
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ms.agh.edu.pl

Kraków: Dostawa bielizny pościelowej, kołder, kocy i materacy do pokoi w Domach
Studenckich AGH w Krakowie - KC-zp.272-254/14

Numer ogłoszenia: 131448 - 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica , Al. Mickiewicza 30, 30-059 
Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6173595, faks (012) 6173595, 6173363.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ms.agh.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa bielizny pościelowej, kołder, kocy i 
materacy do pokoi w Domach Studenckich AGH w Krakowie - KC-zp.272-254/14.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
dostawa bielizny pościelowej, kołder, kocy i materacy do pokoi w Domach Studenckich AGH w Krakowie -KC-
zp.272-254/14 Zadanie nr 1 Dostawa 300 sztuk kocy dla DS-19; Zadanie nr 2 Dostawa 300 sztuk kołder dla DS-
19; Zadanie nr 3 Dostawa 800 kompletów materacy z pokrowcami; Zadanie nr 4 Dostawa pościeli ( 700 sztuk. 
poszew, 700 sztuk. sztuk poszewek, 700 sztuk. sztuk prześcieradeł) dla DS-19; Zadanie nr 5 Dostawa 300 sztuk 
poduszek dla DS-19; Uwaga: Dotyczy wszystkich części zamówienia 1) Zamawiający wymagać będzie przy 
każdej dostawie przedstawienia przez Wykonawcę odpowiedniego atestu wymaganego przepisami prawa na 
surowce i materiały użyte do produkcji przedmiotu dostawy; 2) Zamawiający wymagać będzie przy każdej 
dostawie przedstawienia przez Wykonawcę odpowiedniego Certyfikatu Jakości wymaganego przepisami prawa 
na tkaniny użyte do produkcji przedmiotu dostawy; 3) Wszystkie materiały stanowiące przedmiot zamówienia 
powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji; 4) Zamawiający dopuszcza dostawę innych 
materiałów niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu specyfikacji cenowej pod warunkiem, 
że zaproponowane artykuły będą równoważne. Za równoważne uznane będą artykuły, które posiadają, co 
najmniej takie same parametry techniczne, eksploatacyjne i użytkowe; 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo 
zażądania udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a w szczególności 
wykazania, iż artykuły przez nich zaproponowane są istotnie równoważne z wymaganymi, a przedstawionymi w
opisie zamówienia i formularzu specyfikacji cenowej; 6) Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego wzory artykułów będące przedmiotem dostawy; 7) Wykonawca musi 
udzielić pełnej gwarancji na dostarczone artykuły na okres nie krótszy niż 12 miesiące; 8) Asortyment winien 
być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i zawierać metkę ze szczegółowym składem materiałowym, 
temperaturą, sposobem prania i konserwacji, trwale doszytą do asortymentu jako wszywka w wewnętrznej lub 
zewnętrznej stronie asortymentu; 9) Wykonawca winien wyrazić zgodę na minimalny okres płatności 21 dni od 
daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zgodnie
z art. 30 ust.5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone 
przez zamawiającego, w szczególności w zakresie: własności wytrzymałościowych fizycznych, użytkowych, 
wielkości itp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie zastrzega obowiązku 
osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.10.00-7, 39.51.23.00-7, 39.14.31.12-4, 39.51.20.00-4, 
39.51.61.20-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

http://www.ms.agh.edu.pl/


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1) zad. Nr 1: 400,00 PLN (słownie czterysta, 00/100 PLN) 2) zad. Nr 2: 300,00 
PLN (słownie trzysta, 00/100 PLN) 3) zad. Nr 3: 2.000,00 PLN (słownie; dwa tysiące, 00/100 PLN) 4) zad. Nr 
4: 250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt, 00/100 PLN) 5) zad. Nr 5: 1.000,00 PLN (słownie jeden tysiąc, 
00/100 PLN)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 
posiadania specjalnych uprawnień.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania 
warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do 
oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania 
warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do 
oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania 
warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do 
oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania 
warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do 
oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów albo informacji  o  tym,  że nie należy do grupy
kapitałowej; 



III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym 
wymaganiom należy przedłożyć:

• próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi
zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz Oferty 2. Opisy techniczne oferowanego asortymentu Zamawiający wymaga podania opisu 
oferowanego asortymentu wraz z jego faktycznymi parametrami technicznymi oraz informacja dotyczącą 
sposobu prania, prasowania, konserwacji, itp. w taki sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy 
zaoferowany asortyment spełnia wymagania określone w specyfikacji. Oferty stwierdzające jedynie spełnienie 
wymagań Zamawiającego bez podania faktycznych parametrów zostaną odrzucone przez Zamawiającego jako 
niespełniające kompletu wymagań, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 3. Pełnomocnictwo do 
reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólni), o ile ofertę składa pełnomocnik.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.ms.agh.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat MS AGH przy ul. 
Rostafińskiego 7a, 30-072 Kraków.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2014 
godzina 08:30, miejsce: Sekretariat MS AGH przy ul. Rostafińskiego 7a, 30-072 Kraków.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa 300 sztuk kocy dla DS-19.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 300 sztuk kocy dla DS-
19 Koc o wymiarach (2000 ÷ 2100) x (1500 ÷ 1600) mm, wykonany z akrylu (około 100%) obszyty 
lamówką, O MASIE 2000 g ± 100 g Koc winien nadawać się do wielokrotnego prania w temperaturze 
40-60 ºC. Kolor: jednolity bez wzoru (do wyboru przez Zamawiającego) jedna strona ciemniejsza, 
wszystkie boki obszyte taśmą. Dopuszcza się wzorzyste wykonanie po wyborze wzoru przez 
Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Odcień kolorów do wcześniejszej akceptacji przez 
Zamawiającego..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.10.00-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa 300 sztuk kołder dla DS-19.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 300 sztuk kołder dla DS-

19 Kołdry antyalergiczne o wymiarach 1600 x 2000 mm, z możliwością wielokrotnego prania Wkład: 
włókna poliestrowe rurkowe termiczne skręcane HOLLOW poszycie policoton jednobarwna pikowana 
kolor do wyboru przez Zamawiającego. Waga wsadu 1,6 kg.± 0,2 kg.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.10.00-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa 800 kompletów materacy z pokrowcami.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 800 kompletów materacy

z pokrowcami Wymiary materacy : 1950 x 900 x 150 mm Materace należy wykonać z bezfreonowej 
trudnopalnej (odpornej na żar papierosa) pianki elastycznej o min. gęstości 30 kg/m3 obszyte 
pokrowcem pełnym z tkaniny kolorowej wzorzystej (min. 130g/m2) typu Policoton drukowany. 



Materiał pokrowców winien nadawać się do wielokrotnego prania i maglowania. Pokrowce zapinane na
boku krótszym na rzep - wzór tkaniny do zatwierdzenia przez Zamawiającego..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.23.00-7, 39.14.31.12-4.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa pościeli ( 700 sztuk. poszew, 700 sztuk. sztuk poszewek, 700 sztuk. sztuk 
prześcieradeł) dla DS-19.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pościeli ( 700 sztuk. 
poszew, 700 sztuk. sztuk poszewek, 700 sztuk. sztuk prześcieradeł) dla DS-19: 1. Poszwa o wymiarach 
2000 x 1600 mm - 700 sztuk. Wykonanie: Tkanina kolorowa drukowana - bawełna 100 % np. klasy 
KORAL o gramaturze minimum 140 g/m2, wykurcz 2 - 4 %, możliwość prania w temperaturze 60 oC. 
Zapięcie na guziki na krótszym boku. Wzór tkaniny do wyboru przez Zamawiającego przed 
podpisaniem umowy. 2. Poszewka o wymiarach 800 x 700 mm - 700 sztuk. Wykonanie:Tkanina 
kolorowa drukowana - bawełna 100 % np. klasy KORAL o gramaturze minimum 140 g/m2, wykurcz 2 
- 4 %. temperatura prania 60 oC. Zapięcie na guziki na krótszym boku. Wzór tkaniny do wyboru przez 
Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 3. Prześcieradło o wymiarach 2100 x 1500 mm - 700 sztuk.
Wykonanie: Tkanina biała bawełna 100 % o gramaturze minimum 170g/m2, wykurcz 2 - 4 %, brzegi 
obrębione, możliwość prania w temperaturze 60 oC do 90 oC..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.20.00-4.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa 300 sztuk poduszek dla DS-19.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 300 sztuk poduszek dla 

DS-19 Poduszka o wymiarach 80 x 70 cm - 300 sztuk. Wykonanie: Skład tkaniny: 100% bawełny 
zabezpieczonej przed przenikaniem puchu na zewnątrz Kolory:, różowy Wypełnienie: 1700g +/- 100g 
pierza gęsiego (maksimum 5% puchu białego) Pierze i puch przed produkcją winno być prane i 
dezynfekowane. Właściwości wypełnienia: miękkie, lekkie i sprężyste pierze z piór gęsich w I gatunku, 
antyalergiczne, z możliwością wielokrotnego prania.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.61.20-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 


