
Ogłoszenie nr 560098131-N-2019 z dnia 20-05-2019 r.

Gdańsk: Świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektów Centrum Sztuki Współczesnej
ŁAŹNIA w Gdańsku wraz z terenem zewnętrznym

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 610747-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500240755-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia", Krajowy numer identyfikacyjny
19157123700000, ul. ul. Jaskółcza  1, 80-767  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 305
40 50, e-mail j.charzynska@laznia.pl, faks 58 305 26 80.
Adres strony internetowej (url): www.laznia.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://www.e-bip.org.pl/centrumsztukigdansk/19271
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Miejska instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektów Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w
Gdańsku wraz z terenem zewnętrznym

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
DAZP/PN/261-1/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: świadczenie usług w zakresie sprzątania następujących
obiektów Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku wraz z terenem zewnętrznym: 1)
budynek Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku przy ul. Jaskółczej 1 wraz z terenem
zewnętrznym. 2) sprzątanie terenu zewnętrznego wokół budynku przy ul. Jaskółczej 1 w
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Gdańsku, 3) budynek mieszkalno-użytkowy w Gdańsku przy ul. Jaskółczej 3 wraz z terenem
zewnętrznym. 4) budynek Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 w Gdańsku Nowym Porcie
przy ul. Strajku Dokerów 5 w wraz z terenem zewnętrznym. 5) utrzymanie czystości
powierzchni zewnętrznych obiektów małej architektury (czynności okresowe i doraźne): - LKW
Gallery i Invisible Gate – pod wiaduktem ul. Podwale Przedmiejskie w ciągu ulic Szopy/
Kamienna Grobla - Staging Anonymous – panel w przejściu podziemnym pod ul. Podwale
Przedmiejskie w ciągu ulicy Łąkowej. 2. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części:
CZĘŚĆ nr 1 zamówienia - świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektów Centrum Sztuki
Współczesnej ŁAŹNIA na Dolnym Mieście w Gdańsku, wraz z terenem zewnętrznym, w tym:
1) budynek Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku przy ul. Jaskółczej 1 wraz z
terenem zewnętrznym. 2) sprzątanie terenu zewnętrznego wokół budynku przy ul. Jaskółczej 1 w
Gdańsku, 3) budynek mieszkalno-użytkowy w Gdańsku przy ul. Jaskółczej 3 wraz z terenem
zewnętrznym. 4) utrzymanie czystości powierzchni zewnętrznych obiektów małej architektury
(czynności okresowe i doraźne): - LKW Gallery i Invisible Gate – pod wiaduktem ul. Podwale
Przedmiejskie w ciągu ulic Szopy/ Kamienna Grobla - Staging Anonymous – panel w przejściu
podziemnym pod ul. Podwale Przedmiejskie w ciągu ulicy Łąkowej. CZĘŚĆ nr 2 zamówienia -
świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektu Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia2 w
Gdańsku Nowym Porcie wraz z terenem zewnętrznym, w tym: 1) budynek Centrum Sztuki
Współczesnej Łaźnia 2 w Gdańsku Nowym Porcie przy ul. Strajku Dokerów 5 w wraz z terenem
zewnętrznym. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i części nr 2
zamówienia zawarty jest odpowiednio w załączniku nr 5a do siwz i załączniku nr 5b do siwz.
Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o pracę: W
przypadku CZĘŚCI NR 1 Zamówienia – Zamawiający wymaga zatrudnienia 2 osób na umowę o
pracę: wymóg dotyczy osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu
zamówienia tj. osób sprzątających: 1) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę
Koordynatora oraz dodatkowej 1 osoby do terenu zewnętrznego.. 2) Wykonawca na każde
żądanie zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające zatrudnianie osób na podstawie
umów o pracę, w szczególności posiadanych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę z
imionami i nazwiskami, bez adresów, bez PESEL pracowników. Zamawiający przewiduje
możliwość powiadomienia inspekcji pracy w razie nabrania wątpliwości co do wypełnienia
obowiązków związanych z zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę. W przypadku CZĘŚCI
NR 2 Zamówienia – Zamawiający wymaga zatrudnienia 2 osób na umowę o pracę, wymóg
dotyczy osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. osób
sprzątających. 1) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę Koordynatora oraz
dodatkowej 1 osoby do terenu zewnętrznego. 2) Wykonawca na każde żądanie zamawiającego
przedstawi dokumenty potwierdzające zatrudnianie osób na podstawie umów o pracę, w
szczególności posiadanych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę z imionami i
nazwiskami, bez adresów, bez PESEL pracowników. Zamawiający przewiduje możliwość
powiadomienia inspekcji pracy w razie nabrania wątpliwości co do wypełnienia obowiązków
związanych z zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę.

II.4) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:

90911200-9,
90914000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów:
01.01.2019 do 31.12.2019

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ
NR: 1 

NAZWA: świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektów Centrum Sztuki
Współczesnej ŁAŹNIA na Dolnym Mieście w Gdańsku wraz z terenem
zewnętrznym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY
RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 05/10/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z
KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM
ZAKUPÓW:

Inwemer Serwis Sp. z o.o. – Lider,  ,  Ul. Łąkowa 3/5K,  90-562,  Łódź,  kraj/woj. łódzkie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
107818.54 zł.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
16/05/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Dodatkowe zamówienie polega na wykonaniu ciśnieniowego mycia obiektu Galerii Zewnętrznej
Miasta Gdańska (LKW Gallery), które należy udzielić dotychczasowemu Wykonawcy firmie
INWEMER SERWIS sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), z uwagi na to, gdyż zmiana dotyczy realizacji
dodatkowej usługi nie objętej podstawowym zamówieniem i zamówienie stało się niezbędne z
uwagi na konieczność gruntownego mycia obiektu w związku ze zbliżającym się Świętem Wolności
i Solidarności w Gdańsku (01-11.06.2019 r.). Przedmiotowe zamówienie przez dotychczasowego
Wykonawcę należałoby wykonać najpóźniej do dnia 31.05.2019 r. Zasadne jest udzielenie
przedmiotowego zamówienia przez dotychczasowego Wykonawcę tj. INWEMER SERWIS Sp. z
o.o. z uwagi na spełnienie łącznie warunków: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z
powodów ekonomicznych, w szczególności dotyczących zamienności usług zamówionych w
ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego, (przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia byłoby
droższe niż udzielenie przedmiotowego zamówienia) c) wartość zmiany wynosi 1045,50 zł brutto i
nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
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