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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370022-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Urządzenia medyczne
2014/S 209-370022

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 54
Punkt kontaktowy: Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Marta Mendel-Wilkołek
20-950 Lublin
POLSKA
Tel.:  +48 4456253
E-mail: zamowienia@up.lublin.pl
Faks:  +48 814456730
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.up.lublin.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i
Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie z podziałem na 6 części.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w
Lublinie.
Kod NUTS PL314

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370022-2014:TEXT:PL:HTML
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Zamawiający żąda także, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę, montaż, instalację, rozmieszczenie, uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i
parametrach technicznych opisanych w załącznikach nr od 1 do 6 do SIWZ;
2/ serwis gwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/y serwisową/e
realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w formularzu „Oferta Wykonawcy” podać dokładną nazwę i adres firmy
serwisowej);
3/ udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał napraw
uszkodzonego przedmiotu lub wymieni reklamowany element. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania
protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33171210, 33141800, 33112200, 33123210

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 791 979,58 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
AZP/PN/p-207/12/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 148-265969 z dnia 5.8.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1 - Nazwa: Część 1 – dostawa aparatu do narkozy wziewnej, respiratora, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

16.10.2014

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Vivari Ewa Głowacka, Ragina Nowak s.c
ul. Miła 19/4
00-174 Warszawa
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:265969-2014:TEXT:PL:HTML
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Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 36 585,37 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 44 385,78 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Część nr: 4 - Nazwa: Część 4 – dostawa ultrasonografu klasy premium, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

16.10.2014

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Kosmed Stanisław Ostrowski
ul. Łazy 30a
25-677 Kielce
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 370 370,37 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 362 593,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Część nr: 5 - Nazwa: Część 5 – dostawa ultrasonografu klasy premium, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

16.10.2014

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Philips Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195 B
02-222 Warszawa
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 370 370,37 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 385 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007–2013, Oś Priorytetowa I:
Nowoczesna Gospodarka, w ramach działania I.3. Wspieranie Innowacji, pn: „Innowacyjne Centrum Patologii i
Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie”.

VI.2) Informacje dodatkowe:
Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w
zakresie:
1. wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących stawki podatku VAT, podatku
akcyzowego, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy;
2. terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 10 umowy,
mającej wpływ na niezachowanie terminu określonego w § 4 ust. 1 umowy;
3. wydłużenia terminu gwarancji w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 16 umowy.

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie, zgodnie z postanowieniami art. 180–
198 ustawy Pzp, przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
b) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
c) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2.
d) Odwołanie wnosi się:
— w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
e) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
— 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
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specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
f) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. d) i e) wnosi się w przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2. Skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a–198g ustawy Pzp.
a) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
b) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie
stanowią inaczej.
c) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
e) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
f) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
g) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani
występować z nowymi żądaniami.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.10.2014


