
Ogłoszenie nr 500181664-N-2018 z dnia 01-08-2018 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Dostawa produktów farmaceutycznych, materiałów
medycznych i elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w

Lublinie z podziałem na 3 części.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 584203-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 189600000, ul. ul. Akademicka  13, 20-950   Lublin, woj. lubelskie,
państwo Polska, tel. 81 4456603, 4456073, e-mail zamowienia@up.lublin.pl, faks 81 4456730.
Adres strony internetowej (url): www.up.lublin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych i elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego dla Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AZP/PNO/20/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu 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:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda, aby Wykonawca: 1. w części 1 : 1/ Wykonawca będzie dostarczał przedmiot
zamówienia w ciągu maksymalnie 36 godzin od momentu złożenia zamówienia, za pomocą faksu lub e-maila, 2/ W przypadku gdy lek
zostanie wycofany z użytku, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaoferować równoważnik o niegorszych parametrach
niż lek opisany w SIWZ i w tej samej cenie lub niższej, 2. w części 2: 1/ Wykonawca dostarczał każdorazowo przedmiot zamówienia w ciągu
maksymalnie 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego 2/ zapewnił dla asortymentu zawartego w części 2
(szwy chirurgiczne) okres ważności wynoszący minimum 12 miesięcy od daty dostawy. 3. w części 3: 1/ dostarczanie przedmiotu zamówienia
transportem na własny koszt do Magazynu Centralnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 12 lub do wskazanych
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Miejsce dostawy Zamawiajacy wskaże w pisemnym zamówieniu złożonym
przez pracownika Działu Logistyki za pomocą faksu lub e-maila, określające ilości i rodzaj zamawianego towaru oraz termin dostawy, które
będzie wykonywane przez Wykonawcę, 2/ przedmiot zamówienia opisany w wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik nr 3 do siwz
będzie fabrycznie nowy, zapakowany fabrycznie, bez oznak przepakowywania, nieregenerowany, bez uszkodzeń i wad, 3/ termin wykonania
dostawy częściowej w części 3: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawcę maksymalny termin dostawy wynosił 10 dni
roboczych, licząc od dnia zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego na dostawę częściową. Minimalny termin dostawy wynosi 1 dzień. 4/
Wymagany termin gwarancji jakości w części 3 nie może być krótszy niż 24 miesiące liczone od dnia dostawy i podpisania protokołu odbioru
częściowego/ jednorazowego przedmiotu umowy Ponadto dla wszystkich części: 1/ Wykonawca dostarczać będzie przedmiot umowy w godz.
9.00-13.00 własnym środkiem transportu i na własny koszt wraz z wniesieniem w następujące miejsce: - w części 1 - do Klinik UP w Lublinie
przy ul. Głębokiej w Lublinie, - w części 2 - do Klinik UP w Lublinie przy ul. Głębokiej w Lublinie, w oparciu o pisemne zamówienia składane
przez Sekcję Logistyki lub innego wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika, za pomocą faksu lub e-maila, określające ilości i rodzaj
zamawianego towaru oraz termin i miejsce dostawy, które będzie wykonywane przez Wykonawcę. 2/ Wykonawca zagwarantował
niezmienność cen określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1 i/lub 2 i/lub 3 do SIWZ w trakcie obowiązywania
umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie. 3/ Wykonawca zobowiązuje się aby faktura VAT zawierała cenę jednostkową netto
zamawianego asortymentu. 4/ W części 1, 2 w przypadku, gdy producent przedmiotu umowy stosuje rabaty, opusty, promocje, Wykonawca
ma obowiązek je zastosować w trakcie obowiązywania umowy, informując Zamawiającego, e-mailem lub faksem o zasadach i zakresie ich
stosowania, 5/ wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego
dostawę, Każdy produkt leczniczy, składający się na przedmiot zamówienia w części 1 musi posiadać pozwolenie dopuszczające go do obrotu
wydane przez upoważniony do tego organ, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr
126 poz. 1381 ze zm.).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 33600000-6

Dodatkowe kody CPV: 39710000-2, 33141121-4, 33690000-3, 33617000-8, 33651690-1, 39711000-9, 39711210-4, 39711200-1,
39711100-0, 39711110-3, 39713210-8, 39713100-4, 39711121-3, 39713500-8, 39721310-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z: 1/ Część 1 - Projektu „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji
odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego
programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG nr umowy BIOSTRATEG2/298357
/8/NCBR/2016 2/ Część 3 - przedmiot zamówienia jest finansowany z projektu ENERGYFEED „Strategia zapewnienia i ewaluacji bazy tanich,
efektywnych i bezpiecznych paszowych surowców energetycznych do produkcji zwierzęcej w oparciu o zasoby krajowe ze szczególnym
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część 1 - dostawa produktów farmaceutycznych, leków weterynaryjnych oraz
szczepionek dla medycyny weterynaryjnej, zgodnie z wykazem asortymentowym
zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 – dostawa szwów chirurgicznych, zgodnie z wykazem
asortymentowym zawartym w załączniku nr 2 i 2 Ado SIWZ

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część 3 - dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ

uwzględnieniem nowoczesnych odmian żyta”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu
„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg, na podstawie umowy nr Biostrateg 2/297910/12/NCBR/2016.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 555579.63
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego CENTROWET sp.z o.o. Oddział w Lublinie
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Siedziba: ul. Zwycięstwa 26D,
Kod pocztowy: 15-703
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 606217.53
Oferta z najniższą ceną/kosztem 606217.53
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 606217.53
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 31270.90
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo YAVO sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bawełniana 17
Kod pocztowy: 97-400
Miejscowość: Bełchatów
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 33772.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33772.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33772.57
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 41621.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” sp. j. Z. Bielecki,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Staszica 22
Kod pocztowy: 82-500
Miejscowość: Kwidzyń
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 51193.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 51193.83
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 51193.83
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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