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Ogłoszenie nr 500282400-N-2018 z dnia 26-11-2018 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Dostawa mebli laboratoryjnych, biurowych oraz sprzętu
laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 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: 631968-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): http://www.up.lublin.pl/szp/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa mebli laboratoryjnych, biurowych oraz sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 części.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AZP/PNO/28/2018
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:
Zamawiający przewiduje możliwość złożenia następujących ofert częściowych: część 1 – dostawa mebli laboratoryjnych do budynków
dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z: a/ specyfikacją wyposażenia laboratoryjnego stanowiącą załącznik nr 1 do
SIWZ, b/ szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 1A do SIWZ, b/ wykaz mebli wraz z formularzem cenowym
stanowiącym załączniki nr 1B do SIWZ, część 2 – dostawa mebli laboratoryjnych do budynków dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie, zgodnie z: a/ opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ b/ wykaz mebli wraz z formularzem cenowym
stanowiącym załączniki nr 2A do SIWZ, część 3 – dostawa mebli biurowych do budynków dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie, zgodnie z: a/ opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ, b/ wykaz mebli wraz z formularzem cenowym
stanowiącym załączniki nr 3A do SIWZ, część 4 – dostawa prasy do oleju dla Katedry Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ, część 5 – dostawa pompy perystaltycznej dla Instytutu
Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ, część 6 – dostawa
mieszadła magnetycznego z grzaniem i cyfrowym wyświetlaczem LED, wyposażone w dwie nasadki na probówki dla Katedry Biotechnologii,
Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ. Zamawiający żąda, aby
Wykonawca zapewnił Zamawiającemu w części 1-3: 1/ w części 3 - dostarczenie przedmiot umowy na własny koszt wraz z załadunkiem i
rozładunkiem, wniesieniem do pomieszczeń jednostek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca przed przystąpieniem
do wykonania zamówienia ma obowiązek dokonania pomiarów pomieszczeń i dopasowania wymiarów mebli w zakresie 10% do wymagań
Zamawiającego. 2/ w części 1, 2 – dostawę przedmiot umowy na własny koszt wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem przedmiotu
zamówienia wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi, 3/ w części 3 – Zamawiający informuje, iż przedmiot zamienienia zostanie
wykonany w ramach dostaw częściowych, w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia zamówienia. Miejsce
dostawy Zamawiający wskaże w pisemnym zamówieniu złożonym przez pracownika za pomocą faksu lub e-maila, określającym ilości i rodzaj
zamawianego przedmiotu umowy. 4/ Wykonawca w zakresie: Części 1 - najpóźniej w dniu odbioru końcowego, będzie zobowiązany
dostarczyć do protokołu zdawczo-odbiorczego: a) oświadczenie producenta o udzieleniu minimum 25-letniej gwarancji na blaty z litej ceramiki
technicznej b) oświadczenie producenta o udzieleniu minimum 8-letniej gwarancji na blaty z żywic fenolowych Części 2 - najpóźniej w dniu
odbioru końcowego, będzie zobowiązany dostarczyć do protokołu zdawczo-odbiorczego: a) w celu potwierdzenia parametrów zgodnych z
wymaganiami SIWZ, Wykonawca dostarczy – DTR (dokumentacja techniczno ruchowa) wraz z rysunkami technicznymi dygestoriów, b)
deklarację zgodności na meble jako wyrób oraz atest higieniczny wyrobu. 5/ udzielenie gwarancji jakości: W części 1 – minimum 24 miesiące.
Ponadto Zamawiający w części 1 wymaga, aby: - blaty ceramiczne posiadały gwarancję (nie punktowaną w kryterium oceny) producenta
minimum 25 lat, - blaty z żywic fenolowych posiadały gwarancję (nie punktowaną w kryterium oceny) producenta minimum 8 lat. W części 2
- minimum 24 miesiące, W części 3 – minimum 24 miesiące, 5/ Wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury
VAT przez Zamawiającego Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu w części 4-6: 1/ Dostawę, montaż, uruchomienie
przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych w załącznikach nr 4-6 do SIWZ, 2/ Serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny na przedmiot zamówienia, 3/ Udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia, która liczona będzie od daty podpisania
protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Wymagana przez Zamawiającego minimalna długość
okresu gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi: W części 4, 6 – minimum 24 miesiące, W części 5 – minimum 12 miesięcy. 4/ Przedmiot
zamówienia będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
5/ Dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do jednostki organizacyjnej UP wskazanej w załączniku
dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, dotyczy to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji. 6. Przedmiot
zamówienia musi być fabrycznie nowy, 7/ Wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury VAT przez
Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39180000-7
Dodatkowe kody CPV: 39100000-3, 42212000-5, 42122510-8, 42996400-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Źródło finansowania: W części 2, 5 – przedmiot zamówienia jest finansowany z projektu Narodowego Centrum Nauki nr 2017/26/D/NZ9
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/00067 pt. „Molekularne i biochemiczne mechanizmy regulujące transport nanocząstek miedzi oraz ich wpływ na wzrost, rozwój i plonowanie
roślin jęczmienia jarego”.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: część 1 – dostawa mebli laboratoryjnych do budynków dydaktycznych
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 163639.00
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: VINICOM S.A
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 10b/4,
Kod pocztowy: 31-511
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie
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 200510.91
Oferta z najniższą ceną/kosztem 200510.91
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 200510.91
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:
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: część 2 – dostawa mebli laboratoryjnych do budynków dydaktycznych
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 41464.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Koettermann sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Szamocka 8
Kod pocztowy: 01-748
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
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 49187.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 46617.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 50885.10
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:
CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: część 3 – dostawa mebli biurowych do budynków dydaktycznych
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 163000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
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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: Kerro Katarzyna Józefacka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Czwartaków 16/1b
Kod pocztowy: 20-045
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie
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 199937.73
Oferta z najniższą ceną/kosztem 199937.73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 199937.73
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:
CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: część 4 – dostawa prasy do oleju dla Katedry Biologicznych Podstaw
Technologii Żywności i Pasz

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w zakresie części 4 postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”. Zamawiający
unieważnił postępowanie w 4 części, ponieważ nie zostały złożone żadne oferty.
CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: część 5 – dostawa pompy perystaltycznej dla Instytutu Genetyki, Hodowli i
Biotechnologii Roślin
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1512.20
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: Alchem Grupa sp. z o.o. O/Rzeszów
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Boya Żeleńskiego 25 B,
Kod pocztowy: 35-959
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: małopolskie
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 1843.77
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1843.77
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1843.77
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:

CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: część 6 – dostawa mieszadła magnetycznego z grzaniem i cyfrowym
wyświetlaczem LED, wyposażone w dwie nasadki na probówki dla Katedry
Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2200.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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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: MERAZET S.A ,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Krauthofera 36
Kod pocztowy: 60-203
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie
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 2706.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2706.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2706.00
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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