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Ogłoszenie nr 631968-N-2018 z dnia 2018-10-04 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Dostawa mebli laboratoryjnych, biurowych oraz sprzętu
laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 części.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
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
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia
Tak
http://www.up.lublin.pl/szp/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Sekcja ds. Zamówień Publicznych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 pokój
55 20-950 Lublin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
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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: AZP/PNO/28/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) 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: 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 –
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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 3. Zamawiający żąda,
aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu w części 4-6: 1/ Dostawę, montaż, uruchomienie
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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.5) Główny kod CPV: 39180000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39100000-3
42212000-5
42122510-8
42996400-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 373847,70
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
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zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, 2)
administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod
adresem e-mail: biuro.rektora@up.lublin.pl, tel. 81 445-68-68, 81 445-66-77 3) Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie: wykonania dostawy mebli
laboratoryjnych, biurowych oraz sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z podziałem na 6 części, znak sprawy: AZP/PNO/28/2018, 4) odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
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RODO ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie
przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie:
informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
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III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
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W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. w części 1: Atesty, certyfikaty i
oświadczenia: a) Stoły i szafki - Deklaracja zgodności oferowanych mebli laboratoryjnych z normą:
PN-EN 13150:2004 Stoły robocze dla laboratoriów - Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i
metody badań - Deklaracja zgodności oferowanych mebli laboratoryjnych z normą: PN-EN
14727:2006 Meble laboratoryjne – Meble laboratoryjne do przechowywania - Wymagania i metody
badań. b) Blaty z litej ceramiki technicznej - świadectwo z Zakresu Higieny Radiacyjnej o
spełnianiu wymogów z zakresu higieny radiacyjnej, zawartych w paragrafie 3 pkt 1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. - certyfikat lub świadectwo wydane przez
niezależną instytucję badawczą, potwierdzające przynajmniej zgodność z normami: EN 993-1, EN
993-5, EN 993-6, EN 821-2, EN ISO 10545-14, EN ISO 10545-11, EN ISO 10545-13 - raport lub
sprawozdanie wydany przez niezależną instytucję badawczą określający wartość temperatur
odporności na pęknięcia włoskowate metodą Harkorta lub równoważną na: 1. odporność na wstrząs
cieplny w temperaturze minimum 150 stopni Celsjusza 2. brak spękania w temperaturze minimum
150 stopni Celsjusza - raport lub sprawozdanie wydany przez niezależną instytucję badawczą
określający klasę odporności na plamienie (badanie prowadzone wg normy PN-EN ISO 10545 oraz
PN-EN ISO 10 545-14- minimum 5 klasa) - świadectwo lub raport z badań wydany przez
niezależną od producenta instytucję badawczą, stwierdzający chemoodporność na minimum 20
substancji chemicznych (w tym barwników) takich jak: 1. czerwień kongo min. 1% 2. fiolet
gencjanowy min. 1% 3. kwas siarkowy min. 96% 4. kwas azotowy 70%, 5. kwas chlorowodorowy
37% 6. kwas fosforowy min. 85% 7. wodorotlenek sodu min. 40% 8. chloroform 9. toluen 10. fenol
min. 85% 11. eozyna min. 1% 12. jodyna 13. formaldehyd min. 40% 14. aceton 15. azotan srebra
min. 10% 16. woda królewska 17. kwas nadchlorowy min. 60% 18. kwas bromowodorowy min.
48% 19. wodorotlenek amonu c) Blaty z żywic fenolowych - certyfikat wydany przez niezależną
instytucję badawczą, potwierdzający łatwość dekontaminacji na poziomie nie niższym niż
doskonały - oświadczenie producenta potwierdzające wykonanie powierzchni blatów w technologii
polimeryzowania powierzchni d) Armatura laboratoryjna - Oświadczenie producenta o grubości
ścianki w wylewkach, - Deklaracja zgodności z normami: EN 200, EN13792 - Raport lub protokół
z badań na odporność chemiczną powierzchni armatury wydany przez niezależną od producenta
instytucję badawczą e) Oczomyjki - pozytywną opinię CIOP (Centralny Instytut Ochrony Pracy) certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 15154-1: 2006 i 15154-2: 2006 wydany przez
niezależną instytucję badawczą f) Dygestoria: - certyfikat zgodności z normą PN-EN 14-175 cz.3 i
PN-EN 14-175 cz.6 wraz z protokołem z badań dla konkretnego typoszeregu dygestorium dla
projektowanych przepływów dygestorium o szerokości 1500 mm – max. 650 m3/h. g) Kanały
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instalacyjne: Kanał musi posiadać certyfikat zgodności z normami: -EN 50085-2-1:2006+A1:2011
-EN 50085-1:2005+A1:2013 -EN 50529:2014 wydany przez europejskie, niezależne laboratorium
badawcze. 2. W części 2 – Certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań normy
PN-EN ISO 9001:2015 dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie "Projektowanie
produkcja i serwis mebli oraz sprzętu laboratoryjnego", wydany przez jednostkę akredytowaną i
uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością lub równoważną. 3. W części
3: a) meble jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną
jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i
dydaktycznych, b) meble muszą posiadać atest lub sprawozdanie z badań wytrzymałościowych w
zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodności z normą PN –EN 14073:2006, 14074:2006 4. W
części 4-6 - Foldera lub prospektu lub karty katalogowej zawierających fotografie i szczegółowy
opis oferowanego urządzenia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do
SIWZ. Zaleca się, aby w formularzu „Oferta Wykonawcy” wpisać wszystkie załączane wraz z
ofertą oświadczenia i dokumenty. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące
wspólnie należy złożyć jeden dokument. 2. Wypełniony wykaz mebli wraz z formularzem
cenowym stanowiącym załączniki, w zależności od części, w której Wykonawca bierze udział: - do
części 1 – wypełniony załącznik nr 1B do siwz, - do części 2 – wypełniony załącznik nr 2A do
siwz, - do części 3 – wypełniony załącznik nr 3A do siwz, W przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument. 3. Wypełniony formularz
dotyczący opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części postępowania, zgodnie z
załącznikiem nr 4 i/lub 5 i/lub 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z
dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego,
albo notarialnie potwierdzonej kopii. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, w terminie 3 dni
od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, Wykonawcy
przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 161 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

2018-10-04, 14:14

12 z 24

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=35c56...

konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: - w części 1 – 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł
00/100), - w części 2 – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100), - w części 3 – 4.000,00 zł
(słownie: cztery tysiące zł 00/100), 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353,
z dopiskiem wadium w sprawie AZP/PNO/28/2018 w zakresie części nr …. 3.1.Wadium wniesione
w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie
Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert. 3.2. Dowód wniesienia wadium w
jednej lub kilku formach określonych w pkt-cie 2 ppkt. 2-5 należy dołączyć do oferty w formie
oryginału. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
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Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
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W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
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Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W części 1, 2, 3: 1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
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1/ zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej
terminową realizację umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza
kontrolą strony umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się
nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz
nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności: katastrofy żywiołowe, w szczególności
huragany, trzęsienia ziemi, powódź, strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy,
wprowadzenie stanu wojennego, akty terroryzmu, 2/ wartości umowy brutto, o której mowa § 3 ust. 1
w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowego, wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu
zawarcia umowy, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź
zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku VAT lub akcyzowego ulega
zmianie kwota należnego podatku oraz łączne wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające ten
podatek, 3/ zmiany obowiązujących przepisów, w dacie zawarcia umowy, których regulacje wpływają
na prawa i obowiązki Stron, jeżeli będzie konieczne dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu
prawnego, 4/ wprowadzenia nowej technologii lub zaprzestania produkcji towarów objętych umową,
Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie towarem o wyższych parametrach jakościowych niż
w umowie, przy zachowaniu ceny, 5/ wprowadzenie nowej technologii lub innych okoliczności
pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu umowy, 6/ zmiana przedstawiciela Zamawiającego, o
którym mowa w § 1 ust. 3 przewidzianego do współpracy z Wykonawcą. W części 4, 5, 6: 1.
Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1/ terminu
wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej terminową realizację
umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą strony
umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym
charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne
zaburzenia życia społecznego, w szczególności: katastrofy żywiołowe, w szczególności huragany,
trzęsienia ziemi, powódź, strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, wprowadzenie
stanu wojennego, akty terroryzmu. 2/ wartości umowy brutto, o której mowa § 4 ust. 1 w przypadku
zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego
wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiednio zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku
zastosowania zmienionych stawek podatku ulega zmianie kwota należnego podatku oraz łączne
wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające ten podatek. 2. Zmiana wartości umowy, o której mowa
w ust. 1 pkt 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość
wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności,
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niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek
z następujących sytuacji: 1/ zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon,
NIP, nr rachunku bankowego), 2/ zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji
umowy, 3/ zmiany parametrów sprzętu zaproponowanego w ofercie na elementy równoważne lub o
lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowane elementy zostały wycofane z produkcji.
Parametry nowego sprzętu wymagają uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego, 4/ zmiana osób
odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 2 ust. 3 umowy,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-16, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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Przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą
zobowiązany będzie do wniesienia w części 1, 2 zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 10% ceny ofertowej brutto. Źródło finansowania: W części 2, 5 – przedmiot zamówienia
jest finansowany z projektu Narodowego Centrum Nauki nr 2017/26/D/NZ9/00067 pt. „Molekularne i
biochemiczne mechanizmy regulujące transport nanocząstek miedzi oraz ich wpływ na wzrost, rozwój
i plonowanie roślin jęczmienia jarego”.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

część 1 – dostawa mebli laboratoryjnych do budynków dydaktycznych Uniwersytetu

Część
1 Nazwa:
nr:

Przyrodniczego w Lublinie

1) 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: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,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39180000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 163639,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00
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Długość okresu gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

część 2 – dostawa mebli laboratoryjnych do budynków dydaktycznych Uniwersytetu

Część
2 Nazwa:

Przyrodniczego w Lublinie

nr:

1) 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: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,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39180000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 41464,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00

Długość okresu gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

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

nr:

1) 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: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
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 163000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00

Termin wykonania dostawy częściowej 20,00
Długość okresu gwarancji jakości

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia: W
części 3 - w ciągu 18 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania dostawy częściowej
wynosi maksymalnie 28 dni kalendarzowych, liczony od dnia złożenia zamówienia.

część 4 – dostawa prasy do oleju dla Katedry Biologicznych Podstaw Technologii

Część
4 Nazwa:
nr:

Żywności i Pasz

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
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-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: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
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42212000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2032,52
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00

Długość okresu gwarancji jakości 30,00
Termin wykonania

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

część 5 – dostawa pompy perystaltycznej dla Instytutu Genetyki, Hodowli i

Część
5 Nazwa:
nr:

Biotechnologii Roślin

1) 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:część 5 –
dostawa pompy perystaltycznej dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42122510-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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Wartość bez VAT: 1512,20
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00

Długość okresu gwarancji jakości 30,00
Termin wykonania

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

część 6 – dostawa mieszadła magnetycznego z grzaniem i cyfrowym wyświetlaczem
Część
6 Nazwa: LED, wyposażone w dwie nasadki na probówki dla Katedry Biotechnologii,
nr:
Mikrobiologii i Żywienia Człowieka
1) 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: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
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42996400-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2200,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
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okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00

Długość okresu gwarancji jakości 30,00
Termin wykonania

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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