
Ogłoszenie nr 500292038-N-2018 z dnia 06-12-2018 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Dostawa czasopism polskich i zagranicznych na lata 2019,
2020 zamawianych przez Bibliotekę Główną i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu

Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 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: 635692-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 czasopism polskich i zagranicznych na lata 2019, 2020 zamawianych przez Bibliotekę

Główną i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na

5 części.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

AZP/PNO/29/2018

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:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czasopism polskich i zagranicznych na lata 2019-2020

zamawianych przez Bibliotekę Główną i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu

Przyrodniczego w Lublinie obejmująca: część 1 – dostawa czasopism zagranicznych, zgodnie z

wykazem czasopism stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, część 2 – dostawa polskich

czasopism popularnych, popularno-naukowych oraz dzienników, zgodnie z wykazem czasopism

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, część 3 – dostawa polskich czasopism naukowych,
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: część 1 – dostawa czasopism zagranicznych,

zgodnie z wykazem czasopism stanowiącym załącznik nr 1

do SIWZ

zgodnie z wykazem czasopism stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, część 4 – dostawa

polskich czasopism fachowych, zgodnie z wykazem czasopism stanowiącym załącznik nr 4 do

SIWZ, część 5 – dostawa polskich czasopism specjalistycznych, zgodnie z wykazami czasopism

stanowiących załączniki nr 5 do SIWZ. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił

Zamawiającemu w części 1: a/ bezpłatny dostęp do elektronicznej wersji zaprenumerowanych

czasopism w formie drukowanej o ile wydawca przewiduje taką możliwość, b/ w przypadku

czasopism elektronicznych Wykonawca zapewni kod dostępu, c/ możliwość korzystania z

elektronicznego systemu kontroli prenumeraty, d/ dostawę czasopism bezpośrednio od

wydawców do Zamawiającego lub w systemie dostaw skonsolidowanych przesyłanych przez

Wykonawcę, e/ pisemnego poinformowania Zamawiającego o jego numerach klienta, pod

którym został zarejestrowany u wydawcy, jako prenumerator czasopisma, f/ załatwiania

reklamacji dotyczących realizacji prenumeraty, g/ niezwłocznego dokonywania transferów

przedpłat za granicę, po otrzymaniu rachunków od wydawców czasopism, h/ załatwiania

wszelkich formalności związanych z dostawą prenumeraty do siedziby Odbiorcy, w tym celnych

dotyczących dopuszczenia czasopism zagranicznych na polski obszar celny i regulacji podatku

VAT od importu lub dostawy wewnątrz wspólnotowej prenumerowanych czasopism oraz ponosi

wszystkie koszty z tym związane, i/ wycena czasopism winna być przygotowana według cen

przewidzianych dla odbiorców instytucjonalnych zgodnie z wymaganiami wydawców, j/

przynależność do konsorcjów i ceny DDP - Zamawiającemu przysługuje prawo do zakupu wersji

drukowanych czasopism po cenach DDP z tytułu przynależności do konsorcjów Springer i

Oxford oraz Taylor& Francies w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki WBN, prosimy zatem o

wycenę czasopism wymienionych wydawców według cen DDP (załącznik 1 poz. 9, 18, 25, 26,

29, 30, 32), W przypadku, kiedy wydawcy zmienią decyzję o prawie do zakupu czasopism po

cenach DDP, Zamawiający zobowiązuje się do dopłaty do pełnej kwoty za czasopisma, które w

przetargu zostały wycenione w cenie DDP k/ liczba FTE dla Uniwersytetu Przyrodniczego w

Lublinie wynosi: 8.355 (stan na 14.09.2018r.).

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

tak

II.5) Główny Kod CPV: 22200000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/11/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 178000.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3

w tym:
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: część 2 – dostawa polskich czasopism

popularnych, popularno-naukowych oraz dzienników,

zgodnie z wykazem czasopism stanowiącym załącznik nr 2

do SIWZ

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: ABE-IPS sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Ul. Sierpnia 6

Kod pocztowy: 02-134

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 165587.98

Oferta z najniższą ceną/kosztem 164454.90

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 166265.10

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:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/11/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 80000.00

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: 
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CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: część 3 – dostawa polskich czasopism

naukowych, zgodnie z wykazem czasopism stanowiącym

załącznik nr 3 do SIWZ

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: część 4 – dostawa polskich czasopism

fachowych, zgodnie z wykazem czasopism stanowiącym

załącznik nr 4 do SIWZ

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: GARMOND PRESS S.A.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Ul. Lubicz 3

Kod pocztowy: 31-034

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 65422.10

Oferta z najniższą ceną/kosztem 65422.10

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 65422.10

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:

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w zakresie części 3 postępowania na

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie

zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”, ponieważ nie

zostały złożone żadne oferty.
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CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: część 5 – dostawa polskich czasopism

specjalistycznych, zgodnie z wykazami czasopism

stanowiących załączniki nr 5 do SIWZ

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/11/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30000.00

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: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Ul. Ratuszowa 11

Kod pocztowy: 00-950

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 22903.80

Oferta z najniższą ceną/kosztem 22903.80

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22903.80

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:

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w zakresie części 5 postępowania na
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podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie

zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”, ponieważ nie

zostały złożone żadne oferty.

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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