
Ogłoszenie nr 500011058-N-2018 z dnia 15-01-2018 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Dostawa akcesoriów elektrycznych, hydraulicznych i
sanitarnych, materiałów tapicerskich 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: 618897-N-2017

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 akcesoriów elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych, materiałów tapicerskich dla

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

AZP/PNO/29/2017

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 akcesoriów elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych,

materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.

Część 1 – dostawa akcesoriów elektrycznych, oświetleniowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do

SIWZ, Część 2 – dostawa akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych, zgodnie z załącznikiem nr 2
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część 1 – dostawa akcesoriów elektrycznych,

oświetleniowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

do SIWZ, Część 3 – dostawa materiałów tapicerskich, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu: 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, 2/ wyraził zgodę na 30 dniowy

termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego

dostawę, 3/ niezmienność cen określonych w wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik

nr 1, 2, 3 do siwz w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w

wykazie, 4/ przedmiot zamówienia opisany w wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik

nr 1, 2, 3 do siwz będzie fabrycznie nowy, zapakowany fabrycznie, bez oznak

przepakowywania, nieregenerowany, bez uszkodzeń i wad, 5/ wykonywanie bezpłatnych napraw

gwarancyjnych lub wymiany reklamowanego sprzętu będącego na gwarancji w ciągu 10 dni

roboczych licząc od dnia zgłoszenia usterki otrzymanego w formie pisemnego wezwania do

wykonania naprawy (telefoniczne zgłoszenie) przez Zamawiającego, 6/ Długość gwarancji -

zaoferowany minimalny termin gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy, 7/ Termin

wykonania dostawy częściowej: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawcę

maksymalny termin dostawy wynosił 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia zamówienia

przez Zamawiającego na dostawę częściową. Minimalny termin dostawy wynosi 1 dzień.

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

tak

II.5) Główny Kod CPV: 31000000-6

Dodatkowe kody CPV: 31211300-1, 31223000-5, 31224100-3, 31300000-9, 31532920-9,

31600000-2, 42130000-9, 44163000-0, 44411700-1, 19212500-0, 19200000-8

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: 29/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 327657.95

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: 
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 – dostawa akcesoriów hydraulicznych i

sanitarnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

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: Elektroskandia Polska sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Dziadoszańska 10, oddział Lublin ul. Budowlana 10A, 20-469 Lublin

Kod pocztowy: 61-248

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 304169.12

Oferta z najniższą ceną/kosztem 304169.12

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 304169.12

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: 29/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 75205.88

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
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CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część 3 – dostawa materiałów tapicerskich,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ

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:

tak

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDRO-MET s.c Andrzej Szajnóg,

Dariusz Miąc

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Miła 10,

Kod pocztowy: 20-104

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 87928.71

Oferta z najniższą ceną/kosztem 72569.68

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 113712.51

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:

W części 3 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na

podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp („Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie

zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,

którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający

może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”), ponieważ cena najkorzystniejszej

oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

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