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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415050-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2018/S 183-415050

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13 pok. 54
Punkt kontaktowy: Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Marta Mendel-Wilkołek
20-950 Lublin
Polska
Tel.:  +48 814456603
E-mail: zamowienia@up.lublin.pl 
Faks:  +48 814456730
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.up.lublin.pl/zamowienia

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Uczelnia Publiczna

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z podziałem na 13 części.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: jednostki
organizacyjne UP w Lublinie
Kod NUTS PL814

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamawiający żąda także, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:

mailto:zamowienia@up.lublin.pl
www.up.lublin.pl/zamowienia
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1. Dostawę, montaż, uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych
w załącznikach nr 1-13 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:
— minimum 12 miesięcy w części 3
— minimum 24 miesiące w części 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
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.
3.5. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
3.5.1. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej
załącznikami do SIWZ (załącznik od nr 1 do 13 do SIWZ) przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez
konkretnego Wykonawcę, jeśli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych
Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, jak również za
pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemów referencji technicznych, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń
określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia:
W części 3, 4, 5, 6, – w terminie do 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy,
W części 2, 8, 9, – w terminie do 21 dni licząc od dnia zawarcia umowy,
W części 10, 11, 12, – w terminie do 28 dni licząc od dnia zawarcia umowy,
W części 1 - w terminie do 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy
W części 7 - w terminie do 35 dni licząc od dnia zawarcia umowy
W części 13 - w terminie do 45 dni licząc od dnia zawarcia umowy

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38000000, 33191110, 38540000, 42214100, 38311100, 38436200, 33191100, 42931100, 38436000, 42664100,
38432200

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 360 379,73 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
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IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena oferty brutto. Waga 60
2. Długość okresu gwarancji jakości. Waga 30
3. Termin wykonania. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
AZP/PNO/p-221/3/2018

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 103-236417 z dnia 1.6.2018

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2 - Nazwa: Część 2 – Zestaw do analizy PCR (Składający się z 2 podjednostek w tym jedna z blokiem 2x48
a druga z blokiem 1x96 dołkowym) dla Instytutu Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Zakł. Hodowli i Ochrony
Zasobów Genetycznych Bydła, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

31.8.2018

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Bio-Rad Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 45 650,41 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 56 146,71 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 4 - Nazwa: Część 4 – Piec konwekcyjno-parowy wraz podstawą i okapem z kondensatorem pary dla Katedry
Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

31.8.2018

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
ABChem Agnieszka Busler

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236417-2018:TEXT:PL:HTML
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ul. Janowicza 19
10-686 Olsztyn

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 24 390,24 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 31 980,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 6 - Nazwa: Część 6 – Wyparka próżniowa, rotacyjna dla Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców
Zwierzęcych, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

31.8.2018

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Donserv Wojciech Kaca
ul. Michała Spisaka 31
02-495 Warszawa

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 16 178,86 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 19 864,50 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 7 - Nazwa: Część 7 – Sterylizator laboratoryjny dla Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka,
zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 7 do SIWZ
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

31.8.2018

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Donserv Wojciech Kaca
ul. Michała Spisaka 31
02-495 Warszawa
Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
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Wartość: 5 462,96 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 4 968,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 9 - Nazwa: Część 9 – Wirówka stołowa z rotorem dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, zgodnie
z opisem zawartym w załączniku nr 9 do SIWZ
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

31.8.2018

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Polygen sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 53
54-613 Wrocław
Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 20 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 20 240,88 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 10 - Nazwa: Część 10 – Wytrząsarka o ruchu kołyszącym dla Katedry Biochemii, zgodnie z opisem zawartym w
załączniku nr 10 do SIWZ
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

31.8.2018

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
ABChem Agnieszka Busler
ul. Janowicza 19
10-686 Olsztyn
Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 4 308,94 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
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Wartość: 4 260,72 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 11 - Nazwa: Część 11 – Zgrzewarka do pakietów narzędzi chirurgicznych dla Katedry Biochemii, zgodnie z
opisem zawartym w załączniku nr 11 do SIWZ
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

31.8.2018

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Sterimed sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 47 lok. 7
02-091 Warszawa
Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 4 317,07 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 4 305,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 12 - Nazwa: Część 12 – Młynek laboratoryjny dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem
zawartym w załączniku nr 12 do SIWZ
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

31.8.2018

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
ABChem Agnieszka Busler
ul. Janowicza 19
10-686 Olsztyn
Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 6 097,56 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 7 603,86 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
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Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Część nr: 13 - Nazwa: Część 13 – Wysokosprawny chromatograf cieczowy z kolektorem frakcji dla Katedry Biochemii i
Chemii Żywności, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 13 do SIWZ
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

31.8.2018

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
„Shim-Pol A. M. Borzymowski” E. Borzymowaska-Reszka, A. Reszka spółka jawna,
ul. Lubomirskiego 5
05-080 Izabelin
Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 252 439,02 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 293 207,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:
Źródło finansowania:
Części 5, 6 – przedmiot zamówienia jest finansowany z projektu pt. „Kierunki wykorzystania oraz
ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju”
finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań
naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG nr umowy
BIOSTRATEG2/297267/14/NCBR/2016.

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2017 r. poz. 1579 ze zm) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
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16.2. Odwołanie (art. 180 - 198 ustawy Pzp) wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony
w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 16.2 i ust.16.3 wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
16.5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
16.6. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy
(organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej)
16.7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu (art. 198a - 198g ustawy Pzp). W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.9.2018


