
Ogłoszenie nr 510174558-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
oraz wózka kelnerskiego 3-półkowego 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
tak
Nazwa projektu lub programu
Część I: limit Administracji Centralnej, dydaktyka, środki unijne: Infrastruktura i Środowisko nr
POIS.02.04.00-00.-0034/18, „Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda
vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny”, 029/RID/2018/2019. Część II: koszty Domów Studenckich.
Część III: środki unijne: Infrastruktura i Środowisko nr POIS.02.04.00-00.-0034/18, „Ochrona
czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny”. 029/RID
/2018/2019.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 577983-N-2019

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 18960000000000, 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): https://www.up.lublin.pl/zamowienia

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz wózka kelnerskiego 3-półkowego
dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AZP/PNO/29/2019

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:
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa elektrycznego sprzętu gospodarswta
domowego

Część 1 – dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Część 2 – dostawa elektrycznego
sprzętu gospodarstwa domowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ, Część 3 – dostawa wózka kelnerskiego 3-półkowego, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 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. Miejsce dostawy Zamawiajacy wskaże w pisemnym zamówieniu złożonym przez
pracownika Działu Logistyki za pomocą faksu lub e-maila, określające ilości i rodzaj
zamawianego towaru oraz termin dostawy, które będzie wykonywane przez Wykonawcę, 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 1-3 do siwz w trakcie obowiązywania umowy lub do
wyczerpania ilości zawartych w wykazie, 4/ przedmiot zamówienia opisany w wykazie
asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1-3 do siwz będzie fabrycznie nowy, zapakowany
fabrycznie, bez oznak przepakowywania, nieregenerowany, bez uszkodzeń i wad, 5/ termin
wykonania dostawy częściowej w części 1, 2: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez
Wykonawcę maksymalny termin dostawy wynosił 10 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia
zamówienia przez Zamawiającego na dostawę częściową. Minimalny termin dostawy wynosi 1
dzień, termin wykonania dostawy w części 3: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez
Wykonawcę maksymalny termin dostawy wynosił 10 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia
zamówienia przez Zamawiającego. Minimalny termin dostawy wynosi 1 dzień, 6/ Wymagany
termin gwarancji jakości: - w części 1, 2, 3 nie może być krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia
dostawy i podpisania protokołu odbioru częściowego/ jednorazowego przedmiotu umowy. 7/ W
przypadku, gdy producent przedmiotu umowy stosuje rabaty, opusty, promocje, Wykonawca ma
obowiązek je zastosować w trakcie obowiązywania umowy, informując Zamawiającego,
e-mailem lub faksem o zasadach i zakresie ich stosowania. Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia: W części 1– w terminie do 12
miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, W części 2 – w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia
zawarcia umowy, W części 3 – w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 39711100-0

Dodatkowe kody CPV: 39711110-3, 39711120-6, 39711130-9, 39711200-1, 39711210-4,
39711362-4, 39711400-3, 39713000-3, 39713430-6, 39713500-8, 39717100-2, 39711110-3,
39713210-8, 39713500-8, 39711360-0, 39315000-3

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
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa elektrycznego sprzętu gospodarswta
domowego

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa wózka kelnerskiego 3-półkowego

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
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”).

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
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”).

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
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”).

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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