
Ogłoszenie nr 510008768-N-2020 z dnia 16-01-2020 r. 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
kurników w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman w Felinie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

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: 629206-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://up.lublin.pl/zamowienia 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kurników w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman w 
Felinie. 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EZ-p/PNO/52/2019 

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi 

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:

1/Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kurników w Stacji Dydaktyczno- Badawczej Zwierząt 
Drobnych im. Laury Kaufman w Felinie. 2/Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej, 
opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, złożenie 
wymaganych dokumentów, w tym uzyskanie informacji o braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowych, oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego. 3/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie 
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 4/Przedmiot zamówienia będzie służył Zamawiającemu w przyszłości jako opis 
przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i winien zostać wykonany przez Wykonawcę ze szczególnym uwzględnieniem zapisów 
zawartych w art. 29 ust. oraz art. 30, 31 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca we wszystkich opracowaniach składających się 
na przedmiot zamówienia określił właściwości urządzeń i materiałów z uwzględnieniem art. 29 ustawy Pzp zgodnie z wymaganiami art. 30, 31 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. oraz z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Wykonawca opisując w dokumentacji projektowej proponowane materiały i urządzenia stosował będzie jedynie 
parametry techniczne, nie podając znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub materiałów. 5/Wykonawca zobowiązany jest 
zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 6/Wymagany minimalny 
termin gwarancji jakości na dokumentację projektową wynosi 36 miesięcy 7/Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na 
budowę, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego na rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym Wykonawca 
jest zobowiązany do wykonania projektu budowlanego wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, projektów wykonawczych i pozostałych 
obowiązków wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) z wyłączeniem sprawowania nadzorów autorskich w terminie do 
120 dni licząc od daty zawarcia umowy. 

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

nie 
II.5) Główny Kod CPV: 71240000-2

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: 07/01/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 39268.29 
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 
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: MMK Koncept Małgorzata Mozgawa-Kicia 
Email wykonawcy: 



Adres pocztowy: Ul. Wojciechowska 25c 
Kod pocztowy: 20-704 
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 44034.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 44034.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 94710.00 
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.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. 



Drukuj


