
Ogłoszenie nr 510028723-N-2020 z dnia 17-02-2020 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego Stacja Badawcza i Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy Jeździectwa i Hipoterapii

dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

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: 627186-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

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):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego Stacja Badawcza i Ośrodek
Dydaktyczno-Szkoleniowy Jeździectwa i Hipoterapii dla Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EZ-p/PNO/54/2019

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 zadania
inwestycyjnego Stacja Badawcza i Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy Jeździectwa i
Hipoterapii dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 2. Przedmiotem zamówienia jest
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z projektem
zagospodarowania terenu inwestycji p.n. „Budowa Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-
Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii”, uzgodnienie i zaopiniowanie jej z organami
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administracji publicznej i/lub wymaganymi rzeczoznawcami, gestorami sieci i uprawnionymi
instytucjami, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub raportu oddziaływania na środowisko,
złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 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. Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując w
dokumentacji projektowej proponowane materiały i urządzenia stosował jedynie parametry
techniczne, nie podając znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub
materiałów. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowywania odpowiedzi na zapytania
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Zamawiającego, kierowane w
trakcie trwania procedury udzielania zamówienia na wykonanie robót budowlanych w oparciu o
wykonany przedmiot umowy, w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o treści zapytania,
bądź w innym niezbędnym terminie określonym przez Zamawiającego Wykonawca powinien
zastosować rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne, technologiczne itp., aby wartość całego
przedsięwzięcia (w tym robót budowlano-instalacyjnych i wyposażenia ruchomego i
nieruchomego)nie przekroczyła kwoty 16,5 mln zł brutto. 5. Wykonawca zobowiązany jest
zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 8 do SIWZ.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV:  71000000-8

Dodatkowe kody CPV: 71200000-0, 71220000-6, 71221000-3, 71222000-0, 71242000-6

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: 11/02/2020
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 420000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/24218498-87b3-46af-ad44-e2a...

2 z 3 2020-02-17, 13:40



0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zespół Projektowo-Inwestycyjny Kontrapunkt V-Projekt Aleksander
Mirek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Zabłocie 39
Kod pocztowy: 30-701
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/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 362850
Oferta z najniższą ceną/kosztem 362850
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 424350
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: udział w opracowaniu dokumentacji projektowej

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

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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