
Ogłoszenie nr 510101209-N-2020 z dnia 09-06-2020 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Dostawa maszyn rolniczych dla jednostek Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 5 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: 533747-N-2020

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 maszyn rolniczych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem
na 5 części.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EZ-p/PNO/10/2020

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: dostaw maszyn rolniczych dla jednostek Uniwersytetu
Publicznego w Lublinie, z podziałem na 5 części. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia
następujących ofert częściowych: część 1 – wóz paszowy dla Gospodartswa Doświadczalnego w
Uhrusku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do siwz, część 2
– agregat uprawowy dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do siwz, część 3 – agregat ścierniskowy dla
Zakładu Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacji Badawczej im. Prof. T. Efnera w Bezku, z
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 3 do siwz, część 4 – ciągnik
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rolniczy wraz z ładowaczem czołowym i osprzętem dla Zakładu Hodowli Małych Przeżuwaczy i
Stacji Badawczej im. Prof. T. Efnera w Bezku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
stanowiący załącznik nr 4 do siwz, część 5 – poskrom z wagą dla bydła mięsnego dla Instytutu
Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 5 do siwz. Przedmiot
zamówienia w w/w częściach jest finansowany ze środków własnych Uczelni oraz jak poniżej: -
w zakresie części 5 przedmiot zamówienia jest współfinansowany z środków: Regionalnej
Inicjatywy Doskonałości Umowa nr 029/RID/2018/2019 ZKW/RID/2. Zamawiający żąda także,
aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu: 1. Dostawę przedmiotu zamówienia na własny koszt
i ryzyko, we właściwy sposób, transportem Wykonawcy przystosowanym do przewożenia tego
typu towarów następujące miejsce: - w części 1, 2, 5 - Gospodarstwo Doświadczalne w Uhrusku,
Uhrusk 122, 22-230 Wola Uhruska, woj. Lubelskie, - w części 3, 4 – Zakładu Hodowli Małych
Przeżuwaczy i Stacji Badawczej im. Prof. T. Efnera w Bezku II, 22-130 Siedliszcze, 2.
Uruchomienie urządzenia stanowiącego całość przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami i
parametrami technicznymi opisanymi w załącznikach nr 1-5 do SIWZ, oraz przeszkolenie
pracowników w zakresie obsługi urządzenia w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia,
wliczone w cenę urządzenia. W zakresie części 5: czas trwania szkolenia ma wynosić minimum
2 godziny. 3. Kompletny serwis w czasie trwania gwarancji w miejscu użytkowania przedmiotu
zamówienia, w ramach którego Wykonawca będzie bezpłatnie dokonywał naprawy
uszkodzonego przedmiotu zamówienia, wymieni reklamowany element oraz część będącą na
gwarancji, wliczone w cenę przedmiotu zamówienia. W zakresie części 4: w czasie trwania
gwarancji Wykonawca ma wykonać minimum 2 przeglądy gwarancyjne. 4. Czas reakcji na
zgłoszenie uszkodzenia przedmiotu zamówienia, liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia
przez użytkownika, potwierdzony pisemnym wezwaniem wysłanym e-mailem lub faksem do
naprawienia uszkodzenia przedmiotu zamówienia, wynoszący nie dłużej niż 48 godzin. 5. W
zakresie części: 2, 3, 4: katalog części. 6. Instrukcję obsługi w języku polskim. 7. Udzielenie
gwarancji na cały 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 12
miesięcy w zakresie wszystkich części. 8. Przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania
norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm prawnych bezpieczeństwa Unii
Europejskiej. 9. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. 10. Wyrazi zgodę, że w
rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin płatności po dostarczeniu i uruchomieniu
przedmiotu zamówienia oraz przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę wraz z podpisanym przez obie strony lub upoważnionych przedstawicieli
protokołem zdawczo odbiorczym stwierdzającym typ i model dostarczonego przedmiotu
zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w
dokumentacji będącej załącznikami do SIWZ (załącznik od nr 1 do 5 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. 3.3.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W związku
z tym, każdą wyspecyfikowaną w SIWZ część należy traktować jako oddzielny przedmiot
zamówienia, wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako
oferty częściowej. 3.3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.3.4.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych dostaw oraz zastosowanych
podzespołów i materiałów. 3.3.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień
dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: dostawa wozu paszowego dla Gospodartswa
Doświadczalnego w Uhrusku, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do siwz

Zamówienie było podzielone na części:
tak

II.5) Główny Kod CPV: 16000000-5

Dodatkowe kody CPV: 16120000-2, 16100000-6, 16710000-5, 16600000-1

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: 03/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 62000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ROLTEX SIEDLISZCZE" Sp. z
o.o.
Email wykonawcy: roltexsiedliszcze@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Chełmska 1 22-130 Siedliszcze
Kod pocztowy: 22-130
Miejscowość: Siedliszcze
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
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: dostawa agregatu uprawowego dla
Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku, zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2
do siwz,

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 76260.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 65805.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 76260.00
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 27000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
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: GRAVIT Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Email wykonawcy: marek.dziedzic@gravit.pl
Adres pocztowy: al. W. Witosa 22 20-315 Lublin
Kod pocztowy: 20-315
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 33087.00
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CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: dostawa agregatu ścierniskowego dla Zakładu
Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacji Badawczej im. Prof.
T. Efnera w Bezku, z zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, stanowiący załącznik nr 3 do siwz,

Oferta z najniższą ceną/kosztem 31734.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33825.00
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 11500.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
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: GRAVIT Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Email wykonawcy: marek.dziedzic@gravit.pl
Adres pocztowy: al. W. Witosa 22 20-315 Lublin
Kod pocztowy: 20-315
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 14083.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13653.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14145.00
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CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: dostawa ciągnika rolniczego wraz z ładowaczem
czołowym i osprzętem dla Zakładu Hodowli Małych
Przeżuwaczy i Stacji Badawczej im. Prof. T. Efnera w
Bezku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
stanowiący załącznik nr 4 do siwz,

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: 03/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 128872.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
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: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "ROLTEX SIEDLISZCZE" Sp. z
o.o.
Email wykonawcy: roltexsiedliszcze@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Chełmska 1 22-130 Siedliszcze
Kod pocztowy: 22-130
Miejscowość: Siedliszcze
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 158424.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 154980.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 202950.00
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CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: dostawa poskromu z wagą dla bydła mięsnego
dla Instytutu Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów
Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiący
załącznik nr 5 do siwz.

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 niniejszym postępowaniu w zakresie części 5 złożono jedną ofertę, którą Zamawiający odrzucił
na podstawię art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt
3. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie w/w części, gdyż
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

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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