
Ogłoszenie nr 510171102-N-2020 z dnia 09-09-2020 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Dostawa akcesoriów elektrycznych, oświetleniowych,
hydraulicznych i sanitarnych, materiałów tapicerskich, filtrów wlotu powietrza, szafki

narzędziowej, zestawu narzędzi akumulatorowych z szafką serwisową oraz myjki
wysokociśnieniowej z wyposażeniem, z podziałem na 7 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: 561183-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 561183-N-2020

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 akcesoriów elektrycznych, oświetleniowych, hydraulicznych i sanitarnych, materiałów tapicerskich, filtrów wlotu powietrza, szafki
narzędziowej, zestawu narzędzi akumulatorowych z szafką serwisową oraz myjki wysokociśnieniowej z wyposażeniem, z podziałem na 7
części.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EZ-p/PNO/17/2020

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: dostawa akcesoriów elektrycznych, oświetleniowych, hydraulicznych i sanitarnych, materiałów tapicerskich,
filtów wlotu powietrza, szafki narzędziowej, zestawu narzędzi akumulatorowych z szafką serwisową oraz myjki wysokociśnieniowej z
wyposażeniem, z podziałem na 7 części. 3.1.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać w
odniesieniu do wszystkich części. Część 1 – dostawa akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
określonym w załączniku nr 1 do SIWZ, kod CPV: 31211300-1 Bezpieczniki, kod CPV: 31223000-5 Oprawy do lamp, kod CPV: 31224100-3
Wtyki i gniazda, kod CPV: 31300000-9 Drut i kabek izolowany, kod CPV: 31532920-9 Żarówki i świetlówki, kod CPV: 31600000-2 Sprzęt i
aparatura elektryczna. Część 2 – dostawa akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w
załączniku nr 2 do SIWZ, kod CPV: 42130000-9 Krany, kurki, zawory i podobna aparatura, kod CPV: 44163000-0 Rury i osprzęt, kod CPV:
44411700-1 Deski sedesowe, pokrywy, muszle, miski klozetowe i rezerwuary. Część 3 – dostawa materiałów tapicerskich, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 3 do SIWZ, kod CPV: 19212500-0 Tkaniny tapicerskie, kod CPV: 19200000-8 Tkaniny
włókiennicze i podobne. Część 4 – dostawa filtrów wlotu powietrza, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 4
do SIWZ, kod CPV: 42913500-4 Filtry wlotu powietrza. Część 5 – dostawa szafki narzędziowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
określonym w załączniku nr 5 do SIWZ, kod CPV: 44512930-0 Skrzynki narzędziowe. Część 6 – dostawa zestawu narzędzi akumulatorowych z
szafką serwisową, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 do SIWZ, kod CPV: 445129940-3 Zestawy
narzędziowe. Część 7 – dostawa myjki wysokociśnieniowej z wyposażeniem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w
załączniku nr 7 do SIWZ, kod CPV: 42000000-6 Maszyny przemysłowe. 3.1.3. Szacunkowa wartość zamówienia: Część 1 – 311 985,88 zł
netto, Część 2 – 94 059,50 zł netto, Część 3 – 25 509,00 zł netto, Część 4 – 13 693,00 zł netto, Część 5 – 3 252,03 zł netto, Część 6 – 4
880,00 zł netto, Część 7 – 570,00 zł netto, 3.1.4. Przedmiot zamównia jest finansowany z następujących projektów: - Część 1, 2, 3, 4: Koszty
Administracji Centralnej, - Część 5, 6, 7: Zakup dokonywany na podstawie Umowy z dn. 30.10.2019 r. o wykonanie i finansowanie projektu w
ramach programu LIDER X Nr LIDER/29/0158/L-10/18/NCBR/2019, tytuł projektu: „Opracowanie kompleksowej technologii uzyskiwania
wysokiej jakości przekąsek ekstrudowanych na bazie surowców roślinnych i zwierzęcych o minimalnym stopniu przetworzenia.”, 3.2.
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu: w zakresie części 1 - 7: 3.2.1/ Zagwarantował dostawę przedmiotu
zamówienia o wymogach opisanych w załącznikach nr 1 - 7 do SIWZ. 3.2.2/ Dotyczy części 1-4 dostarczał przedmiot umowy na własny koszt
i ryzyko wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, w oparciu o pisemne zamówienia
składane przez Biuro Zaopatrzenia za pomocą faksu lub e-maila, określające ilości i rodzaj zamawianego towaru oraz termin dostawy, które
będzie wykonywane przez Wykonawcę. Dostawy będą odbywać się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 14:00, zaś
adresy dostaw na terenie miasta Lublina będą wskazywane każdorazowo w zamówieniu, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 3.2.3./
Dotyczy części 5-7 - dostarczenie przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko do Katedry Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej,
Zakład Inżynierii Procesowej, ul. Głęboka 31, 20-612 Lublin. 3.2.4/ Wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z
Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę. 3.2.5/ Dotyczy części 1-4: Zagwarantował Zamawiającemu gwarancję
jakości na dostarczany przedmiot umowy, na okres 12 miesięcy, liczonej każdorazowo od dnia dostawy częściowej i podpisania protokółu
odbioru częściowego przedmiotu umowy. 3.2.6/ W zakresie części 5-7: Zagwarantował Zamawiającemu udzielenienie gwarancji jakości na
przedmiot zamówienia wynoszącej co najmniej 24 miesiące. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego
przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 3.2.7./ W zakresie części 4: Przy dostawie przedmiotu zamówienia w postaci filtrów wlotu
powietrza jednocześnie odebrał od Zamawiającego stare filtry wlotu powietrza, przy czym koszt odbioru i utylizyacji wliczony jest w cenę
przedmiotu zamówienia. 3.2.8./ Przedmiot zamówienia w każdej części musi być fabrycznie nowy. 3.2.9./ Wykonawca zapewni należytą
jakość i przydatność dostarczanego przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ, złożona ofertą oraz
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami. 3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 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:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 31223000-5

Dodatkowe kody CPV: 31211300-1, 31223000-5, 31224100-3, 31300000-9, 31532920-9, 31600000-2, 42130000-9, 44163000-0,
44411700-1, 19212500-0, 19200000-8, 42913500-4, 44512930-0, 44512994-3, 44512940-3, 42000000-6
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SIWZ

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: dostawa akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do SIWZ

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
W zakresie części 1 - 4 - Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia sukcesywnie w okresie 12 miesięcy licząc od dnia
podpisania umowy. W zakresie części 5-7 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni
kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 311985.88
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  3
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 Produkcyjno Handlowo Usługowe ELDOR Łukasz Baranowski
Email wykonawcy: p.wirth@eldor.net.pl
Adres pocztowy: ul. Poznańska 125 18-400 Łomża
Kod pocztowy: 18-400
Miejscowość: Łomża
Kraj/woj.: podlaskie

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 246904.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 181604.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 324931.40
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: 24/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 94059.50
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
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 HANDLOWE "SEA" Paweł Bronikowski
Email wykonawcy: sea@sea.com.pl
Adres pocztowy: ul. Norbertańska 3 09-402 Płock
Kod pocztowy: 09-402
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: mazowieckie

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 81526.89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 81526.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 88503.27
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
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CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa materiałów tapicerskich, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
określonym w załączniku nr 3 do SIWZ.

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa filtrów wlotu powietrza, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
określonym w załączniku nr 4 do SIWZ.

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa szafki narzędziowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
określonym w załączniku nr 5 do SIWZ.

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 25509.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
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: Bela Grzegorz Choina
Email wykonawcy: belalublin@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Wesoła 20 20-103 Lublin
Kod pocztowy: 20-103
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 31781.97
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31781.97
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31781.97
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: 24/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 13693.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
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: Remark-Kayser Sp. z o.o.
Email wykonawcy: office@r-k.com.pl
Adres pocztowy: Batorowo, ul. Skośna 4, 62-080 Tarnowo Podgórne
Kod pocztowy: 62-080
Miejscowość: Tarnowo Podgórne
Kraj/woj.: wielkopolskie

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 12439.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12439.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17697.24
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:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w zakresie 5 części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z
2019 r., poz. 1843) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
(…)”.
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CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Dostawa zestawu narzędzi akumulatorowych z szafką serwisową, zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 do SIWZ

CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Dostawa myjki wysokociśnieniowej z wyposażeniem, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 7 do SIWZ.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w zakresie 6 części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z
2019 r., poz. 1843) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
(…)”.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w zakresie 7 części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z
2019 r., poz. 1843) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 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.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/e2173430-65c2-4180-97a5-93b...
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