
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

szp.up.lublin.pl

Lublin: Dostawa urz ądzeń i narz ędzi warsztatowych dla Centrum

Innowacyjno-Wdro żeniowego Nowych Technik i Technologii w In żynierii

Rolniczej przy ul. Gł ębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 11 cz ęści

Numer ogłoszenia: 85085 - 2014; data zamieszczenia:  17.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie , ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie,

tel. 081 4456603, 4456073, faks 081 4456730.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.up.lublin.pl/zamowienia

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa urządzeń i narzędzi warsztatowych dla

Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28

w Lublinie z podziałem na 11 części.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa urządzeń i narzędzi warsztatowych dla Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i

Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 11 części, zgodnie z

załącznikami od 1 do 11 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 38.65.00.00-6, 38.63.60.00-2, 38.54.80.00-8, 31.00.00.00-6,

32.33.00.00-5, 38.58.00.00-4, 38.43.11.00-6, 44.61.81.00-6, 16.10.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:
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III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą okre ślonym

wymaganiom nale ży przedło żyć:

inne dokumenty

1.  Wypełnione  załączniki  dotyczące  opisu  przedmiotu  zamówienia  w zależności  od  części,  w  której

Wykonawca składa ofertę zgodnych z załącznikami nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8

i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1. Wypełniony formularz Oferta Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 15 do SIWZ. W

przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie, o którym mowa w ust.

1 może ulec zmianie i będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://szp.up.lublin.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Sekcja ds. Zamówień

Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 pok. 54, 20-950 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  29.04.2014

godzina 12:00, miejsce: Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka

13 pok. 54, 20-950 Lublin.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013,

Oś Priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, w ramach działania I.1 Infrastruktura Uczelni pn: Budowa Centrum

Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Dostawa zestawu do dokumentacji fotograficznej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa zestawu do dokumentacji

fotograficznej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 38.65.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 13.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Dostawa przenośnego aparatu do pomiaru odcieni.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa przenośnego aparatu do

pomiaru odcieni, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 38.63.60.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 13.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Dostawa wyposażenia do badania i obsługi podzespołów pojazdów oraz silników

spalinowych - dostawa narzędzi do diagnostyki, regulacji i stabilizacji układów energetycznych w silnikach

cieplnych oraz pojazdach.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa wyposażenia do badania i

obsługi podzespołów pojazdów oraz silników spalinowych - dostawa narzędzi do diagnostyki, regulacji i
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stabilizacji układów energetycznych w silnikach cieplnych oraz pojazdach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do

SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 38.54.80.00-8, 31.00.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 13.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Dostawa wyposażenia do badania i obsługi podzespołów pojazdów oraz silników

spalinowych - dostawa narzędzi do regulacji układów rozruchowych i napędów elektrycznych w pojazdach -

zadanie 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa wyposażenia do badania i

obsługi podzespołów pojazdów oraz silników spalinowych - dostawa narzędzi do regulacji układów

rozruchowych i napędów elektrycznych w pojazdach - zadanie 1, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 38.54.80.00-8, 31.00.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 13.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Dostawa zestawu nagrywająca obraz i dźwięk do systemów 3D.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa zestawu nagrywająca obraz

i dźwięk do systemów 3D, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 32.33.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 13.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  Dostawa niskotemperaturowego urządzenia do obróbki materiałów badawczych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa niskotemperaturowego

urządzenia do obróbki materiałów badawczych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 38.58.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 13.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  7 NAZWA:  Dostawa warsztatowych mierników parametrów środowiskowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa warsztatowych mierników

parametrów środowiskowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 38.43.11.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 13.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  8 NAZWA:  Dostawa zestawu badawczego aplikacji nawozów mineralnych - kuwety z przekładkami
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do zbioru materiałów granulowanych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa zestawu badawczego

aplikacji nawozów mineralnych - kuwety z przekładkami do zbioru materiałów granulowanych, zgodnie z

załącznikiem nr 8 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 44.61.81.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 13.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  9 NAZWA:  Dostawa ciągnikowego zestawu uprawowo-ścierniskowego talerzowego w uproszczonej

technologii uprawy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa ciągnikowego zestawu

uprawowo-ścierniskowego talerzowego w uproszczonej technologii uprawy, zgodnie z załącznikiem nr 9 do

SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 16.10.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 13.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  10 NAZWA:  Dostawa wyposażenia do badania i obsługi podzespołów pojazdów oraz silników

spalinowych - zestaw do zasilania silników spalinowych paliwami alternatywnymi.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa wyposażenia do badania i

obsługi podzespołów pojazdów oraz silników spalinowych - zestaw do zasilania silników spalinowych

paliwami alternatywnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 38.54.80.00-8, 31.00.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 13.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  11 NAZWA:  Dostawa wyposażenia do badania i obsługi podzespołów pojazdów oraz silników

spalinowych - zestaw do dozowania paliw.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa wyposażenia do badania i

obsługi podzespołów pojazdów oraz silników spalinowych - zestaw do dozowania paliw, zgodnie z

załącznikiem nr 11 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 38.54.80.00-8, 31.00.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 13.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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