
Ogłoszenie nr 510033820-N-2019 z dnia 21-02-2019 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Dostawa paszy dla zwierząt hodowlanych dla
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 9 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: 509117-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://www.up.lublin.pl/szp

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa paszy dla zwierząt hodowlanych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z

podziałem na 9 części

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

AZP/PNO/1/2019

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 paszy dla zwierząt hodowlanych dla Uniwersytetu

Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 9 części. 3.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość

złożenia następujących ofert częściowych, wraz z kodem CPV: część 1 - pasza dla trzody

chlewnej dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Czesławicach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do

siwz, część 2 - pasza dla bydła i owiec dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku, zgodnie

z załącznikiem nr 2 do siwz, część 3 - pasza dla bydła dla Gospodarstwa Doświadczalnego w

Uhrusku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz, część 4 - pasza dla bydła dla Gospodarstwa

Doświadczalnego w Uhrusku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz, część 5 - pasza dla gęsi dla
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: pasza dla trzody chlewnej dla Gospodarstwa

Doświadczalnego w Czesławicach

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: pasza dla bydła i owiec dla Gospodarstwa

Doświadczalnego w Uhrusku

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: pasza dla bydła dla Gospodarstwa

Doświadczalnego w Uhrusku

Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz, część 6 -

pasza dla przepiórek dla Stacji Dydaktyczo-Badawczej Zwierząt Drobnych na Felinie, zgodnie z

załącznikiem nr 6 do siwz, część 7 - pasza dla kur dla Stacji Dydaktyczo-Badawczej Zwierząt

Drobnych na Felinie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz, część 8 - pasza dla szczurów i

królików dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do

siwz, część 9 - pasza dla owiec dla Dydaktyczno-Badawczej Stacji Doświadczalnej w Bezku,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do siwz.

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

tak

II.5) Główny Kod CPV: 15700000-5

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

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1

ustawy Pzp (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o

udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”. W

niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, którą Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1

ustawy Pzp (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o

udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”. W

niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, którą Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1
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CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: pasza dla bydła dla Gospodarstwa

Doświadczalnego w Uhrusku

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: pasza dla gęsi dla Gospodarstwa

Doświadczalnego w Uhrusku

CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: pasza dla przepiórek dla Stacji Dydaktyczo-

Badawczej Zwierząt Drobnych na Felinie

CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: pasza dla kur dla Stacji Dydaktyczo-Badawczej

Zwierząt Drobnych na Felinie

CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: pasza dla szczurów i królików dla jednostek

ustawy Pzp (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o

udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”. W

niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, którą Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1

ustawy Pzp (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o

udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”. W

niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, którą Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1

ustawy Pzp (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o

udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”. W

niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, którą Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1

ustawy Pzp (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o

udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”. W

niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, którą Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1

ustawy Pzp (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o

udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”. W

niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, którą Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/efd29aeb-69f1-40df-8565-10fd...

3 z 4 2019-02-21, 10:31



Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: pasza dla owiec dla Dydaktyczno-Badawczej

Stacji Doświadczalnej w Bezku

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1

ustawy Pzp (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o

udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”. W

niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, którą Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1

ustawy Pzp (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o

udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”. W

niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, którą Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

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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