
Ogłoszenie nr 510063359-N-2020 z dnia 10-04-2020 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Dostawa środków czyszczących i polerujących, artykułów
gospodarstwa domowego, papieru toaletowego, ręczników higienicznych i papierowych dla

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 3 części.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekty: "Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie
Lubelszczyzny", w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II POIŚ 2014-2020 Adaptacja do zmian
klimatu, Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, 2.4.1. Ochrona in-situ lub ex-situ
zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, a. Działania o charakterze dobrych praktyk,
związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych,, nr
POIS.02.04.00-00-0034/18 „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych
z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowych”, nr POIS.02.04.00-00-0008/17, w ramach działania
2.4. oś priorytetowa II POIŚ 2014-2020 Adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4. Ochrona
przyrody i edukacja ekologiczna, 2.4.1. Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk
przyrodniczych, a. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych
gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 514716-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): http://up.lublin.pl/zamowienia/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa środków czyszczących i polerujących, artykułów gospodarstwa domowego, papieru
toaletowego, ręczników higienicznych i papierowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie, z podziałem na 3 części.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EZ-p/PNO/4/2020
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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:

Dostawa środków czyszczących i polerujących, artykułów gospodarstwa domowego, papieru
toaletowego, ręczników higienicznych i papierowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie, z podziałem na 3 części, część 1 – dostawa środków czyszczących i polerujących dla
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem asortymentowym zawartym w
załączniku nr 1A i 1B do SIWZ, część 2 – dostawa artykułów gospodarstwa domowego dla
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem asortymentowym zawartym w
załączniku nr 2 do SIWZ, część 3 – dostawa papieru toaletowego, ręczników higienicznych i
papierowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem
asortymentowym zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ. W ramach przedmiotu zamówienia
Zamawiający żąda, aby Wykonawca: Część 1: 1/ telefonicznie awizował dostawy na
przynajmniej 1 dobę przed dostawą, 2/ dostarczał produkty będące przedmiotem umowy, które
są już na rynku w sprzedaży ogólnodostępnej, 3/ dostarczał produkty, które będą posiadać termin
przydatności do użytku upływający nie wcześniej niż 12 miesięcy po ich dostarczeniu do
magazynu lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, natomiast jeśli dla danego
produktu producent określi tylko 12 miesięczny termin przydatności do użytku, w momencie
dostarczania go do magazynu lub w inne wskazane miejsce, termin przydatności nie może być
krótszy niż 10 miesięcy, Ponadto w zakresie części 1 i/lub 2 i/lub 3: 1/ Wykonawca udzieli
Zamawiającemu gwarancji na dostarczany w danej części przedmiot umowy na okres 12
miesięcy, liczonej każdorazowo od dnia dostawy częściowej i podpisania protokołu odbioru
częściowego przedmiotu umowy. 2/ Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen określonych w
wykazie asortymentowym stanowiącym odpowiednio w danej części załączniki do SIWZ, w
trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie. 3/ Wykonawca
wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną
każdorazowo przez niego dostawę, 4/ Wykonawca dostarczy każdorazowo przedmiot umowy w
terminie od momentu telefonicznego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego
potwierdzonego na piśmie (faksem, e-mailem), 5/ Wykonawca dostarczy częściowy przedmiot
umowy w terminie nie krótszym niż 1 dzień i nie dłuższy niż 5 dni roboczych transportem
powierzonym lub własnym. Wykonawca rozładuje i wniesie przedmiot zamówienia do
Magazynu Centralnego UP w Lublinie przy ul. Akademickiej 12 czynnego w godzinach 8 00 –
12 00, lub do wskazanych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 39832100-4

Dodatkowe kody CPV: 39831600-2, 39831300-9, 39831240-0, 39831200-8, 39831210-1,
39830000-9, 39831000-6, 39813000-4, 39800000-0, 39224000-8, 39224100-9, 39224200-0,
39224300-1, 39224320-7, 39224330-0, 39224340-3, 39224350-6, 39224310-4, 33760000-5,
33761000-2, 33763000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część 1 – dostawa środków czyszczących i
polerujących dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 189417.30
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: Katarzyna Prus, Grzegorz Prus Spółka Jawna Przedsiębiorstwo
Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „WOLPRES”
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Tartaczna 3/5
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: Polska

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 215690.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 215690.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 215690.65
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:
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 – dostawa artykułów gospodarstwa
domowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część 3 - dostawa papieru toaletowego,
ręczników higienicznych i papierowych dla Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 70676.27
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: BDS Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Garbarska 16
Kod pocztowy: 20-340
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: Polska

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 63004.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63004.63
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 65778.95
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:
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 232560.20
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: BDS Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Garbarska 16
Kod pocztowy: 20-340
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: Polska

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 265685.41
Oferta z najniższą ceną/kosztem 265685.41
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 265685.41
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.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
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udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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