
Ogłoszenie nr 510398646-N-2021 z dnia 08.01.2021 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Dostawa mebli laboratoryjnych i biurowych dla jednostek
dydaktycznych Uniwersytetu Publicznego w Lublinie, z podziałem na 4 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: 604141-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540223393-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://up.lublin.pl/zamowienia

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa mebli laboratoryjnych i biurowych dla jednostek dydaktycznych Uniwersytetu
Publicznego w Lublinie, z podziałem na 4 części.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EZ-p/PNO/36/2020

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:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mebli laboratoryjnych i biurowych dla jednostek
dydaktycznych Uniwersytetu Publicznego w Lublinie, z podziałem na 4 części. 1.1.Zamawiający
przewiduje możliwość złożenia następujących ofert częściowych: część 1 – dostawa wraz z
montażem mebli laboratoryjnych do budynków dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie, zgodnie z: a/ specyfikacją wyposażenia laboratoryjnego stanowiącą załącznik nr 1 do
SIWZ,b/ formularzem cenowym wraz z wykazem mebli stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ,
część 2 – dostawa mebli biurowych do budynków dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/f2d1e77f-a525-45a8-b25b-82ef...

1 z 7 08.01.2021, 15:52



w Lublinie, zgodnie z: a/ opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ
b/ formularzem cenowym wraz z wykazem mebli stanowiącym załączniki nr 2A do SIWZ, część
3 – dostawa krzeseł do budynków dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
zgodnie z: a/ Formularzem cenowym wraz z wykazem krzeseł stanowiącym załączniki nr 3 do
SIWZ, część 4 – dostawa wraz z montażem mebli biurowych do budynku dydaktycznego
,,Fellach” ul. Doświadczalna 50A w Lublinie,zgodnie z: a/ opisem przedmiotu zamówienia wraz
z wykazem mebli zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ b/ Formularzem cenowym stanowiącym
załączniki nr 4A do SIWZ, 1.2. Przedmiot zamówienia w w/w częściach jest finansowany ze
środków własnych Uczelni 2. Zamawiający żąda także, aby Wykonawca zapewnił
Zamawiającemu: 1/ w części 2 - dostarczenie przedmiotu umowy na własny koszt wraz z
załadunkiem i rozładunkiem, wniesieniem do pomieszczeń jednostek organizacyjnych
wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania
zamówienia ma obowiązek dokonania pomiarów pomieszczeń i dopasowania wymiarów mebli
w zakresie 10% do wymagań Zamawiającego. 2/ w części 1 i 4 – dostawę przedmiot umowy na
własny koszt wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem przedmiotu zamówienia wraz z
przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi, 3/ w części 2 i 3 – Zamawiający informuje, iż
przedmiot zamienienia zostanie wykonany w ramach dostaw częściowych, w terminie nie
dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia zamówienia. Miejsce dostawy
Zamawiający wskaże w pisemnym zamówieniu złożonym przez pracownika za pomocą faksu
lub e-maila, określającym ilości i rodzaj zamawianego przedmiotu umowy. 4/ Wykonawca w
zakresie: Części 1 - najpóźniej w dniu odbioru końcowego, będzie zobowiązany dostarczyć do
protokołu zdawczo-odbiorczego: a) oświadczenie producenta o udzieleniu minimum 25-letniej
gwarancji na blaty z litej ceramiki technicznej b) oświadczenie producenta o udzieleniu
minimum 8-letniej gwarancji na blaty z żywic fenolowych 5/ udzielenie gwarancji jakości: W
części 1 – minimum 24 miesiące. Ponadto Zamawiający w części 1 wymaga,aby: - blaty
ceramiczne posiadały gwarancję (nie punktowaną w kryterium oceny) producenta minimum 25
lat, - blaty z żywic fenolowych posiadały gwarancję (nie punktowaną w kryterium oceny)
producenta minimum 8 lat. W części 2 - minimum 24 miesiące, W części 3 – minimum 24
miesiące, W części 4 – minimum 24 miesiące, 5/ Wyrażenie zgody na 30 dniowy termin
płatności od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego 3. Dodatkowe informacje
dotyczące przedmiotu zamówienia: 3.1. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu
przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikami 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. 3.2. 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
dotyczącej oferty częściowej. 3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych dostaw oraz zastosowanych
podzespołów i materiałów. 3.5. 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: 39130000-2

Dodatkowe kody CPV: 39112000-0, 39180000-7
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa wraz z montażem mebli
laboratoryjnych do budynków dydaktycznych
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

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: 14/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 233102.66
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: VINICOM Grzegorz Śmiertka
Email wykonawcy: biuro@vinicom.pl
Adres pocztowy: ul. Borowiec 53E
Kod pocztowy: 32-600
Miejscowość: Zaborze
Kraj/woj.: małopolskie

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 282002.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 206640
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 282002.10
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa mebli biurowych do budynków
dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

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: 17/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 231000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
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: ALNAG Barbara Wróbel
Email wykonawcy: biuro.alnag@alnag.pl
Adres pocztowy: ul. Miłkowskiego 3/301
Kod pocztowy: 30-349
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

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 224696.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 224696.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 518383.50
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
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CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa krzeseł do budynków dydaktycznych
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 27000
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 Produkcyjno Usługowo Handlowe „TECHNET” Tomasz
Byszewski
Email wykonawcy: biuro@technet-meble.pl
Adres pocztowy: ul. Ząbkowska 17A
Kod pocztowy: 08-300
Miejscowość: Sokołów Podlaski
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 27232.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27232.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 109224
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: 4 NAZWA: Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do
budynku dydaktycznego ,,Fellach” ul. Doświadczalna 50A
w Lublinie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 199607
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: Kerro Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: biuro@kerro.pl
Adres pocztowy: ul. Cisowa 9
Kod pocztowy: 20-703
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 232572.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 232572.09
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 296971
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
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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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