
Ogłoszenie nr 510097443-N-2020 z dnia 04-06-2020 r. 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Dostawę specjalistycznych środków chemicznych do 
uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej oraz badania jakości wody basenowej, sączków i bibuł 

filtracyjnych, gazów laboratoryjnych i technicznych z podziałem na 6 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 
Przedmiot zamówienia jest finansowany z: - część 2 - 029/RID/2018/2019, VKCH/POWER/5/2019 Projekt „Ścieżką CHEMiczną: uczę, 
doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję”- nr projektu POWR.03.01.00-00-t152/18, ZIB/MN-1/19, - część 3 - 029/RID/2018/2019, 
Narodowe Centrum Nauki 2017/26/D/NZ9/00067 „Molekularne i biochemiczne mechanizmy regulujące transport nanocząstek miedzi oraz ich 
wpływ na wzrost, rozwój i plonowanie rośli jęczmienia jarego” - część 4 - 029/RID/2018/2019 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 528460-N-2020 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540065797-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: 
Dostawę specjalistycznych środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej oraz badania jakości wody basenowej, 
sączków i bibuł filtracyjnych, gazów laboratoryjnych i technicznych z podziałem na 6 części. 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EZ-p/PNO/8/2020 

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 specjalistycznych środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej oraz badania 
jakości wody basenowej, sączków i bibuł filtracyjnych, gazów laboratoryjnych i technicznych z podziałem na 6 części: część 1 – dostawa 
specjalistycznych środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej oraz badania jakości wody basenowej dla Centrum 
Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem asortymentowym zawartym w załączniku nr 1 do 
SIWZ, część 2 – dostawa sączków i bibuł filtracyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem asortymentowym 
zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ, część 3 – dostawa gazów laboratoryjnych i technicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 
zgodnie z wykazem asortymentowym zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ, część 4 – dostawa gazów medycznych dla Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem asortymentowym zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ, część 5 – dostawa gazów 
laboratoryjnych i technicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem asortymentowym zawartym w załączniku nr 5 
do SIWZ, część 6 – dostawa gazów laboratoryjnych i technicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z wykazem 
asortymentowym zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ 2. Zamawiający wymaga,aby Wykonawca: 1/ Zagwarantował dostawę przedmiotu 
zamówienia o wymogach opisanych w załącznikach nr 1 – 6 do SIWZ, 2/ Dostarczał w części 2-6 przedmiot umowy na własny koszt wraz z 
wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, ponadto w zakresie części 2 do Magazynu 
Centralnego UP lub w szczególnych przypadkach także do jednostek organizacyjnych, w oparciu o pisemne zamówienia składane przez Biuro 
Zaopatrzenia za pomocą faksu lub e-maila, określające ilości i rodzaj zamawianego towaru oraz termin dostawy, która będzie wykonywana 
przez Wykonawcę. 3/ Zapewnił w Część 3 pozycja nr 10 i 23 - transport butli wraz z wniesieniem na drugie piętro (budynek bez windy więc 
dostawca musi być wyposażony w wózek służący do transportu butli po schodach), są szerokie podesty więc również łatwa możliwość 
manewru. Możliwość podjazdu samochodem pod drzwi budynku (do drzwi wejściowych również jest 5 schodów). Odległość między drzwiami 
wejściowymi a pierwszą główną kondygnacją schodów około 5 metrów. Na drugim piętrze transport po powierzchni płaskiej (bez progów) 
przez około 30 metrów do miejsca docelowego. 4/ Zapewnił w Części 4 poz. 1 - Zamawiający wyznacza na terenie Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie na ul. Głębokiej 30 punkt napełniania pojemników ciekłym azotem (podpisanych przez Jednostki UP z nazwą 
Jednostki i otrzymanym numerem klienta ) 5/ w części 5 poz. 1 w cenie uwzględnił transport wiązki argonu do Zamawiającego i z ciężarówki 
do instalacji gazowej i odwrotnie. Budynek, w którym znajdują się wiązki argonu znajduje się na parterze, z tyłu budynku w odległości ok. 30 
m od wejścia głównego. Transport odbywa się po powierzchni płaskiej. Wykonawca powinien posiadać wózek widłowy do transportu wiązek. 
Maksymalne wymiary wiązki 100cmx75cmx195cm 6/ Zapewnił w Część 6 pozycja nr 1-4 - Gazy spełaniające wymagania Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiającego specyfikację dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i 
III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady. 7/ Wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniu z 
Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę. 8/ Zagwarantował niezmienność cen określonych w wykazie dotyczącym 
opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1-6 do SIWZ w trakcie obowiązywania umowy lub do wyczerpania ilości zawartych w 
wykazie. 9/ Dostarczył przedmiot zamówienia w części 2 fabrycznie nowy (zamknięty w oryginalnym opakowaniu). 3. Zamawiający wymaga w 
części 1, aby: 1/ Wykonawca dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt, wraz z wniesieniem do pomieszczeń magazynowych krytej 
pływalni Centrum Sportowo Rekreacyjnego UP w Lublinie mieszczącego się przy ul. Głębokiej 31 w Lublinie. 2/ Przedmiot zamówienia w 
części 1 poz. 1 i 4, został wpisany do Rejestru Produktów Biobójczych. 3/ Oznaczenie i zabezpieczenie opakowań zostało wykonane zgodne z 
artykułem 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) z dnia 1 czerwca 2007 r. i ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z 
dnia 25 lutego 2011 r.. 4/ W szczególnych przypadkach Wykonawca dostarczył środki chemiczne w przeciągu 24 godzin od momentu złożenia 
zamówienia. 5/ Zaoferowany przedmiot zamówienia w części 1 był fabrycznie nowy (zamknięty w oryginalnym opakowaniu). Ponadto 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowych i wyrywkowych badań laboratoryjnych zgodności parametrów dostarczanych substancji i 
mieszanin względem parametrów deklarowanych w karcie charakterystyki. 4. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1/ 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2/ Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 3/ Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4/ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy 
ramowej. 5/ Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o niegorszych parametrach niż opisane w załączniku dotyczącym opisu 
przedmiotu zamówienia określonych w załącznikach nr 1-6 do SIWZ. 5. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w 
okresie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. 6. Termin wykonania dostawy częściowej: Część 1 - Termin wykonania należy określić 
w godzinach. a) Zamawiający zastrzega, że Wykonawca, który zaproponuje krótszy termin niż 24 godziny będzie punktowany tak jak 
Wykonawca, który zaproponuje 24 godzinny termin dostawy częściowej. b) Zostaną odrzucone te oferty, które zawierają termin wykonania 
dłuższy niż: 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny, licząc od dnia przesłania pisemnego zamówienia przez Zamawiającego. Część 2- Termin 
wykonania należy określić w dniach roboczych. Zamawiający wymaga, aby w części 2 Wykonawca zaoferował minimalny termin dostawy 



CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: dostawa specjalistycznych środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji 
wody basenowej oraz badania jakości wody basenowej dla Centrum Kultury Fizycznej i 
Sportu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: dostawa sączków i bibuł filtracyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Lublinie 

częściowej 5 (pięć) dni roboczych, maksymalny 15 (piętnaście) dni roboczych, licząc od dnia przesłania pisemnego zamówienia przez 
Zamawiającego, przy czym: a) Zamawiający zastrzega, że Wykonawca, który zaproponuje krótszy termin niż 5 dni będzie punktowany tak jak 
Wykonawca, który zaproponuje 5-dniowy termin dostawy częściowej. b) Zamawiający zastrzega, że zostaną odrzucone te oferty, które 
zawierają termin wykonania dłuższy niż: 15 (piętnaście) dni roboczych, licząc od dnia przesłania pisemnego zamówienia przez Zamawiającego 
Część 3, 4, 6 - Termin wykonania należy określić w dniach roboczych. Zamawiający wymaga, aby w części 3, 4, 6 Wykonawca zaoferował 
minimalny termin dostawy częściowej 2 (dwa) dni roboczych, maksymalny 5 (pięć) dni roboczych, licząc od dnia przesłania pisemnego 
zamówienia przez Zamawiającego, przy czym: a) Zamawiający zastrzega, że Wykonawca, który zaproponuje krótszy termin niż 2 dni będzie 
punktowany tak jak Wykonawca, który zaproponuje 2-dniowy termin dostawy częściowej. b) Zamawiający zastrzega, że zostaną odrzucone te 
oferty, które zawierają termin wykonania dłuższy niż: 5 (pięć) dni roboczych, licząc od dnia przesłania pisemnego zamówienia przez 
Zamawiającego. Część 5 - Termin wykonania należy określić w dniach roboczych. Zamawiający wymaga, aby w części 5 Wykonawca 
zaoferował minimalny termin dostawy częściowej 2 (dwa) dni roboczych, maksymalny 5 (pięć) dni roboczych, licząc od dnia przesłania 
pisemnego zamówienia przez Zamawiającego, przy czym: a) Zamawiający zastrzega, że Wykonawca, który zaproponuje krótszy termin niż 2 
dni będzie punktowany tak jak Wykonawca, który zaproponuje 2-dniowy termin dostawy częściowej. b) Zamawiający zastrzega, że zostaną 
odrzucone te oferty, które zawierają termin wykonania dłuższy niż: 5 (pięć) dni roboczych, licząc od dnia przesłania pisemnego zamówienia 
przez Zamawiającego. 

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

tak 
II.5) Główny Kod CPV: 24962000-5

Dodatkowe kody CPV: 15994200-4, 24111100-6, 24110000-8, 24111000-5, 24111300-8, 24111800-3, 24111500-0, 24100000-5 

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 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 75594.00 
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: Chemi Kam Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Barlickiego 26 
Kod pocztowy: 42-506 
Miejscowość: Będzin 
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 88909.02 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 88909.02 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 89083.82 
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: 21/05/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 20617.21 
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: Alfachem Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Unii Lubelskiej 3 
Kod pocztowy: 31-249 
Miejscowość: Poznań 



CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: dostawa gazów laboratoryjnych i technicznych dla Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie 

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: dostawa gazów medycznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

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 25359.14 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25359.14 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25359.14 
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: 21/05/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 79007.50 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
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: Messer Polska Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Maciejkowicka 30 
Kod pocztowy: 41-503 
Miejscowość: Chorzów 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
nie
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 97179.23 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 97179.23 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 97179.23 
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: 21/05/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 17162.75 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
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: Messer Polska Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Maciejkowicka 30 
Kod pocztowy: 41-503 
Miejscowość: Chorzów 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
nie
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 18535.77 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18535.77 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18535.77 
Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 



CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: dostawa gazów laboratoryjnych i technicznych dla Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie 

CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: dostawa gazów laboratoryjnych i technicznych dla 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: 21/05/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 14865.49 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
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: Air Liquide Polska Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Jasnogórska 9 
Kod pocztowy: 31-358 
Miejscowość: Kraków 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
nie
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 18284.55 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18284.55 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18284.55 
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: 21/05/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 13678.50 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
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: Messer Polska Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Maciejkowicka 30 
Kod pocztowy: 41-503 
Miejscowość: Chorzów 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
nie
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 16824.56 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16824.56 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16824.56 
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 udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 



Drukuj


