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Lublin: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę sprzętu weterynaryjnego w ramach projektu pt. 

Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze 

specjalistycznymi laboratoriami (nr sprawy WDz/PN/1/2014/PLBYUA) 

Numer ogłoszenia: 131540 - 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

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 zamawiającego: www.up.lublin.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 

weterynaryjnego w ramach projektu pt. Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych 

Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami (nr sprawy 

WDz/PN/1/2014/PLBYUA). 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sprzęt 

weterynaryjny CPV: 33140000-3, LA55-5. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

http://www.up.lublin.pl/


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

14.08.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że warunek został spełniony na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 

22 ust. 1 ustawy Pzp 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że warunek został spełniony na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 

22 ust. 1 ustawy Pzp 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że warunek został spełniony na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 

22 ust. 1 ustawy Pzp 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że warunek został spełniony na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 

22 ust. 1 ustawy Pzp 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że warunek został spełniony na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 

22 ust. 1 ustawy Pzp 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

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 wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 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 siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, 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 dotyczące przynależności 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 POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których 

autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie 

zamawiającego; 

 inne dokumenty 

Katalogi i/lub ulotki i/lub foldery i/lub karty charakterystyki produktu. 



III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Formularz OFERTA. 2. Kosztorys ofertowy. 3. Ewentualne pełnomocnictwo, jeśli 

uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych 

przez Wykonawcę. 4. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu wykonania części 

zamówienia podwykonawcom ze wskazaniem zakresu podwykonawstwa (oświadczenie jest 

wymagane jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć realizację umowy innym podmiotom, 

zgodnie z art. 36b Pzp). 

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 się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w następujących przypadkach: a) W zakresie terminów realizacji przedmiotu umowy 

wskazanych w umowie, gdy jest to następstwem okoliczności niezależnych od stron (siła 

wyższa) lub okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub Uniwersytetu Lwowskiego; 

b) Strony dopuszczają realizację przedmiotu umowy po cenach niższych niż w formularzu 

cenowym; c) W przypadku zmiany organizacyjnej po stronie Wykonawcy - zmiana nazwy, 

adresu wykonawcy, siedziby serwisu; d) W przypadku zmiany stawki podatku VAT - zmiany 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w §4 ust1 umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.up.lublin.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro 

Projektu Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych Budynek Wiwarium pokój 110, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 25.04.2014 godzina 08:15, miejsce: Biuro Projektu Katedra Epizootiologii i Klinika 

Chorób Zakaźnych Budynek Wiwarium pokój 110, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Ul. 

Głęboka 30, 20-612 Lublin. 



IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 

środków Unii Europejskiej. Projekt pt. Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych 

Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami, realizowany przez 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w partnerstwie z Lwowskim Narodowym 

Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii jest współfinansowany z środków 

Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - 

Ukraina 2007 - 2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności 

lokalnych, Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy 

transgranicznej. Adres do korespondencji: Marta Staniec Katedra Epizootiologii i Klinika 

Chorób Zakaźnych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin Tel. 

/81/ 445 62 34; fax. /81/ 445 62 34 e-mail: stanislaw.winiarczyk@up.lublin.pl. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


