
Ogłoszenie nr 510093652-N-2019 z dnia 14-05-2019 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Dostawa paszy dla gęsi, kredy pastewnej dla Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie,

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: 527720-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 gęsi, kredy pastewnej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

AZP/PNO/10/2019

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 gęsi, kredy pastewnej dla Uniwersytetu

Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr

1 do SIWZ. Zamawiający żąda także, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu: 1. Ilość

dostaw: Zamawiający przewiduje 8-10 dostaw częściowych w ciągu obowiązywania umowy, 2.

Dodatkowe wymagania: 1/ dostawę przedmiotu zamówienia transportem i na własny koszt w

następujące miejce: Gospodarstwo Doświadczalne w Uhrusku, Uhrusk 122, 22-230 Wola

Uhruska, woj. Lubelskie, 2/ dostawę przedmiotu zamówienia o wymogach opisanych w

załączniku nr 1 do SIWZ, 3/ czas przydatności do użytku dostarczonej przez Wykonawcę paszy

w dniu dostawy, nie może być krótszy niż połowa okresu przydatności paszy, deklarowana przez
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producenta, liczona od daty produkcji, 4/ Wykonawca wyraził zgodę na 30 dniowy termin

płatności w rozliczeniu z Zamawiającym za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę, 5/

Wykonawca zagwarantował niezmienność cen określonych w wykazie dotyczącym opisu

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w trakcie obowiązywania umowy

lub do wyczerpania ilości zawartych w wykazie, 6/ Zamawiający zastrzega sobie możliwość

skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust.5 ustawy Pzp w następującym zakresie: a/

posiadaczem opcji (podmiotem uprawnionym do jej wykonania) jest Zamawiający.

Wystawiającym opcję jest Wykonawca, b/ gwarantowany zakres zamówienia to 60 % wartości

przedmiotu zamówienia zaś prawem opcji objęte zostanie 40 % wartości przedmiotu

zamówienia, c/ Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia jedynie w zakresie

gwarantowanym, natomiast uprawnieniem Zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia w

zakresie poszerzonym, d/ Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienia w całości, to

jest w zakresie gwarantowanym i poszerzonym (objętym opcją), e/ Wykonawcy nie przysługuje

prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie szerszym niż gwarantowany, jeżeli

Zamawiający nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji albo skorzysta z tego uprawnienia w

zakresie mniejszym niż określony w ust. 3, f/ Zamawiający podejmie decyzję o skorzystaniu z

prawa opcji w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, g/ Zamawiający może

wykonać prawo opcji w dowolnym dniu od momentu podpisania umowy do terminu

wygaśnięcia opcji przez złożenie stosownego zamówienia w trybie wskazanym jak dla

zamówienia podstawowego, po wykonaniu przedmiotu umowy w 60 %. h/ Zamawiający będzie

mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy zrealizowany zostanie przedmiot zamówienia o

wartości 60 %, i/ nabycie przedmiotu zamówienia objętego opcją nastąpi po cenach

jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.

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

nie

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 79700.00

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
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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: WIPASZ S.A

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Wadąg 9,

Kod pocztowy: 10-373

Miejscowość: Olsztyn

Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

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 89991.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 89991.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 112212.00

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.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/3856264c-4f14-4287-8605-736...

3 z 3 2019-05-14, 13:08


