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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1286-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Lublin: Spektrometry masy

2011/S 1-001286

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
Kontaktowy: Sekcja ds Zamówień Publicznych
Do wiadomości: Marta Mendel-Wilkołek
20-950 Lublin
POLSKA
Tel.  +48 814456603
E-mail: zamowienia@up.lublin.pl
Faks  +48 814456730
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.up.lublin.pl, SIWZ jest dostępna na stronie: http://szp.up.lublin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Edukacja
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Dostawa aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 22 części.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Lublin, jednostki organizacyjne Zamawiającego.
Kod NUTS PL31

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1286-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@up.lublin.pl
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II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia laboratoryjnego o
parametrach technicznych określonych w załącznikach nr 5-26 do SIWZ dla jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 22 części.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38433100, 38434500, 33182100, 38433000, 42910000, 38540000, 38432200, 38000000, 38416000,
38410000, 38436000, 38436500, 38552000, 42300000, 38436100

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8) Podział na części

Tak
oferty należy składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Powyżej 193 000 EUR.
Bez VAT 2 379 369,12 PLN

II.2.2) Opcje
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1

NAZWA Część 1 - Dostawa systemu spektrometrii mas typu MALDI-TOF/TOF z akcesoriami oraz dodatkowym
oprogramowaniem do analiz proteomicznych dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych.

1) KRÓTKI OPIS
Część 1 - Dostawa systemu spektrometrii mas typu MALDI-TOF/TOF z akcesoriami oraz dodatkowym
oprogramowaniem do analiz proteomicznych dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych, zgodnie z
opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 5 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
38433100

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych
opisanych w załącznikach do SIWZ,
2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/
y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres
firmy serwisowej),
3/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego
przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:
— na minimum 12 miesięcy w części – 1.
Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy,
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Bez VAT 2 131 147,54 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 105 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2

NAZWA Część 2 - Dostawa analizatora biochemicznego dla Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii.

1) KRÓTKI OPIS
Część 2 - Dostawa analizatora biochemicznego dla Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii, zgodnie z
opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
38434500

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych
opisanych w załącznikach do SIWZ,
2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/
y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres
firmy serwisowej),
3/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego
przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:
— na minimum 12 miesięcy w części – 2.
Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy.
Bez VAT 37 383,18 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 28 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 3

NAZWA Część 3 - Dostawa defibrylatora dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt.

1) KRÓTKI OPIS
Część 3 - Dostawa defibrylatora dla Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt, zgodnie z opisem parametrów
technicznych określonych w załączniku nr 7 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33182100

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych
opisanych w załącznikach do SIWZ,
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2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/
y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres
firmy serwisowej),
3/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego
przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:
— na minimum 12 miesięcy w części – 3.
Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy.
Bez VAT 9 345,79 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 28 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 4

NAZWA Część 4 - Dostawa spektrofotometru VIS dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej.

1) KRÓTKI OPIS
Część 4 - Dostawa spektrofotometru VIS dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, zgodnie z
opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 8 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
38433000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych
opisanych w załącznikach do SIWZ,
2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/
y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres
firmy serwisowej),
3/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego
przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:
— na minimum 12 miesięcy w części – 4.
Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy,
Bez VAT 7 886,07 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 14 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 5

NAZWA Część 5 - Dostawa systemu do półautomatycznej destylacji dla Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania
Środowiska.

1) KRÓTKI OPIS
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Część 5 - Dostawa systemu do półautomatycznej destylacji dla Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania
Środowiska, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 9 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
42910000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych
opisanych w załącznikach do SIWZ,
2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/
y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres
firmy serwisowej),
3/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego
przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:
— na minimum 12 miesięcy w części – 5.
Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy.
Bez VAT 19 262,30 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 28 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 6

NAZWA Część 6 – Dostawa przyrządu do optycznego pomiaru kąta zwilżania i napięcia powierzchniowego dla Katedry
Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności.

1) KRÓTKI OPIS
Część 6 – Dostawa przyrządu do optycznego pomiaru kąta zwilżania i napięcia powierzchniowego dla Katedry
Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych
określonych w załączniku nr 10 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
38540000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych
opisanych w załącznikach do SIWZ,
2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/
y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres
firmy serwisowej),
3/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego
przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:
— na minimum 12 miesięcy w części – 6.
Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy,
Bez VAT 31 147,54 PLN
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4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 42 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 7

NAZWA Część 7 - Dostawa termostatu kolumnowego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa
Żywności,

1) KRÓTKI OPIS
Część 7 - Dostawa termostatu kolumnowego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa
Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 11 do SIWZ,

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
38432200

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych
opisanych w załącznikach do SIWZ,
2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/
y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres
firmy serwisowej),
3/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego
przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:
— na minimum 12 miesięcy w części – 7.
Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy.
Bez VAT 6 147,54 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 28 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 8

NAZWA Część 8 - Dostawa komory o regularnej atmosferze (beztlenowej) dla Katedry Biotechnologii, Żywienia
Człowieka i Towaroznawstwa Żywności.

1) KRÓTKI OPIS
Część 8 - Dostawa komory o regularnej atmosferze (beztlenowej) dla Katedry Biotechnologii, Żywienia
Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku
nr 12 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
38000000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych
opisanych w załącznikach do SIWZ,
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2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/
y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres
firmy serwisowej),
3/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego
przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:
— na minimum 12 miesięcy w części – 8.
Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy.
Bez VAT 44 262,30 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 28 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia w części 8 jest realizowany w ramach projektu (nr umowy POIG. 01.01.02-00-074/09-00)
„Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Koordynatorem Konsorcjów Naukowych, których celem jest realizacja ww. projektu jest Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu.

CZĘŚĆ NR 9

NAZWA Część 9 – Dostawa suszarki laboratoryjnej dla Katedry Warzywnictwa i Roślin Leczniczych.

1) KRÓTKI OPIS
Część 9 – Dostawa suszarki laboratoryjnej dla Katedry Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, zgodnie z opisem
parametrów technicznych określonych w załączniku nr 13 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
38540000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych
opisanych w załącznikach do SIWZ,
2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/
y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres
firmy serwisowej),
3/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego
przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:
— na minimum 12 miesięcy w części – 9.
Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy.
Bez VAT 3 934,43 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 28 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
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CZĘŚĆ NR 10

NAZWA Część 10 – Dostawa pH-metru laboratoryjnego dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności.

1) KRÓTKI OPIS
Część 10 – Dostawa pH-metru laboratoryjnego dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności, zgodnie z opisem
parametrów technicznych określonych w załączniku nr 14 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
38416000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych
opisanych w załącznikach do SIWZ,
2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/
y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres
firmy serwisowej),
3/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego
przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:
— na minimum 12 miesięcy w części – 10.
Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy.
Bez VAT 2 377,05 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 42 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 11

NAZWA Dostawa laboratoryjnego pH-metru/konduktometru/ solomierza dla Katedry Biochemii i Chemii Żywności.

1) KRÓTKI OPIS
Część 11 – Dostawa laboratoryjnego pH-metru/konduktometru/ solomierza dla Katedry Biochemii i Chemii
Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 15 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
38410000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych
opisanych w załącznikach do SIWZ,
2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/
y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres
firmy serwisowej),
3/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego
przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:
— na minimum 12 miesięcy w części – 11.
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Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy.
Bez VAT 2 868,85 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 42 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 12

NAZWA Część 12 – Dostawa wytrząsarki orbitalnej dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa
Żywności,

1) KRÓTKI OPIS
Część 12 – Dostawa wytrząsarki orbitalnej dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa
Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 16 do SIWZ,

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
38436000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych
opisanych w załącznikach do SIWZ,
2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/
y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres
firmy serwisowej),
3/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego
przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:
— na minimum 12 miesięcy w części – 12.
Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy.
Bez VAT 2 500,00 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 28 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 13

NAZWA Część 13 – Dostawa mieszadła (mikser) do próbek gleby z 8 kubkami ze stali nierdzewnej na próbki gleby dla
Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska.

1) KRÓTKI OPIS
Część 13 – Dostawa mieszadła (mikser) do próbek gleby z 8 kubkami ze stali nierdzewnej na próbki gleby dla
Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych
w załączniku nr 17 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
38436500

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
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Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych
opisanych w załącznikach do SIWZ.
2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/
y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres
firmy serwisowej),
3/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego
przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:
— na minimum 12 miesięcy w części – 13.
Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy.
Bez VAT 4 098,36 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 35 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 14

NAZWA Część 14 – Dostawa mikroprocesowego rejestratora zmian poziomu i temperatury wody szt. 4 dla Katedry
Melioracji i Budownictwa Rolniczego.

1) KRÓTKI OPIS
Część 14 – Dostawa mikroprocesowego rejestratora zmian poziomu i temperatury wody szt. 4 dla Katedry
Melioracji i Budownictwa Rolniczego, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr
18 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
38552000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych
opisanych w załącznikach do SIWZ,
2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/
y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres
firmy serwisowej),
3/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego
przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:
— na minimum 24 miesięcy w części – 14.
Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy.
Bez VAT 10 000,00 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 30 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 15
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NAZWA Część 15 – Dostawa pieca muflowego (laboratoryjnego) z wyposażeniem dodatkowym dla Katedry Roślin
Przemysłowych i Leczniczych.

1) KRÓTKI OPIS
Część 15 – Dostawa pieca muflowego (laboratoryjnego) z wyposażeniem dodatkowym dla Katedry Roślin
Przemysłowych i Leczniczych, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 19 do
SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
42300000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych
opisanych w załącznikach do SIWZ,
2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/
y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres
firmy serwisowej),
3/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego
przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:
— na minimum 12 miesięcy w części – 15.
Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy.
Bez VAT 12 950,82 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 28 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 16

NAZWA Część 16 – Dostawa młynka laboratoryjnego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa
Żywności.

1) KRÓTKI OPIS
Część 16 – Dostawa młynka laboratoryjnego dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa
Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 20 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
38000000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych
opisanych w załącznikach do SIWZ.
2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/
y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres
firmy serwisowej),
3/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego
przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:
— na minimum 24 miesięcy w części – 16.
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Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy.
Bez VAT 15 000,00 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 28 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 17

NAZWA Część 17 – Dostawa wstrząsarki laboratoryjnej szt. 2 dla Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska.

1) KRÓTKI OPIS
Część 17 – Dostawa wstrząsarki laboratoryjnej szt. 2 dla Instytutu Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska,
zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 21 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
38436000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych
opisanych w załącznikach do SIWZ,
2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/
y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres
firmy serwisowej),
3/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego
przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:
— na minimum 24 miesięcy w części – 17.
Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy.
Bez VAT 9 836,06 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 28 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 18

NAZWA Część 18 – Dostawa wstrząsarki z łaźnią wodną dla Katedry Fizyki.

1) KRÓTKI OPIS
Część 18 – Dostawa wstrząsarki z łaźnią wodną dla Katedry Fizyki, zgodnie z opisem parametrów technicznych
określonych w załączniku nr 22 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
38436100

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych
opisanych w załącznikach do SIWZ,
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2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/
y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres
firmy serwisowej),
3/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego
przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:
— na minimum 12 miesięcy w części – 18.
Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy.
Bez VAT 5 737,70 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 21 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 19

NAZWA Część 19 – Dostawa termomiksera dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności.

1) KRÓTKI OPIS
Część 19 – Dostawa termomiksera dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa
Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 23 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
38436000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych
opisanych w załącznikach do SIWZ,
2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/
y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres
firmy serwisowej),
3/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego
przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:
— na minimum 12 miesięcy w części – 19.
Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy.
Bez VAT 4 098,36 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 35 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 20

NAZWA Część 20 – Dostawa komory laminarnej 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa
Żywności.

1) KRÓTKI OPIS
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Część 20 – Dostawa komory laminarnej 2 szt. dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i
Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 24 do
SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
38000000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych
opisanych w załącznikach do SIWZ,
2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/
y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres
firmy serwisowej),
3/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego
przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:
— na minimum 12 miesięcy w części – 20.
Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy.
Bez VAT 13 114,75 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 35 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 21

NAZWA Część 21 – Dostawa zestawu do elektroforezy dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i
Towaroznawstwa Żywności.

1) KRÓTKI OPIS
Część 21 – Dostawa zestawu do elektroforezy dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i
Towaroznawstwa Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 25 do
SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
38432000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych
opisanych w załącznikach do SIWZ,
2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/
y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres
firmy serwisowej),
3/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego
przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:
— na minimum 12 miesięcy w części – 21.
Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy.
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Bez VAT 5 819,67 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 35 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 22

NAZWA Część 22 – Dostawa wytrząsarki typu vortex dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa
Żywności.

1) KRÓTKI OPIS
Część 22 – Dostawa wytrząsarki typu vortex dla Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa
Żywności, zgodnie z opisem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 26 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
38436000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę, montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych
opisanych w załącznikach do SIWZ,
2/ serwis gwarancyjny, pogwarancyjny na przedmiot zamówienia. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę/
y serwisową/e realizującą/e usługi gwarancyjne (należy w ofercie Wykonawcy podać dokładną nazwę i adres
firmy serwisowej),
3/ gwarancję na przedmiot zamówienia, w ramach której będzie bezpłatnie dokonywał naprawy uszkodzonego
przedmiotu umowy lub wymieni reklamowany element, część będącą na gwarancji udzieloną:
— na minimum 12 miesięcy w części – 22.
Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy.
Bez VAT 450,82 PLN

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w dniach 28 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi:
1/ w części 1 – 42.630 PLN (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści zł. 00/100),
2/ w części 2 - 747 PLN (słownie: siedemset czterdzieści siedem zł. 00/100),
3/ w części 3 – 186 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt sześć zł. 00/100),
4/ w części 4 – 157 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt siedem zł. 00/100),
5/ w części 5 – 385 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć zł. 00/100),
6/ w części 6 – 622 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia dwa zł. 00/100),
7/ w części 7 – 122 PLN (słownie: sto dwadzieścia dwa zł. 00/100),
8/ w części 8 – 885 PLN (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć zł. 00/100),
9/ w części 9 – 78 PLN (słownie: siedemdziesiąt osiem zł. 00/100),
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10/ w części 10 – 47 PLN (słownie: czterdzieści siedem zł. 00/100),
11/ w części 11 – 57 PLN (słownie: pięćdziesiąt siedem zł. 00/100),
12/ w części 12 – 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt zł. 00/100),
13/ w części 13 – 81 PLN (słownie: osiemdziesiąt jeden zł. 00/100),
14/ w części 14 - 200 PLN (słownie: dwieście zł. 00/100),
15/ w części 15 – 259 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć zł. 00/100),
16/ w części 16 – 300 PLN (słownie: trzysta zł. 00/100),
17/ w części 17 – 196 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć zł. 00/100),
18/ w części 18- 114 PLN (słownie: sto czternaście zł. 00/100),
19/ w części 19 – 82 PLN (słownie: osiemdziesiąt dwa zł. 00/100),
20/ w części 20 – 262 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa zł. 00/100),
21/ w części 21 – 116 PLN (słownie: sto szesnaście zł. 00/100),
22/ w części 22 – 13 PLN (słownie: trzynaście zł. 00/100),
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)).
Przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, zobowiązany
będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
W części 1 - w wysokości 2 % ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z wykonawców występujących wspólnie,
tak zwany „Lider”. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców „Partnerów” wspólnie
ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy).

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
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III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5.1. W postępowaniu mogą wziąć
udział wykonawcy, którzy spełniają na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp warunki dotyczące:
5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny
spełniania warunku.
5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania
warunku.
5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania
warunku.
5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania
warunku.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły „spełnia”
- „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a także w
wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia
ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.
6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 1
ustawy Pzp Zamawiający żąda, następujących dokumentów:
6.1.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy
podmiot występujący wspólnie.
6.1.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy
podmiot występujący wspólnie.
6.1.3. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy
podmiot występujący wspólnie.
6.1.4. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
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lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy
podmiot występujący wspólnie.
6.1.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8
ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy
podmiot występujący wspólnie (przedsiębiorcę lub wszystkich członków zarządu w spółkach kapitałowych,
osobowych).
6.1.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Pzp (podmioty zbiorowe), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Niniejszą informację składają tylko podmioty zbiorowe w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz.
1661 z późn. zm.).
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy
podmiot będący podmiotem zbiorowym.
6.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
6.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) ust. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6 SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokumenty, o których mowa w powyżej lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Dokumenty, o którym mowa w powyżej lit. b powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2) ust. 6.1.5 SIWZ– składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy.
Dokument, o których mowa w powyżej powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
6.2.2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z
tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6.2.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.1. SIWZ zastępuje się je dokumentem
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zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w niniejszym
postępowaniu Zamawiający żąda, następujących dokumentów:
6.3.4. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. W
przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony i podpisany przez
pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie.
6.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda:
6.4.1. wypełnionych załączników dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części, w której
Wykonawca składa ofertę zgodnych z załącznikami nr 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub
13 i/lub 14 i/lub 15 i/lub 16 i/lub 17 i/lub 18 i/lub 19 i/lub 20 i/lub 21 i/lub 22 i/lub 23 i/lub 24 i/lub 25 i/lub 26 do
SIWZ,
6.4.2. dołączenia do oferty opisów przedmiotu zamówienia, fotografii przedmiotu zamówienia, (np. foldery,
prospekty, katalogi)
6.5. Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi zawierać także:
6.5.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument.
6.5.2. Dowód wniesienia wadium, złożonego w kwocie określonej w rozdz. 8 pkt. 8.1 SIWZ. W przypadku
wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna dowód wniesienia wadium należy złożyć w sposób opisany w
Rozdziale 8 pkt 8.3.2. SIWZ.
6.5.3. Ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy.
6.5.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określa opisu
sposobu oceny spełniania warunku.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
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III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

AZP/PN/p-193/5/2010

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S 184-281044 z dnia 22.9.2010

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 16.2.2011 - 12:00
Dokumenty odpłatne
podać cenę 30,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Cena formularza SIWZ w formie papierowej wynosi 30,00 PLN (słownie: trzydzieści
złotych 00/100).
Powyższą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie
nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.2.2011 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 16.2.2011 - 12:15
Miejsce
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna – I p.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281044-2010:TEXT:PL:HTML
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VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Przedmiot zamówienia w części 8 jest realizowany w ramach
projektu (nr umowy POIG. 01.01.02-00-074/09-00) „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów
dikarboksylowych” Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań
naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań
naukowych i prac rozwojowych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Koordynatorem Konsorcjów Naukowych, których celem jest realizacja ww. projektu jest Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający w części 1, 3, 9, 10, 11, 13, 15 przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwość udzielenia
zamówień uzupełniających nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp.
W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wynagrodzenie może ulec zmianie i
będzie uzależnione od wysokości nowej stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Terminy składania odwołań reguluje art. 182 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
1. Odwołanie wnosi się:
W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,
zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp.
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z
dnia17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie
stanowią inaczej.

http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
30.12.2010

http://www.uzp.gov.pl

