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Ogłoszenie nr 510543740-N-2020 z dnia 15.12.2020 r.

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych: Dostawa urządzeń
laboratoryjnych

 
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: 614319-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny
000001347, ul. Bankowa  12, 40-007  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 359 13
34, e-mail dzp@us.edu.pl , faks -. 
Adres strony internetowej (url): http://us.edu.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DZP.381.131.2020.DW

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 była dostawa urządzeń laboratoryjnych (analizatora wielkości
cząstek nanometrycznych i potencjału zeta – 1 szt. oraz przepływomierza akustycznego ADCP
wraz z wyposażeniem – 1 szt.) , zwanych dalej „urządzeniami/ urządzeniem”. Oferowane
urządzenia powinny być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji (nie
wcześniej niż 2019), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające je do sprzedaży i
użytkowania na terenie RP. 2) Zakres zamówienia obejmował: zakup urządzenia wraz z jego
dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
montażem oraz uruchomieniem, a także bezpłatny serwis gwarancyjny. Po dokonaniu montażu i
uruchomienia wykonawca zobowiązany jest do dokonania szkolenia u Zamawiającego (w
miejscu instalacji) co najmniej 2 osób z zakresu teorii, użytkowania i obsługi urządzenia, w
terminie uzgodnionym z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego, jednak nie później niż 3
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Część A: analizator wielkości cząstek
nanometrycznych i potencjału zeta (1 szt.)

miesiące od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia. 3) Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 2 (A-B) do SIWZ 4) Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych, zgodnie poniższym podziałem: a) część A: analizator wielkości cząstek
nanometrycznych i potencjału zeta (1 szt.) b) część B: przepływomierz akustycznego ADCP
wraz z wyposażeniem (1 szt.) Zamawiający nie ograniczał liczby części, na którą Wykonawca
może złożyć ofertę ani nie wskazuje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może
zostać udzielone temu samemu wykonawcy. 5) Zamawiający nie dopuszczał możliwości
składania ofert wariantowych. 6) Zamawiający nie przewidywał udzielenia zamówień na
dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 7) Wymagany termin
realizacji zamówienia (dostawa i uruchomienie urządzenia): do 28.12.2020r. Wymagany termin
realizacji szkolenia: do 3 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia. 8) Adres
dostawy: w zakresie części A: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, ul. Bankowa 14, 00-007
Katowice; w zakresie części B: Instytut Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec. 9)
Wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w
dacie podpisania Protokołu Odbioru. Okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny
ofert – w przypadku zaoferowanie dłuższego niż minimalny wymagany okres gwarancji, oferta
Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ.
10) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy
stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 12) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować
przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i
podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią ust.5 formularza oferty – załącznika nr 1A
do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza
powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie
samodzielnie. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 38500000-0

Dodatkowe kody CPV: 38434000-6

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: 11/12/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 197360 
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
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CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: : Część B: przepływomierz akustycznego ADCP
wraz z wyposażeniem (1 szt.)

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: Anton Paar Poland sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Hołubcowa 123 
Kod pocztowy: 02-854 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 214487.40 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 214487.40 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 214487.40 
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: 11/12/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 298429.13 
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
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Nazwa wykonawcy: OMC Envag sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Iwonicka 21 
Kod pocztowy: 02-924 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 368987.70 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 368987.70 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 368987.70 
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. 


