
Ogłoszenie nr 510150043-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Wykonywanie usługi wynajmu autokarów
przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą dla Uniwersytetu Przyrodniczego w

Lublinie, z podziałem na 7 części.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Część 3,4,5,6 – projekt „Ścieżką CHEMiczną; uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję”
nr projektu POWR.03.01.00-00-T152/18, 2/ Część 7 - projektu „EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ,
POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY – Praktyczna edukacji chemii w laboratorium”
POWR.03.01.00-00-U089/17.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 552192-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540104280-N-2019

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

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie usługi wynajmu autokarów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą
dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 7 części.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AZP/PNO/20/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

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:

Wykonywanie usługi wynajmu autokarów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą
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dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 7 części: część 1 – Wynajem
autokarów (ilość miejsc siedzących co najmniej 35) przeznaczonych do transportu osób wraz z
kierowcą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w
celu przewozu pracowników, studentów i uczestników projektów UP w Lublinie, część 2 –
Wynajem autokarów (ilość miejsc siedzących co najmniej 50) przeznaczonych do transportu
osób wraz z kierowcą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do
SIWZ, w celu przewozu pracowników, studentów i uczestników projektów UP w Lublinie oraz
uczestników konferencji w ramach projektu CN/2/NAWA/2018 (2 kursy), część 3 – Wynajem
autokarów (ilość miejsc siedzących co najmniej 35) przeznaczonych do transportu osób wraz z
kierowcą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, w
celu przewozu uczestników projektu „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem,
korzystam, inspiruję” POWR.03.01.00-00.T152/18, na trasie Chełm -Lublin (ul. Akademicka
13) - Chełm (8 kursów), część 4 – Wynajem autokarów (ilość miejsc siedzących co najmniej 35)
przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, w celu przewozu uczestników projektu „Ścieżką
CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję”
POWR.03.01.00-00.T152/18, na trasie Zamość-Lublin (ul. Akademicka 13) - Zamość (8
kursów), część 5 – Wynajem autokarów (ilość miejsc siedzących co najmniej 35)
przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, w celu przewozu uczestników projektu „Ścieżką
CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję”
POWR.03.01.00-00.T152/18, na trasie Biłgoraj-Lublin (ul. Akademicka 13) - Biłgoraj (8
kursów), część 6 – Wynajem autokarów (ilość miejsc siedzących co najmniej 35)
przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, w celu przewozu uczestników projektu „Ścieżką
CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję”
POWR.03.01.00-00.T152/18, na trasie Hrubieszów-Lublin (ul. Akademicka 13) - Hrubieszów (8
kursów), część 7 – Wynajem autokarów (ilość miejsc siedzących co najmniej 35)
przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, w celu przewozu uczestników projektu
„EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY – Praktyczna
edukacji chemii w laboratorium” POWR.03.01.00-00-U089/17, na trasie Halasy-Krzewica-
Tłuściec-Rzeczyca-Lublin (ul. Akademicka13)-Rzeczyca-Tłuściec-Krzewica-Halasy (1 kurs). 1.
Wykonanie przedmiotu zamówienia o wymogach opisanych w załącznikach nr 1-7 do SIWZ. 2.
Pojazdy powinny posiadać sprawną klimatyzację, a w pojazdach powinien być zamontowany
sprawny sprzęt nagłaśniający. 3. Wymagania Zamawiającego w przypadku awarii autokaru:
Wykonawca niezwłocznie zapewni, na własny koszt, pojazd zastępczy w razie okoliczności
uniemożliwiających rozpoczęcie wyjazdu - pojazd o wymaganiach i wyposażeniu zgodnym z
przyjętym zleceniem, lub jego kontynuowanie – pojazd o parametrach, wyposażeniu i
funkcjonalności, nie gorszych niż zawarte w opisie przedmiocie zamówienia oraz nie gorszy, niż
pojazd wskazany w wykazie pojazdów.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 60170000-0

Dodatkowe kody CPV: 60172000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wynajem autokarów (ilość miejsc siedzących co
najmniej 35) przeznaczonych do transportu osób wraz z
kierowcą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 36004.40
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: P.W. IMPEX TRANS Mariusz Besztak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Strzeszkowice Duże 311
Kod pocztowy: 24-220
Miejscowość: Niedrzwica Duża
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 36756.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 36756.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 36756.72
Waluta:

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
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wynajem autokarów (ilość miejsc siedzących co
najmniej 50) przeznaczonych do transportu osób wraz z
kierowcą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 34148.80
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: P.W. IMPEX TRANS Mariusz Besztak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Strzeszkowice Duże 311
Kod pocztowy: 24-220
Miejscowość: Niedrzwica Duża
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 40273.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40273.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40273.20
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:
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CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Wynajem autokarów (ilość miejsc siedzących co
najmniej 35) przeznaczonych do transportu osób wraz z
kierowcą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Wynajem autokarów (ilość miejsc siedzących co

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5976.32
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Chełmie Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Hutnicza 3
Kod pocztowy: 22-100
Miejscowość: Chełm
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 5832.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5832.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10399.97
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:
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najmniej 35) przeznaczonych do transportu osób wraz z
kierowcą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Wynajem autokarów (ilość miejsc siedzących co
najmniej 35) przeznaczonych do transportu osób wraz z
kierowcą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Wynajem autokarów (ilość miejsc siedzących co
najmniej 35) przeznaczonych do transportu osób wraz z
kierowcą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Wynajem autokarów (ilość miejsc siedzących co
najmniej 35) przeznaczonych do transportu osób wraz z
kierowcą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w zakresie 4 części na podstawie art.
93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp („Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”).

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w zakresie 5 części na podstawie art.
93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp („Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”).

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w zakresie 6 części na podstawie art.
93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp („Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”).

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w zakresie 7 części na podstawie art.
93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp („Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”).
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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.
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