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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ nr 4
Na podstawie art. 92 ust. 1 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych w powtórzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę odczynników laboratoryjnych w 2011 r.:
Zadanie nr 7.18.1
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena brutto
wybranej oferty – 30.167,23 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.18.1:
- Immuniq Beata Solon-Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 śory. Cena brutto oferty – 17.598,84 zł.
- Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena brutto oferty – 30.167,23 zł.
- Elkabe sp. z o.o., ul. Muszyńska 29, 02-916 Warszawa. Cena brutto oferty – 30.298,59 zł.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 39.270,69 zł.
Liczba ofert odrzuconych: 2
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 w związku z art. 9 i art. 82 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
w związku z art. 78 § 1 Kodeksu Cywilnego zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja
30, 59-220 Legnica.
Wykonawca złoŜył niepodpisaną ofertę. Zgodnie z treścią art. 9 ustawy P.z.p. postępowanie u udzielenie zamówienia
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, a art. 82 ustwy P.z.p. stanowi, Ŝe ofertę składa się, pod rygorem niewaŜności,
w formie pisemnej. Dodatkowo art. 14 ustawy P.z.p. precyzuje, Ŝe do czynności podejmowanych przez zamawiającego
i wykonawców stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeŜeli przepis ustawy nie stanowi inaczej. Zgodnie z art. 78 KC do
zachowana formy pisemnej czynności prawnej wystarcza złoŜenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym
treść oświadczenia woli. Wykonawca Bionovo Aneta Ludwig nie podpisał oferty, złoŜył jedynie na ofercie parafy bez
pieczęci imiennych, tym samym nie moŜna uznać, Ŝe oferta została złoŜona w formie pisemnej.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 zamawiający odrzuca ofertę firmy Immuniq Beata Solon-Gogol. Treść oferty nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający wymagał oferty na Fetal Bovine Serum FBS, wg katalogu Gibco lub produkt równowaŜny. Firma
Immuniq zaoferowała surowicę wg katalogu PAA. Produkt PAA był kupowany przez Instytut na przestrzeni całego
ubiegłego roku, więc zamawiający dokładnie przetestował jego działanie. W oparciu o to doświadczanie zamawiający
stwierdza, Ŝe nie moŜna uznać go za produkt równowaŜny do surowicy Gibco. Surowica PAA była wprowadzona do
pasaŜy hodowli komórkowych. Po dłuŜszym jej stosowaniu następował szybszy metabolizm, niŜ w przypadku
zastosowania FBS Gibco - płyn odŜywczy za szybko zmieniał pH, co powodowało krótszy czas przeŜycia hodowli
komórkowych. Czynnik ten z kolei wpływał na zwielokrotnienie ilości pasaŜy, szybkie obumieranie komórek,
a w konsekwencji na jakość hodowli komórkowych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa moŜe być zawarta w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Państwowy Instytut Weterynaryjny
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o uniewaŜnieniu postępowania w zakresie następujących zadań:
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 1.23
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie w zakresie
zadania 1.23.
Oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Kwota przewidziana przez zamawiającego to 16.205,25 zł., natomiast najniŜsza cena z oferty to 19.019,49 zł.

Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.23:
- Prospecta sp. z o.o., ul. Barburki 8, 04-511 Warszawa. Cena brutto oferty – 19.019,49 zł.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 5.3
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie w zakresie
zadania 5.3.
Oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena
przewidziana przez zamawiającego to 4.778,55 zł., natomiast najniŜsza cena z oferty to 5.939,67 zł.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 5.3:
- Prospecta sp. z o.o., ul. Barburki 8, 04-511 Warszawa. Cena brutto oferty – 5.939,67 zł.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 5.9
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający uniewaŜnia postępowanie w zakresie
zadania 5.9.
Oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena
przewidziana przez Zamawiającego to 9.594,00 zł., natomiast najniŜsza cena z oferty to 14.991,24 zł.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 5.9:
- LGC Standards sp. z o.o., ul. Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki. Cena brutto oferty – 14.991,24 zł.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 5.10
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający uniewaŜnia postępowanie w zakresie
zadania 5.10.
Oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena
przewidziana przez Zamawiającego to 24.846,00 zł., natomiast najniŜsza cena z oferty to 35.033,23,00 zł.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 5.10:
- LGC Standards sp. z o.o., ul. Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki. Cena brutto oferty – 35.033,23 zł.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 5.15
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający uniewaŜnia postępowanie w zakresie
zadania 5.15.
Oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena
przewidziana przez Zamawiającego to 2.952,00 zł., natomiast najniŜsza cena z oferty to 3.505,50 zł.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 5.15:
- LGC Standards sp. z o.o., ul. Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki. Cena brutto oferty – 3.505,50 zł.

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) wobec
czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
2) odrzucenia oferty wykonawcy.
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu,
lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10
dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeŜeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z2010 r. Nr 113,
poz. 759)
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