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INFORMACJA nr 11 o wyborze ofert najkorzystniejszych

Na podstawie art. 92 ust. 1 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę materiałów pomocniczych:
Zadanie nr 362
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Biokom Systems Sp.j, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki. Cena brutto
wybranej oferty- 312.015,25 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena spośród ofert waŜnych nieodrzuconych.
Dane wykonawców , którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 362:
- Biokom Systems Sp.j, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki. Cena brutto oferty- 312.015,25 zł.
- Alab Sp. z o.o, ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa. Cena brutto oferty- 368.752,77 zł.
- Labart Sp. z o.o , ul. Limbowa 5 , 80-175 Gdańsk . Cena brutto oferty- 245.594,38 zł.
- Witko Sp. z o.o , al. Piłsudskiego 143 , 92-332 Łódź . Cena brutto oferty – 440.058,49
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust.2 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych .
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH w zadaniu nr 362
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy PZP odrzucona została oferta wykonawcy Labart Sp. z o.o z
siedzibą w Gdańsku. Zaoferowane produkty w przedmiotowym zadaniu nie są równowaŜne w
stosunku do wymaganych przez zamawiającego w specyfikacji, chodzi tu przede wszystkim o
następujące pozycje:
poz.1,4- zaoferowane butelki nie spełniają wymogów czystości laboratoryjnej, gdyŜ w czasie zlewania
trypsyno-wersenu jak i samego płynu wzrostowego na szyjce butelki zostają krople roztworu, które
mogą powodować zakaŜenie hodowli komórkowej. Ponadto, w przypadku butelek z poz.4 w dwóch
butelkach na 4 sprawdzone wystąpił efekt toksyczny hodowli komórkowej, który eliminuje tę hodowlę
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z uŜytku, co budzi powaŜne wątpliwości do uŜywania tych butelek w badaniach ze względu na utratę
materiału doświadczalnego.
poz. 1,4,10- ukształtowanie (budowa) szyjki butelki nie zapewnia zachowania sterylności hodowli
komórkowej. Podczas manipulacji butelką (wyjmowanie z cieplarki, oglądanie hodowli w róŜnych
pozycjach) dochodzi do podmięknięcia płynu hodowlanego pod zakrętką (korek) na gwintowanej
powierzchni, a następnie wyciek na zewnątrz (spod zakrętki). MoŜe to stanowić, a wręcz nawet grozić
występującym zakaŜeniem bakteryjnym hodowli komórek lub teŜ wydostaniem się w sposób
niekontrolowany na zewnątrz róŜnych, w tym patogennych dla człowieka, np. wirusa grypy,
niebezpiecznych wirusów.
Z uwagi na powyŜsze oferta podlega odrzuceniu.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych

