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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 3

Na podstawie art. 92 ust. 1 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych w 2012 r.:
Zadanie nr 2.2.7
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Centrowet Cezal sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60543 Poznań.
Cena brutto wybranej oferty – 13 540,18 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta spośród ofert waŜnych, nieodrzuconych.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 2.2.7:
1. Centrowet Cezal sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań.. Cena brutto –
13 540,18 zł.
2. Biomedica Poland sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno. Cena brutto –
14 610,24
Oferty odrzucone:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający odrzuca
ofertę firmy Biomedica Poland sp. z o.o. w zakresie zadania 2.2.7. Produkt równowaŜny
oferowany przez ww. Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zamawiający kupił pod koniec roku 2011 zaoferowany przez Wykonawcę antygen BioVac
ZV-RSA-MM i zastosował w pierwszym kwartale roku bieŜącego. UŜycie odczynnika z
zakupionej serii kilkukrotnie spowodowało róŜnice w uzyskanych wynikach badań surowic
kurzych, tj. podczas wykonywania testu aglutynacja w próbkach dodatnich była niewidoczna.
Takie wyniki wskazują na brak stabilności antygenu, co jest przeciwwskazaniem do uŜycia
antygenu do badań usługowych, które wykonuje zamawiający i dla potrzeb których będzie
zamawiany antygen.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a umowa moŜe być zawarta przed
upływem terminu 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1.
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INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Terminy wniesienia odwołania uregulowane zostały w art. 182 ust. 1 pkt 1. i w art. 182 ust. 2.
pkt 2. ustawy Pzp.
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