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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ nr 13
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 2013 r.:
Zadanie nr 1.5
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Labart sp. z o. o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena brutto wybranej oferty –
14.364,31 zł.
Uzasadnienie wyboru: najniŜsza cena
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.5:
- Labart sp. z o. o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena brutto oferty – 14.364,31 zł.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 20.870,27 zł.
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 umowa nie moŜe być zawarta przed upływem terminu
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie nr 1.16
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Labart sp. z o. o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena brutto wybranej oferty –
6.501,86 zł.
Uzasadnienie wyboru: najniŜsza cena
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.16:
- Labart sp. z o. o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena brutto oferty – 6.501,86 zł.
- Blirt S.A., ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk. Cena brutto oferty – 9.511,59 zł.
- GenoPlast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków. Cena brutto oferty – 11.789,28 zł.
- „ABO” sp. z o.o., ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk. Cena brutto oferty – 12.464,82 zł.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 19.348,15 zł.
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 umowa nie moŜe być zawarta przed upływem terminu
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie nr 7.7.5
Wybrano ofertę złoŜoną przez: bioMerieux Polska sp. z o.o., ul. śeromskiego 17, 01-882 Warszawa. Cena
brutto wybranej oferty – 27.349,92 zł.
Uzasadnienie wyboru: najniŜsza cena
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.7.5:
- bioMerieux Polska sp. z o.o., ul. śeromskiego 17, 01-882 Warszawa. Cena brutto oferty – 27.349,92 zł.
- BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin. Cena brutto oferty – 25.401,60 zł.
Liczba ofert odrzuconych: 1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 zamawiający odrzuca ofertę firmy BioMaxima S.A. Treść oferty tego
Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaoferowana
w pozycji 5 poŜywka zawiera 3 składniki, a poŜywka wyspecyfikowana przez zamawiającego zawiera 10
składników. Ponadto pH poŜywki wzorcowej wynosi 7,1, a pH poŜywki równowaŜnej wynosi 6,8. Dodatkowo
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suplement zaoferowany w pozycji 6 równieŜ nie odpowiada składowi produktu wyspecyfikowanego przez
zamawiającego – zawartość składnika cefiksym powinna wynosić 0,025 mg/500 ml, a wynosi 0,25 mg/500 ml.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 umowa nie moŜe być zawarta przed upływem terminu
10 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
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych w 2013 r. w następujących
zadaniach:
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 7.7.6
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie
w zakresie zadania 7.7.6.
Na zadanie nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.7.6:
- Graso Zenon Sobiecki, Krąg 4A, 83-200 Starogard Gdański. Cena brutto oferty – 4.937,76 zł.
Oferty odrzucone:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę firmy Graso.
Treść oferty tego Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający
wyspecyfikował w pozycji 6, odczynnik do którego moŜna dodać suplement CT i tak teŜ będzie stosowana
wymagana poŜywka – razem z odczynnikiem CT, natomiast Wykonawca zaoferował poŜywkę, do której zgodnie
z instrukcją nie moŜna dodać suplementu CT. Stosowanie odczynnika CT jest wymagane obligatoryjnie normą
PN-EN ISO 16654:2002, wg której prowadzona jest metodyka badawcza z wykorzystaniem odczynnika będącego
przedmiotem zamówienia.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 2.2.2
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie
w zakresie zadania 2.2.2.
Na zadanie nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 2.2.2:
- Zakład Badawczo-WdroŜeniowy Ośrodka Salmonella „Immunolab” sp. z o.o., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451
Gdynia. Cena brutto oferty – 45.068,40 zł.
Wykonawcy Wykluczeni:
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza z postępowania
Zakład Badawczo-WdroŜeniowy Ośrodka Salmonella „Immunolab” sp. z o.o. Wykonawca ten nie wyraził zgody
na przedłuŜenie terminu związania ofertą.
Oferty odrzucone:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę Zakładu
Badawczo-WdroŜeniowego Ośrodka Salmonella „Immunolab” sp. z o.o.. Oferta została złoŜona przez
Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

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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