PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
odczynników laboratoryjnych w 2013 r. – postępowanie powtórzone,
znak sprawy DZ-2501/9852/1339/13

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DZ-2501/9852/1820/13

Data: 2013/07/09

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ nr 5
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. – postępowaniu powtórzonym:
Zadanie nr 7.5.4
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Argenta Mikrobiologia sp. z o. o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań.
Cena brutto wybranej oferty – 324,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.5.4:
- Argenta Mikrobiologia sp. z o. o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto oferty – 324,00 zł.
- Diag-Med, ul. RyŜowa 51, 02-495 Warszawa. Cena brutto oferty – 508,68 zł.
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a umowa moŜe być zawarta przed upływem
terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa
w art. 94 ust. 1 pkt 2.

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 2013r.
– postępowania powtórzonego, w następujących zadaniach:

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.
Cena z jedynej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 3.480,90 zł. brutto, natomiast cena z oferty to
4.993,00 zł. brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 5.3:
- LGC Standards sp. z o. o., ul. M. Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki. Cena brutto
oferty – 4.993,00 zł.
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INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 7.1.4
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia
postępowanie w zakresie zadania 7.1.4.
Cena z jedynej oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 369,00 zł.
brutto, natomiast cena z oferty to 1.494,45 zł. brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.1.4:
- Biocourse.pl Dariusz Jastrzębski, ul. R.Domina 31/5, 41-500 Chorzów. Cena brutto oferty
– 1.476,00 zł.
- Labiol.pl Emilia Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa. Cena brutto oferty – 1.494,45 zł.
Liczba wykluczonych Wykonawców: 1
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza
z postępowania firmę Biocourse.pl Dariusz Jastrzębski. Wykonawca ten nie wykazał spełniania
warunku udziału w postępowaniu, tj. nie przedstawił dokumentów potwierdzających, Ŝe w dniu upływu
terminu składania ofert nie zalegał z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie bądź rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Liczba ofert odrzuconych: 1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę
firmy Biocourse.pl Dariusz Jastrzębski. Oferta został złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego
z udziału w postępowaniu.

INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 7.13.35
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia
postępowanie w zakresie zadania 7.13.35.
Cena z jedynej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 2.925,00 zł. brutto, natomiast cena z oferty to
5.781,00 zł. brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.13.35:
- Alab sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa. Cena brutto oferty – 5.781,00 zł.

INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 7.14.7
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia
postępowanie w zakresie zadania 7.14.7.
Cena z jedynej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 1.969,57 zł. brutto, natomiast cena z oferty to
3.425,83 zł. brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.14.7:
- Sigma-Aldrich sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena brutto oferty – 3.425,83 zł.

INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 7.18.8
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia
postępowanie w zakresie zadania 7.18.8.
Cena z jedynej oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 11.008,50 zł.
brutto, natomiast cena z oferty to 14.422,06 zł. brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.18.8:
- Biocourse.pl Dariusz Jastrzębski, ul. R.Domina 31/5, 41-500 Chorzów. Cena brutto oferty
– 11.193,00 zł.
- Labiol.pl Emilia Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa. Cena brutto oferty – 14.422,06 zł.
Liczba wykluczonych Wykonawców: 1
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza
z postępowania firmę Biocourse.pl Dariusz Jastrzębski. Wykonawca ten nie wykazał spełniania
warunku udziału w postępowaniu, tj. nie przedstawił dokumentów potwierdzających, Ŝe w dniu upływu
terminu składania ofert nie zalegał z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie bądź rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Liczba ofert odrzuconych: 1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę
firmy Biocourse.pl Dariusz Jastrzębski. Oferta został złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego
z udziału w postępowaniu.

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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