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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 9
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 jednorazową dostawę odczynników laboratoryjnych
i materiałów pomocniczych:
Zadanie nr 28
Wybrano ofertę złożoną przez: A&A Biotechnology s.c., ul. Zwycięstwa 96/98, 81-451
Gdynia – cena brutto 2.152,50 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 28:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica – cena brutto 3.247,20 zł
2. A&A Biotechnology s.c., ul. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – cena brutto 2.152,50 zł
3. EURx sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk – cena brutto 2.049,18 zł
4. Genoplast Biochemicals, ul. Chopina 10, 05-800 Pruszków – cena brutto 1.944,00 zł
5. Idalia Ireneusz Wolak sp.j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom – cena brutto 3.321,00 zł
Oferty odrzucone:
1. EURx sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
2. Genoplast Biochemicals, ul. Chopina 10, 05-800 Pruszków
Oferty złożone przez firmę EURx sp. z o.o. oraz Genoplast Biochemicals na podstawie art. 89 ust1 pkt 2
zostają odrzucone. Firmy zaoferowały produkty równoważne nie spełniające wymagań SIWZ.
Oferowany produkt firmy Genoplast Biochemicals został przebadany. Przeprowadzono badania
porównawcze obu zestawów tj. produkt Genomic Mini nr kat 116-250 oraz produkt TissueGPB Mini
Kit nr kat. GPB250T. Celem badania było porównanie efektywności wspomnianych zestawów
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w pozyskiwaniu DNA krętków Leptospira sp. z narządów świń (nerka, wątroba, płuca) w celu dalszego
wykorzystania DNA do badań diagnostycznych metodą PCR. Do badań wykorzystano 4 próbki
wycinków narządów (2 X wątroba, 1 X płuca, 1 X nerka). Próbki te pochodziły od zwierząt zakażonych
krętkami z rodzaju Leptospira. Z każdej z wymienionych próbek przeprowadzono ekstrakcję DNA
oboma badanymi zestawami, zgodnie z instrukcją dołączoną do każdego z nich. Uzyskane ekstrakty
wykorzystano do badania metodą PCR. W badaniu tym uzyskano porównywalne wyniki w odniesieniu
do ekstraktów pozyskanych oboma zestawami. Niedogodności dostrzeżono jednak w samej procedurze
ekstrakcji. Chodzi o czas jej wykonania. Po zakończeniu inkubacji z proteinazą K łączny czas
niezbędny do wykonania dalszych czynności związanych z ekstrakcją wynosi, zgodnie z instrukcją,
w przypadku zestawu Genomic Mini co najmniej 13 minut zaś w przypadku zestawu TissueGPBMini
Kit - co najmniej 23 min. Różnica ta, mniej istotna przy niewielkiej liczbie próbek, w przypadku
izolacji DNA z większych liczebnie partii próbek powoduje znaczne wydłużenie etapu ekstrakcji.
Dodatkowo niektóre odczynniki w zestawie TissueGPB Mini Kit (Proteinaza K, Bufor płuczący Wash)
wymagają krótkiego przygotowania przed rozpoczęciem badania. Konieczne jest też posiadanie
dodatkowego odczynnika w postaci etanolu 96 - 100 %. Zestaw Genomic Mini zawiera natomiast
w komplecie wszystkie niezbędne odczynniki w postaci umożliwiającej natychmiastowe ich użycie.
Oferowany produkt firmy EURx sp. z o.o. posiada dłuższą procedurę oraz wymaga zastosowania
dodatkowo ciekłego azotu.

Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa może być zawarta w terminie
nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1.

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 2. i w art. 182 ust. 2. pkt 2. ustawy Pzp.
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