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

Uczestnicy postępowania na syntezę oligonukleotydów
i sekwencjonowanie
Znak sprawy DZ-2501/24513/2753/13

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DZ-2501/24513/3144/13

2014/01/17

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z 2013 r. , poz.
907, 984 i 1047) Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
informuje:
I. O wyborze najkorzystniejszej oferty:
Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Genomed S.A., ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa.
Cena wybranej oferty – 98.409,22 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta mieszcząca się w kwocie zaplanowanej przez
Zamawiającego, spełniająca wszystkie wymagania stawiane w przetargu, nieodrzucona.
Dane wykonawców, którzy składali oferty:
1. Genomed S.A., ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa. Cena – 98.409,22 zł.
2. Med4One Sp. z o.o., Medgenetix Sp. z o.o., FutureSynthesis Sp. z o.o., ul. Mickiewicza
31, 60-835 Poznań. Cena – 70.420,45 zł.
II. O wykonawcach wykluczonych:
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 w/w ustawy wykluczony zostaje Wykonawca: Med4One Sp.
z o.o., Medgenetix Sp. z o.o., FutureSynthesis Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego została uznana za
odrzuconą.
Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu zawartego w pkt. 5 pkt.
2 lit. b specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. nie posiadania minimum 3 letniego
doświadczenia w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia.
Z załączonych dokumentów KRS dla wykonawcy: Med4One Sp. z o.o., Medgenetix Sp. z o.o.,
FutureSynthesis Sp. z o.o. wynika, że żaden z nich nie spełnia tego warunku, gdyż data
rozpoczęcia działalności ww. firm to odpowiednio: styczeń 2013 r,, kwiecień 2013 r. oraz
kwiecień 2011 r.
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Niespełnienie w/w warunku potwierdzają również załączone do oferty listy referencyjne
pochodzące od spółek należących do tej samej grupy kapitałowej (mimo iż nie wynika to ze
złożonych oświadczeń) gdyż wskazują na realizowanie usług jedynie w 2013 r.
Ponadto z żadnych innych dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę nie wynika, że
spełnia on warunek prowadzenia usług będących przedmiotem zamówienia przez okres
minimum 3 lata. Wykonawca nie przedstawił bowiem żadnego żądanego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, a następnie w piśmie z 20.12.2013 r. wykazu wykonanych
usług z okresu ostatnich 3 lat. Polegających na syntezie oligonukleotydów modyfikowanych i
niemodyfikowanych oraz sekwencjonowania DNA i produktów PCR.
Dodatkowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający wymagał załączenia
wykazu wykonanych usług z okresu ostatnich 3 lat polegających na syntezie oligonukleotydów
modyfikowanych i niemodyfikowanych oraz sekwencjonowania DNA i produktów PCR.
Wykonawca tego wykazu nie załączył do oferty. Wezwany w dniu 20.12.2013 r. pismem znak
DZ-2501/24513/3144/13 do czasu wyznaczonego na uzupełnienie dokumentu tego nie dosłał.
Termin zawarcia umowy – 23.01.2014 r.
INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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