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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 2
ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH
ZADAŃ NR 2
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 sukcesywną dostawę odczynników i zestawów do biologii molekularnej w 2014 roku –
postępowanie powtórzone:
Zadanie nr 29
Wybrano ofertę złożoną przez: Promega GmbH, Schildkrötstraße 15, 68199 Mannheim (Niemcy)
Cena netto wybranej oferty – 4594,90 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną, spośród ofert ważnych, nieodrzuconych
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk. Cena brutto – 1643,28 zł.
2. Promega GmbH, Schildkrötstraße 15, 68199 Mannheim (Niemcy). Cena netto – 4594,90 zł
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 7604,35 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę firmy EURx Sp. z o.o. ze względu na
niezgodność z treścią SIWZ. Produkt równoważny, zaproponowany przez Wykonawcę, o nr kat. E252001 nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Ww. produkt był testowany przez Zakład Pryszczycy
PIWet-PIB, poprzez przeprowadzenie równoległej amplifikacji produktów PCR. Po przeprowadzeniu
równoległej amplifikacji produktów PCR z użyciem próbki testowej produktu równoważnego oraz
produktu podanego w SIWZ stwierdzono, że wydajność reakcji amplifikacji z odczynnikiem
równoważnym jest niższa aniżeli z użyciem produktu wymaganego w SIWZ. W związku z powyższym,
Zamawiający nie może zgodzić się na ww. produkt.
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. 92 ust. 1 pkt 1.
Zadanie nr 42
Wybrano ofertę złożoną przez: ROCHE Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B,
01-531 Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 2606,01 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną, spośród ofert ważnych, nieodrzuconych
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk. Cena brutto – 590,76 zł.
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2. ROCHE Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa. Cena
brutto – 2606,01 zł
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 4670,32 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę firmy EURx Sp. z o.o. ze względu na
niezgodność z treścią SIWZ. Produkt równoważny, zaproponowany przez Wykonawcę, o nr kat. E402001PG nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Ww. produkt jest poddany acetylacji, podczas gdy
Zamawiający wymaga dostarczenia produktu niemodyfikowanego.
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. 92 ust. 1 pkt 1.
Zadanie nr 57
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203
Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 127.897,76 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena brutto –
127.897,76 zł
Brak ofert odrzuconych.
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. 92 ust. 1 pkt 1.
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na jednorazową dostawę materiałów pomocniczych i
odczynników laboratoryjnych w zakresie:
Zadania nr 67:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 67, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 31488,00 zł., natomiast najniższa cena z oferty to 41478,80 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 67:
1. Labiol.Pl Emilia Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa. Cena brutto – 41478,80 zł.
Zadania nr 71:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 71, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 19499,19 zł., natomiast najniższa cena z oferty to 22782,06 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 71:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 22782,06 zł.
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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