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

Uczestnicy postępowania
na sukcesywną dostawę odczynników i zestawów do biologii molekularnej w 2014r.
DZ-2501/21830/2466/13.

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DZ-2501/21830/13/120

Data: 10/04/2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 14
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 r. o nr
DZ-2501/21830/2466/13:
Zadanie nr 4
Wybrano ofertę złożoną przez: POLGEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka
Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena brutto wybranej oferty – 1092,96 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk. Cena brutto – 257,04 zł.
2. POLGEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92516 Łódź. Cena brutto – 1092,69 zł.
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 3542,40 zł
Oferty odrzucone:
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę firmy EURx Sp. z o.o. ze względu na
niezgodność z treścią SIWZ. Próbka produktu równoważnego, zaproponowanego przez Wykonawcę, o
nr kat. EK2600-P została sprawdzona w Laboratorium Zamawiającego, jednakże przy jego
zastosowaniu nie uzyskano produktu amplifikacji. W związku z powyższym, produkt nie spełnia
oczekiwań Zamawiającego i nie może zostać zaakceptowany.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1, umowa powinna być zawarta w terminie nie
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zadanie nr 23
Wybrano ofertę złożoną przez: EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena brutto wybranej oferty – 214,02 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk. Cena brutto – 214,02 zł.
2. GENOPLAST BIOCHEMICALS, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków. Cena brutto – 356,40 zł.
3. BLIRT S.A., ul. 3 Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk. Cena brutto – 479,70 zł
Oferty odrzucone:
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1, umowa powinna być zawarta w terminie nie
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
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Zadanie nr 24
Wybrano ofertę złożoną przez: ABO Sp. z o.o., ul. Podleśna 6a 80-255 Gdańsk
Cena brutto wybranej oferty – 35022,82 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną spośród ofert ważnych, nieodrzuconych.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. GENOPLAST BIOCHEMICALS, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków. Cena brutto – 31171,20 zł
2. ABO Sp. z o.o., ul. Podleśna 6a 80-255 Gdańsk. Cena brutto – 35022,82 zł.
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 47167,06 zł
Oferty odrzucone:
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę firmy GENOPLAST BIOCHEMICALS ze
względu na niezgodność z treścią SIWZ. Produkt równoważny, zaproponowany przez Wykonawcę, o nr
kat. BMGPB3002-1 nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zamawiający przeanalizował
przesłaną próbkę produktu równoważnego. Reakcje PCR, przeprowadzone z użyciem DNA szczepów
referencyjnych, stosowanych w Zakładzie Higieny Żywności PIWet-PIB, w których zostały użyte dNTP
firmy Genoplast, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów – brak produktów reakcji PCR. Przyczyną
uzyskania negatywnych wyników przypuszczalnie jest brak współdziałania dNTP Genoplast z
pozostałymi odczynnikami. A ponieważ analizowany odczynnik używany jest w wielu procedurach
badawczych, Zamawiający nie godzi się na wadliwy zamiennik.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1, umowa powinna być zawarta w terminie nie
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

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
ewo udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
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