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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE
NIEKTÓRYCH ZADAŃ NR 3
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 8:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 8, ponieważ oferta z najniższą ceną spośród ofert ważnych,
nieodrzuconych przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez Zamawiającego to 2459,14 zł., natomiast najniższa cena oferty to
3194,06 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto – 1868,51 zł.
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 3194,06 zł.
Oferty odrzucone:
1. Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto – 1868,51 zł.
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę firmy Symbios Sp. z o.o. ze względu na
niezgodność z treścią SIWZ. Produkt równoważny, zaproponowany przez Wykonawcę, o nr kat.
Thermo Scientific OWL/B2 nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zaoferowana komora nie
jest kompatybilna z posiadanymi w Zakładzie Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego PIWet-PIB
komorami do elektroforezy oraz akcesoriami do nich. Standardowo używane żele mają wymiary 15x10
cm, natomiast zaoferowana komora mieści żele o wymiarach 14x12 cm. Z tego względu byłaby to
jedyna komora o innych wymiarach, w związku z czym nie byłoby możliwe stosowanie zamiennych
akcesoriów niezbędnych podczas przeprowadzania elektroforezy.
Zadania nr 25:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 25, ponieważ oferta z najniższą ceną spośród ofert ważnych,
nieodrzuconych przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez Zamawiającego to 638,37 zł., natomiast najniższa cena oferty to
859,77 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk. Cena brutto – 586,71 zł.
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 859,77 zł.
Oferty odrzucone:
1. EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk. Cena brutto – 586,71 zł.
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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.
E3598-02 nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zaoferowany zestaw posiada zbyt małą
pojemność minikolumn 30 mg, podczas gdy do wiarygodnych wyników badań obejmujących izolację
RNA w Zakładzie Chorób Pszczół PIWet-PIB konieczne jest izolowanie RNA z odpowiedniej ilości
pszczół (˃30mg). Dodatkowo do wykonania izolacji powyższym zestawem wymagany jest zakup
drogiego odczynnika: ß-merkaptoetanol, którego Zakład nie posiada i nie miał zaplanowanego
w programie rocznym. Ponadto część próbek w ramach Programu wieloletniego (W/242) już
przebadano i koniecznym jest wykonanie wszystkich próbek używając tego samego zestawu do izolacji
RNA, ponieważ ma to wpływ na jakość, wiarygodność i powtarzalność wyników.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych. Terminy wniesienia odwołania uregulowane zostały w art. 182 ust. 1 pkt 1. i w art. 182 ust. 2. pkt 2.
ustawy Prawo zamówień publicznych.
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