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INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH nr 4
Na podstawie art. 92 ust. 1 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych, odzieŜy laboratoryjnej,
materiałów aptecznych, rękawic oraz innych w 2015 do Państwowego Instytutu weterynaryjnegoPaństwowego Instytutu Badawczego w Puławach:
Zadanie nr 15
Wybrano ofertę złoŜona przez: Medi-sept sp. z o.o , Konopnica 159 c , 21-030 Motycz. Cena
brutto wybranej oferty- 9788,04 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena spośród ofert waŜnych nieodrzuconych.
Liczba ofert odrzuconych- 1 .
Brak ofert wykluczonych.
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 15:
- Henry Kruse sp. z o.o., Ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce. Cena brutto oferty- 7812,23 zł.
- Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych , ul. Boczna 10. Duchnie, 05- 850 OŜarów
Mazowiecki. Cena brutto oferty- 15.010,79 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a umowa moŜe być zawarta przed
upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2.
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający odrzuca
ofertę złoŜoną przez wykonawcę Henry Kruse sp. z o.o, z uwagi na fakt, iŜ treść złoŜonej oferty jest
niezgodna ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Produkt zaproponowany w pozycji 3
zadania 15 jest nierównowaŜny w stosunku do wymaganego produktu, gdyŜ zamawiający wymagał
zaoferowania produktu o pełnej skuteczności dezynfekcji w 30 sekundach, natomiast
zaproponowano produkt o skuteczności dezynfekcji dłuŜszej niŜ 30 sekund.
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Zadanie 11
Wybrano ofertę złoŜona przez: Elmiko Medical Sp. zo.o, ul. Poleczki 29, 02-822 Warszawa. Cen
brutto wybranej oferty- 270,22 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena.
Brak ofert odrzuconych.
Brak ofert wykluczonych.
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie 11:
- Henry Kruse sp. z o.o., Ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce. Cena brutto oferty- 618,15 zł.
- Multi Group Małgorzata Siewak, Ul.Czeremchowa 83, 20-807 Lublin. Cena brutto oferty- 689,04
zł.
- Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych , ul. Boczna 10. Duchnie, 05- 850 Ozarów
Mazowiecki. Cena brutto oferty- 2505,60 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a umowa moŜe być zawarta przed
upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2.
Zadanie nr 9
Wybrano ofertę złoŜona przez: Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych , ul. Boczna
10. Duchnie, 05- 850 Ozarów Mazowiecki. Cena brutto oferty- 3198.96 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena spośród ofert waŜnych nieodrzuconych.
Liczba ofert odrzuconych- 1 .
Brak ofert wykluczonych.
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 9:
- Henry Kruse sp. z o.o., Ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce. Cena brutto oferty- 849,07 zł.
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający odrzuca
ofertę złoŜoną przez wykonawcę Henry Kruse sp. z o.o, z uwagi na fakt, iŜ treść złoŜonej oferty jest
niezgodna ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Zaproponowany produkt nie jest
równowaŜny w stosunku do produktu wymaganego w siwz, gdyŜ ma węŜsze spektrum działania
oraz konfekcjonowany jest w butelkach bez dozownika ( w poz. 1 zamawiający wymaga
zaoferowania preparatu w butelce z dozownikiem).
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a umowa moŜe być zawarta przed
upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2.

Zadanie nr 24
Wybrano ofertę złoŜona przez: Medilab Sp. zo.o , ul. Wysockiego 6c, 03-982 Warszawa. Cen
brutto wybranej oferty- 30.948,48 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena spośród ofert waŜnych nieodrzuconych.
Liczba ofert odrzuconych- 1 .
Brak ofert wykluczonych.
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 24:
- Henry Kruse sp. z o.o., Ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce. Cena brutto oferty- 23.478,17 zł.
- Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych , ul. Boczna 10. Duchnie, 05- 850 Ozarów
Mazowiecki. Cena brutto oferty- 39.259,63 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a umowa moŜe być zawarta przed
upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2.
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający odrzuca
ofertę złoŜoną przez wykonawcę Henry Kruse sp. z o.o, z uwagi na fakt, iŜ treść złoŜonej oferty
jest niezgodna ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
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Rozpatrując równowaŜność preparatów do szybkiej dezynfekcji trudnodostępnych i małych
powierzchni, stwierdza się nierównowaŜność oferty proponowanego preparatu INCIDIN
LIQUID SPRAY względem oryginalnego, a opisanego wymaganiami w pozycjach . 1 i 2.
NierównowaŜność wynika z niespełnienia wyspecyfikowanej konieczności zawartości, oprócz
preparatów alkoholowych takŜe 0,1g glutaraldehydu, którego proponowany zamiennik nie
posiada.
Rozpatrując równowaŜność oferty preparatu: płynu do dezynfekcji z przeznaczeniem do
chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk i skóry, stwierdza się nierównowaŜność oferty
proponowanego preparatu SPITADERM względem oryginalnego, a opisanego wymaganiami
w pkt. 3.
NierównowaŜność wynika z niespełnienia wyspecyfikowanej właściwości, jaką ma się
charakteryzować potrzebny zamawiającemu preparat. Powinien to być preparat etanolowy.
Zaproponowanie innego rodzaju alkoholu takiego, jakim jest izopropanol na bazie, którego
został wyprodukowany proponowany równowaŜnik SPITADERM, wiąŜe się z koniecznością
przechowywania/ magazynowania tego rodzaju produktów w niŜszej temperaturze,
nieprzekraczającej 25’C, co zresztą jest wymagane w Karcie Charakterystyki produktu
SPITADERM. Dzieje się tak z względu na inne, bardziej lotne właściwości tej substancji i
większy stopień podraŜnienia oczu i układu oddechowego ludzi przy jego parowaniu względem
wyspecyfikowanego etanolu. Nasze normy organizacji pracy laboratoriów mikrobiologicznych
zalecają, aby temperatura wynosiła do 27’C (np.PN-EN ISO 7218 Mikrobiologia Ŝywności i
pasz. Wymagania ogólne i zasady badań mikrobiologicznych). Zamawiający nie moŜe
pozwolić sobie na powiększenie ewentualnego zagroŜenia poprzez uŜywanie tego typu
preparatów.
Z uwagi na powyŜsze, oferta złoŜona przez Henry Kruse Sp. z o.o podlega odrzuceniu.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 zamawiający uniewaŜnia postępowanie w zakresie niŜej
wymienionych zadań , ze względu na fakt , iŜ cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę , którą
zamawiający moŜe przeznaczyć sfinansowanie zamówienia .
Zadanie nr 21
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie 21 :
- Multi Group Małgorzata Siewak, Ul.Czeremchowa 83, 20-807 Lublin. Cena brutto oferty-

13.494,09 zł.
- Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych , ul. Boczna 10. Duchnie, 05- 850
Ozarów Mazowiecki. Cena brutto oferty- 14.721,97 zł.
Zamawiający przeznaczył na powyŜsze zadanie kwotę brutto 8943,33 zł.
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
2) odrzucenia oferty wykonawcy.
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu,
lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia
przesłania niniejszego zawiadomienia, jeśli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z2010 r. Nr 113,poz. 759)
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