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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 jednorazową dostawę materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych:

Zadanie nr 2
Wybrano ofertę złożoną przez: ALAB Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30 lok. 222 00-739 Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 52506,24 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Syngen Biotech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Ostródzka 13 54-116
Wrocław. Cena brutto – 26645,28 zł.
2. ALAB Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30 lok. 222 00-739 Warszawa. Cena brutto – 52506,24 zł.
3. Prospecta Sp. z o.o. ul. Barbórki 8 04-511 Warszawa. Cena brutto – 54366,00 zł.
4. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 55325,40 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy firmy Syngen Biotech spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ze względu na niezgodność z treścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Produkt równoważny, oferowany przez ww. Wykonawcę, o nr kat. SY321012
nie został zaakceptowany przez Zamawiającego. RNeasy Mini Kit produkcji Qiagen jest używany w
automatycznej stacji do ekstrakcji kwasów nukleinowych QIAcube. Skuteczność izolacji materiału
genetycznego wirusa Schmallenberg z kuczmanów zestawem RNeasy Mini Kit została potwierdzona i
uznana w szeregu publikacji, co nie zostało uczynione dla zestawu proponowanego przez ww.
Wykonawcę. Zmiana zestawu do ekstrakcji może utrudnić lub uniemożliwić porównanie uzyskanych
wyników z wynikami uzyskiwanymi do tej pory przy użyciu zestawu firmy Qiagen oraz z wynikami
publikowanymi przez innych badaczy. Ponadto zestaw wg kat. Qiagen umożliwia ekstrakcję kwasów
nukleinowych z tkanek o wadze od 0,5 mg, natomiast proponowany zamiennik – od 10 mg. Jest to
istotna różnica, biorąc pod uwagę materiał do izolacji, jakim są niewielkich rozmiarów owady. Zestaw
Syngen wymaga również zakupu dodatkowych odczynników np. beta-merkaptoetanol, czego nie
wymaga zestaw firmy Qiagen.
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.
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Zadanie nr 31
Wybrano ofertę złożoną przez: GenoPlast Biochemicals ul. Chopina 25/10 05-800 Pruszków
Cena brutto wybranej oferty – 4196,88 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. GenoPlast Biochemicals ul. Chopina 25/10 05-800 Pruszków. Cena brutto – 4196,88 zł.
2. SciencePlast sp. z o.o. ul. Szafarnia 11/F8 80-755 Gdańsk. Cena brutto – 4400,15 zł.
3. VWR International Sp. z o.o. ul. Limbowa 5 80-175 Gdańsk. Cena brutto – 8443,36 zł.
4. Symbios Sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 37 83-010 Straszyn. Cena brutto – 11789,26 zł.
5. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 14981,40 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.
Zadanie nr 32
Wybrano ofertę złożoną przez: Medlab-Products Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 8 05-090 Raszyn
Cena brutto wybranej oferty – 383,40 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Medlab-Products Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 8 05-090 Raszyn. Cena brutto – 383,40 zł.
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 798,96 zł.
3. FutureMed Christos Petrou ul. Chłapowskiego 12 02-787 Warszawa. Cena brutto – 837,00 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.
Zadanie nr 32.1
Wybrano ofertę złożoną przez: Medlab-Products Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 8 05-090 Raszyn
Cena brutto wybranej oferty – 218,70 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Medlab-Products Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 8 05-090 Raszyn. Cena brutto – 218,70 zł.
2. FutureMed Christos Petrou ul. Chłapowskiego 12 02-787 Warszawa. Cena brutto – 583,20 zł.
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 589,68 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.
Zadanie nr 33
Wybrano ofertę złożoną przez: CEREUS WENA Adam i Grażyna Witkowscy Spółka Jawna ul. Biała
19 87-100 Toruń
Cena brutto wybranej oferty – 7414,44 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. CEREUS WENA Adam i Grażyna Witkowscy Spółka Jawna ul. Biała 19 87-100 Toruń. Cena
brutto – 7414,44 zł.
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 9284,04 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.
Zadanie nr 48
Wybrano ofertę złożoną przez: MERCK SP. z o.o. ul. Jutrzenki 137 02-231 Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 68,51 zł.
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Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. MERCK SP. z o.o. ul. Jutrzenki 137 02-231 Warszawa. Cena brutto – 68,51 zł
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 132,84 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.
Zadanie nr 50
Wybrano ofertę złożoną przez: MERCK SP. z o.o. ul. Jutrzenki 137 02-231 Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 359,16 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. MERCK SP. z o.o. ul. Jutrzenki 137 02-231 Warszawa. Cena brutto – 359,16 zł
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 495,69 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.
Zadanie nr 51
Wybrano ofertę złożoną przez: Avantor Performance Materials Poland SA ul. Sowińskiego 11 44-101
Gliwice
Cena brutto wybranej oferty – 781,32 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Avantor Performance Materials Poland SA ul. Sowińskiego 11 44-101 Gliwice. Cena brutto –
791,32 zł.
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a umowa może być zawarta przed upływem
terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w
art. 92 ust. 1 pkt 1.
Zadanie nr 69
Wybrano ofertę złożoną przez: POLGEN Sp. z o.o. – Sp. K. 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. GenoPlast Biochemicals ul. Chopina 25/10 05-800 Pruszków. Cena brutto – 972,00 zł
2. POLGEN Sp. z o.o. – Sp. K. ul. Puszkina 80 92-516 Łódź. Cena brutto – 1092,96 zł.
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 2952,00 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy firmy GenoPlast
Biochemicals ze względu na niezgodność z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Produkt równoważny, oferowany przez ww. Wykonawcę, o nr kat. BMGPB51052-1 nie został
zaakceptowany przez Zamawiającego. Dotychczas używana polimeraza pozwala na zastosowanie w
mieszaninie reakcyjnej 1,250 U na 1 reakcję, natomiast wg protokołu użycia produktu, dostarczonego
razem z jego próbką, należy stosować 2,5 U produktu równoważnego na 1 reakcję. Tak duże różnice w
wydajności produktu powodują, że nie może on zostać uznany za równoważny względem odczynnika
wymaganego przez Zamawiającego.
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.
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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 54:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie ww. zadania, ponieważ oferta z najniższą ceną, spośród ofert ważnych,
nieodrzuconych przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez Zamawiającego to 2351,76 zł., natomiast najniższa cena z oferty
to 2583,00 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. ANCHEM Ewa M. Loth, Mariusz Malczewski sp. j. ul. Międzyborska 23 04-041 Warszawa.
Cena brutto – 2583,00 zł
2. Avantor Performance Materials Poland SA ul. Sowińskiego 11 44-101 Gliwice. Cena brutto –
3172,01 zł.
3. „SHIM-POL A. M. BORZYMOWSKI” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, ul.
Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin. Cena brutto – 3321,00 zł.
4. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 6137,70 zł.
Zadania nr 67:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie ww. zadania, ponieważ oferta z najniższą ceną, spośród ofert ważnych,
nieodrzuconych przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 940,95 zł., natomiast najniższa cena z oferty to
1349,31zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. BUJNO Chemicals dr Marcin Synak ul. Rakowiecka 36 02-532 Warszawa. Cena brutto –
1349,31 zł.
Zadania nr 70:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie ww. zadania, ponieważ oferta z najniższą ceną, spośród ofert ważnych,
nieodrzuconych przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 270,60 zł., natomiast najniższa cena z oferty to
565,80 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Labiol.Pl Emilia Zysk ul. Elbląska 10/77 01-737 Warszawa. Cena brutto – 565,80 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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