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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 3
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 2015 r.:
Zadanie nr 12.2.8
Wybrano ofertę złożoną przez: GenoPlast Biochemicals ul. Chopina 25/10 05-800 Pruszków
Cena wybranej oferty – 20.148,48 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 – 19.326,60 zł
2. GenoPlast Biochemicals ul. Chopina 25/10 05-800 Pruszków. Cena brutto – 20.148,48 zł

3. ABO Sp. z o.o. ul. Podleśna 6a 80-255 Gdańsk. Cena brutto – 27.162,00 zł
4. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 107.962,20 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, oferowany w ramach pozycji 3,
o nr kat. E2500-04P, nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego ze względu na różnice w protokole
użycia produktu, w temperaturze buforu oraz w samej koncentracji – w porównaniu do produktu
oryginalnego. Różnice te są istotne i powodują konieczność ponownej walidacji procedur oraz
optymalizacji PCR.
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 12.2.11
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 (IIIp.)
00-203 Warszawa
Cena wybranej oferty – 58.558,58 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 – 19.176,00 zł
2. Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 (IIIp.) 00-203 Warszawa. Cena brutto –
58.558,58 zł
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 72.310,47 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, oferowany w ramach pozycji 3 i 4,
o nr kat. odpowiednio E2700-02PR i E2700-01PR, nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego ze
względu na istotne różnice w porównaniu do produktów oryginalnych. Przykładowo, w przypadku

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
Strona 1/3

odczynnika Invitrogen – aktywność w temp. 94 st. C następuje automatycznie, w przypadku produktu
EURx – aktywność odczynnika w temp. 94-95 st. C po 2 minutach. Bufor, używany do reakcji PCR ma
inne pH oraz większą Mm, natomiast MgCl2 ma mniejsze stężenie molowe niż w produkcie
oryginalnym, co sprawia, że odczynnik oferowany przez EURx nie jest produktem równoważnym.
Ponadto tak znaczące różnice mogą przyczynić się do wystąpienia wyników fałszywie ujemnych, a to
przyczynia się do zwiększenia możliwości wystąpienia błędu analitycznego.
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 12.2.22
Wybrano ofertę złożoną przez: Promega GmbH Schildkroetstrasse 15 68199 Mannheim (Niemcy)
Cena netto wybranej oferty – 3621,00 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 – 1728,00 zł
2. Promega GmbH Schildkroetstrasse 15 68199 Mannheim (Niemcy). Cena netto – 3621,00 zł.
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 7309,89 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.
E2500-04PE nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego, ze względu na różnice w składzie buforu
polimerazy. Powodują one różnicę w temperaturze przechowywania oraz konieczność walidacji metod
akredytowanych.
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 12.4.5
Wybrano ofertę złożoną przez: ABO Sp. z o.o. ul. Podleśna 6a 80-255 Gdańsk
Cena wybranej oferty – 34833,58 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:

1. ABO Sp. z o.o. ul. Podleśna 6a 80-255 Gdańsk. Cena brutto – 34.833,58 zł
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 40.049,34 zł
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.
Zadanie nr 12.4.9
Wybrano ofertę złożoną przez: Promega GmbH Schildkroetstrasse 15 68199 Mannheim (Niemcy)
Cena netto wybranej oferty – 5640,05 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 – 2759,40 zł
2. Promega GmbH Schildkroetstrasse 15 68199 Mannheim (Niemcy). Cena netto – 5640,05 zł.
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 8804,10 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 w poz. 4, o nr
kat. E4210-01P nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego. ponieważ różni się istotnie składem
buforu do przechowywania enzymu: produkt EURx zawiera: 20 mM HEPES-KOH (pH 7.5), 100 mM
KCl, 0.1 mM EDTA, 2 mM dithiothreitol and 50% (v/v) glicerol, podczas gdy produkt Promega
zawiera: 20mM HEPES-KOH (pH 7.6 at 4°C), 50mM KCl, 8mM DTT and 50% (v/v) glycerol.
Ponadto, produkt równoważny, zaoferowany przez ww. Wykonawcę w ramach poz. 3, o nr kat. E215001P, nie zawiera EDTA, dołączonego do zestawu oryginalnego, co powoduje konieczność dodatkowego
zakupu w celu uzupełnienia zestawu, tak by był przydatny do użycia.
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 12.4.12
Wybrano ofertę złożoną przez: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B
01-531 Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 1990,12 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 – 398,37 zł
2. Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B 01-531 Warszawa. Cena brutto
– 1990,12 zł.
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 3430,26 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 w poz. 2, o nr
kat. E4020-01P nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego, ponieważ różni się on istotnie składem
buforu. Skład buforu produktu wymaganego: 50Mm Tris-HCl, 0.1M NaCl, 0,25mM EDTA, 1mM 2mercaptoethanol, 50% glicerol. Natomiast produkt EURx sp. z o.o. posiada tylko 10Mm Tris-HCl.
Ponadto produkt oryginalny to BSA nieacetylowana, a produkt EURx nie spełnia tego wymagania.
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 12.11.15
Wybrano ofertę złożoną przez: Symbios Sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 37 83-010 Straszyn
Cena brutto wybranej oferty – 2973,92 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Symbios Sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 37 83-010 Straszyn. Cena brutto – 2973,92 zł
2. GE Healthcare Systems Polska Sp. z o.o ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa. Cena brutto –
3257,90 zł
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę firmy GE Healthcare Systems
Polska Sp. z o. o ze względu na niezgodność z treścią SIWZ. Ww. Wykonawca nie wycenił pozycji 2 w
zadaniu 12.11.15.
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 o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
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