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ZAWIADOMIENIE
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na jednorazową dostawę materiałów pomocniczych i odczynników
laboratoryjnych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie:
Zadania nr 6:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie
w zakresie ww. zadania, z uwagi na brak ofert.
Zadania nr 24:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie
w zakresie ww. zadania, z uwagi na brak ofert ważnych, nieodrzuconych.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. ALCHEM Grupa Sp. z o.o. Sp. k. ul. Polna 21 87-100 Toruń. Cena brutto – 12.915,00 zł
2. ANCHEM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Międzyborska 23 04-041 Warszawa. Cena brutto – 11.070,00 zł
Informacja o ofertach odrzuconych:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę
złożoną przez Wykonawcę – ALCHEM Grupa Sp. z o.o. – z powodu niezgodności ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, w zakresie zadania nr 24.
Produkty równoważne, oferowane przez ww. Wykonawcę nie spełniają wymagań Zamawiającego, ponieważ
różnią się składem od mieszanin soli ekstrakcyjnych, wyspecyfikowanych przez Zamawiającego. W przypadku
obu oferowanych produktów siarczan magnezu nie jest bezwodny. Różnica ta jest istotna dla Zamawiającego
i uniemożliwia wykorzystanie oferowanych zamienników w badaniach monitoringowych, prowadzonych przez
Zakład Farmakologii i Toksykologii PIWet-PIB. Dlatego też Zamawiający odrzuca ofertę.
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę
złożoną przez Wykonawcę – ANCHEM Sp. z o.o. Sp. k. – z powodu niezgodności ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, w zakresie zadania nr 24.
Produkty równoważne, oferowane przez ww. Wykonawcę zostały wypróbowane przez Zakład Farmakologii
i Toksykologii PIWet-PIB i nie nadają się do użycia w badaniach monitoringowych prowadzonych przez
Zamawiającego. Użycie ich na etapie przygotowania próbki powoduje powstawanie kryształów soli w elektrodzie,
co prowadzi do braku drożności i szybszego jej zużywania. Powstałe kryształy przyczyniają się do zabrudzenia
optyki jonowej spektrometru mas, co uniemożliwia analizę instrumentalną. Z tego powodu Zamawiający nie może
zaakceptować oferty ww. Wykonawcy.
Zadania nr 25:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie
w zakresie ww. zadania, z uwagi na brak ofert.
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Zadania nr 26:
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, a Zamawiający nie wyraził
zgody na zwiększenie jej do wartości najkorzystniejszej oferty. Cena przewidziana przez Zamawiającego to
1463,70 zł, natomiast cena oferty to 4243,50 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. LGC Standards Sp. z o.o. Dziekanów Leśny ul. M. Konopnickiej 1 05-092 Łomianki. Cena brutto –
4243,50 zł
Zadania nr 39:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie
w zakresie ww. zadania, z uwagi na brak ofert.
Zadania nr 51:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie
w zakresie ww. zadania, z uwagi na brak ofert.
Informacja o środkach ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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