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ZAWIADOMIENIE
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. t. j. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 2
w postępowaniu na jednorazową dostawę materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych
i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Zadanie 12
Wybrano ofertę nr 6, Wykonawcy – Sigma-Aldrich Sp. z o.o. – który spełnił wszystkie warunki udziału
w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych
ofert wraz z przyznaną punktacją.
Nr
oferty
6
19
1

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy
Sigma-Aldrich Sp. z o.o.
ul. Szelągowska 30 61-626 Poznań
BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk

Kryteria oceny
ofert
Cena
Termin dostawy
Cena
Termin dostawy

Przyznana
punktacja
90
8
82,21
10

Łączna
punktacja
98
92,21

OFERTA ODRZUCONA

Brak wykluczonych Wykonawców.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę
złożoną przez Wykonawcę – EURx Sp. z o.o. – z powodu niezgodności ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, w zakresie zadania nr 12.
Procedury badawcze, stosowane przez Zakład Chorób Świń PIWet-PIB wymagają użycia odczynników
kompatybilnych z sondą UPL prod. Roche. Zamiennik, oferowany przez EURx Sp. z o.o. nie spełnia wymagań
Zamawiającego, ponieważ skład mieszaniny odczynnika równoważnego, zaproponowanego przez
ww. Wykonawcę nie jest identyczny ze składem odczynnika wzorcowego i wymaga ustalenia proporcji
(określenia ilości) komponentu ROX Solution. Dodatkowo zamiennik różni się protokołem użycia, m.in. czasem
inkubacji w I etapie. Z tego powodu Zamawiający nie może zaakceptować oferty ww. Wykonawcy.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych,
umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
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Zadanie 16
Wybrano ofertę nr 1, Wykonawcy – EURx Sp. z o.o. – który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej
przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert
wraz z przyznaną punktacją.
Nr
oferty
1

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy
EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk

Kryteria oceny
ofert
Cena
Termin dostawy

Przyznana
punktacja
90
10

Łączna
punktacja
100

Brak wykluczonych Wykonawców.
Brak ofert odrzuconych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie 18
Wybrano ofertę nr 2, Wykonawcy – Immunogen Polska Sp. z o.o. – który spełnił wszystkie warunki udziału
w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone
przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji. Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz
Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
Nr
oferty
2
17

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy
Immunogen Polska Sp. z o.o.
ul. Bernardyńska 16b/104
02-904 Warszawa
Prospecta Sp. z o.o.
ul. Barbórki 8 04-511 Warszawa

Kryteria oceny
ofert
Cena

Przyznana
punktacja
90

Termin dostawy
Cena
Termin dostawy

10
72,13
6

Łączna
punktacja
100
78,13

Brak wykluczonych Wykonawców.
Brak ofert odrzuconych.
Informacja o poprawieniu innych omyłek, polegających na niezgodności ofert ze specyfikacją:
Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(DZ. U. t.j. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w ofercie przetargowej Wykonawca,
BIONOVO Aneta Ludwig, popełnił inną omyłkę, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, a która polega na
niewpisaniu do formularza cenowego numeru katalogowego produktu, oferowanego w ramach zadania nr 18.
Jako że Wykonawca nie dołączył do oferty kart katalogowych, obowiązujących w przypadku zaproponowania
produktów równoważnych, Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaoferował wskazany przez Zamawiającego
zestaw do oznaczania surowiczego Amyloidu A o numerze katalogowym TP802 oraz poprawia ofertę, wpisując
do formularza wyżej wymieniony numer katalogowy. Wykonawca wyraził zgodę na poprawienie omyłki.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych,
umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
Zadanie 21
Wybrano ofertę nr 9, Wykonawcy – BioMaxima S.A. – który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej
przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert
wraz z przyznaną punktacją.
Nr
oferty
9

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy
BioMaxima S.A.
ul. Vetterów 5 20-277 Lublin

Kryteria oceny
ofert
Cena
Termin dostawy

Przyznana
punktacja
90
10

Łączna
punktacja
100

Brak wykluczonych Wykonawców.
Brak ofert odrzuconych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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Zadanie 26
Wybrano ofertę nr 9, Wykonawcy – BioMaxima S.A. – który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostali
Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich
oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji. Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz
Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
Nr
oferty
9
23
19

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy
BioMaxima S.A.
ul. Vetterów 5 20-277 Lublin
FutureMed Christos Petrou
ul. Chłapowskiego 12 02-787 Warszawa
BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Kryteria oceny
ofert
Cena
Termin dostawy
Cena
Termin dostawy
Cena
Termin dostawy

Przyznana
punktacja
90
10
54
1,33
33,65
5

Łączna
punktacja
100
55,33
38,65

Brak wykluczonych Wykonawców.
Brak ofert odrzuconych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych,
umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
Zadanie 35
Wybrano ofertę nr 19, Wykonawcy – BIONOVO Aneta Ludwig – który spełnił wszystkie warunki udziału
w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone
przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji. Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz
Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
Nr
oferty
19
22

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy
BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
ARGENTA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Polska 114 60-401 Poznań

Kryteria oceny
ofert
Cena
Termin dostawy
Cena
Termin dostawy

Przyznana
punktacja
90
10
9,58
2,67

Łączna
punktacja
100
12,25

Brak wykluczonych Wykonawców.
Brak ofert odrzuconych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych,
umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 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.
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