Ogłoszenie nr 500305562-N-2018 z dnia 21-12-2018 r.
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy: Sukcesywne
świadczenie usługi sekwencjonowania DNA i produktów PCR w okresie 12 miesięcy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 660500-n-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy numer
identyfikacyjny 8025200000, ul. Al. Partyzantów 57, 24100 Puławy, woj. lubelskie,
państwo Polska, tel. 818 893 000, e-mail agata.wawer@piwet.pulawy.pl, faks 818 862 595.
Adres strony internetowej (url): www.piwet.pulawy.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne świadczenie usługi sekwencjonowania DNA i produktów PCR w okresie 12
miesięcy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZ-2501/314/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem usługi jest sekwencjonowanie DNA i produktów PCR oraz oczyszczanie prób
przed sekwencjonowaniem. Próbki przesyłane do sekwencjonowania to produkty reakcji
klonowania do plazmidów lub produkty reakcji PCR w postaci oczyszczonego lub nie DNA
oraz materiał uzyskany w wyniku zastosowania technik biologii molekularnej. Jest to materiał
pochodzenia zwierzęcego, pozyskany m.in. z tkanek, krwi, hodowli, wymazów, nasienia,
odchodów lub zarodków. Zamawiający będzie dostarczał do Wykonawcy próbki
przygotowane w sposób zgodny z dostarczonym na początku okresu obowiązywania umowy
szczegółowym dokumentem opisującym tę procedurę. Zamawiający dostarczy próbkę z
opisem i starterami przesyłką kurierską standardową na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zapewni możliwość użycia starterów uniwersalnych Wykonawcy wliczonych w cenę usługi,

których wykaz i sekwencje będą dostępna na stronie internetowej wykonawcy. W ramach
świadczonej usługi możliwość wyboru kilku opcji: sekwencjonowania podstawowego,
sekwencjonowania długich sekwencji wyniku min. 1000 nukleotydów, usługi oczyszczania
gotowej reakcji sekwencjonowania, oczyszczania matrycy, złożenie konsensusu (w zależności
od zamówienia klienta) oraz sekwencjonowania trudnych matryc. Sekwencjonowanie
podstawowe – obejmuje przygotowanie reakcji z użyciem starterów dostarczonych przez
Zamawiającego lub starterów uniwersalnych dostarczanych bezpłatnie przez Wykonawcę
oraz dostarczenie wyników w sposób opisany poniżej. Sekwencjonowanie trudnych matryc –
obejmuje sekwencjonowanie matryc wymagających specjalnych protokołów lub specjalnych
zastawów odczynników. Sekwencjonowanie długich sekwencji – obejmuje zakres tożsamy z
sekwencjonowaniem podstawowym, lecz reakcje odczytywane są na dłuższych kapilarach,
Wykonawca dostarcza odczyt o gwarantowanej długości przynajmniej 800 – 1000
nukleotydów. Oczyszczanie matrycy – obejmuje oczyszczanie produktu PCR z nadmiaru
starterów lub dNTPów pozostałych po reakcji PCR za pomocą odpowiedniego zestawu,
Wykonawca zapewni możliwość składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej
Wykonawcy (składanie zamówień odbywać się będzie przez pracowników zamawiającego,
którzy posiadać będą konto założone na stronie Wykonawcy), Wyniki sekwencjonowania –
wymagana dostępność w ciągu maks. do 3 dni roboczych od dnia otrzymania próbek.
Wykonawca przedstawi wyniki sekwencjonowania w formie dokumentu tekstowego
zawierającego sekwencję oraz fluorogramu w formacie .pdf i .abi lub .ab1 (otwieranych przez
programy FinchTV lub Chromas). Wykonawca zapewni dostęp do wyników poprzez stronę
internetową Wykonawcy. Wymagane archiwizowanie wyników sekwencjonowania online
przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty przeprowadzenia reakcji. W przypadku gdy za
pierwszym razem nie otrzymano wyniku – 1 powtórzenie sekwencjonowania próbki gratis.
Wykonawca w tej sytuacji przekaże telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
Zlecającemu usługę informację o możliwej przyczynie niepowodzenia sekwencjonowania.
Ilości wchodzące w zakres podstawowy zamówienia: sekwencjonowanie standardowe 120000 reakcji, sekwencjonowanie długich sekwencji - 2000 reakcji, oczyszczanie produktu
PCR - 12000 szt., sekwencjonowanie trudnych matryc - - 90 reakcji, wykonanie dwóch
reakcji sekwencjonowania i złożenie otrzymanych operacji w jeden konsensus - 70 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 73111000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 194600.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Genomed S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ponczowa 12
Kod pocztowy: 02-971
Miejscowość: WArszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 253564.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 253564.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 253564.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O
CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

