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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. z 2017 r. poz. 1579), informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 6 w postępowaniu na
sukcesywną dostawę odczynników i zestawów do biologii molekularnej w roku 2018 do Państwowego Instytutu
Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Oddziału PIWet-PIB – Zakładu
Pryszczycy w Zduńskiej Woli, 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 12.1.2
Wygrała oferta nr 18, Wykonawcy – EURx 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
18

2

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3
80-297 Gdańsk
Promega GmbH
Schildkrötstraβe 15
68199 Mannheim, Niemcy

Cena
oferty
brutto
w PLN
510,45

628,82

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

90

Termin dostawy

10

Cena

73,05

Termin dostawy

4

Łączna
punktacja

100

77,05

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie 12.2.3
Wygrała oferta nr 29, Wykonawcy – Life Technologies Polska 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.
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Nr
oferty
29
18

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3
80-297 Gdańsk

Cena oferty
brutto
w PLN
5806,08

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

90

Termin dostawy

10

1836,00

Łączna
punktacja
100

OFERTA ODRZUCONA

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.– w zakresie części 12.2.3 – z powodu niezgodności ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia. Produkt równoważny titaq DNA Polymerase o nr kat. E2715-P różni się
znacznie składem:
1.

EURx sp. z o.o.: 20 mM-Tris-HCI, 100 mM KCI, 5 mM dNTP mix.

2. Life Technologies Polska Sp. z o.o.: 150 mM-Tris-HCI, 500 mM KCI, 10 mM dNTP mix.
Powyższe różnice w składzie powodują, iż nie zachodzi poprawna reakcja PCR – wyniki niewiarygodne.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie 12.2.8.a
Wygrała oferta nr 18, Wykonawcy – EURx 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
18

29

26

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3
80-297 Gdańsk
Life Technologies Polska Sp. z o.o.
Ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7
59-220 Legnica

Cena oferty
brutto
w PLN
1108,08

6898,08

5535,00

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

90

Termin dostawy

10

Cena

14,45

Termin dostawy

10

Cena

18,01

Termin dostawy

10

Łączna
punktacja
100

24,45

28,01

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie 12.5.4
Wygrała oferta nr 29, Wykonawcy – Life Technologies Polska 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
29

26

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
Life Technologies Polska Sp. z o.o.
Ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7
59-220 Legnica

Cena oferty
brutto
w PLN
58488,08

79733,53

Strona 2/3

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

90

Termin dostawy

10

Cena

14,45

Termin dostawy

10

Łączna
punktacja
100

24,45

16

ABO Sp. z o.o.
ul. J. Chociszewskiego 4
80-376 Gdańsk

51967,79

OFERTA ODRZUCONA

Informacja o ofertach odrzuconych:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę
złożoną przez Wykonawcę – ABO Sp. z o.o. – w zakresie części 12.5.4 – z powodu niezgodności ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia.
Poz. 1 Produkt równoważny o nr kat. MB 1301/36 nie spełnia wymagań odnośnie buforu obciążającego.
W odróżnieniu od produktu oryginalnego ww. produkt jest buforem 3-składnikowy (zawiera 3 barwniki) co
wpływa na sposób wizualizacji uzyskanych wyników. Zastosowanie tego rodzaju buforu obciążającego powodują
konieczność ponownej walidacji procedur oraz optymalizacji PCR.
Poz. 6 Produkt równoważny o nr kat. MB 06101/36 nie spełnia wymagań ze względu na:
- brak koncentracji i podanie sztywne parametry odczynnika, który należy stosować,
- inny zakres rozpiętości markera: produkt oryginalny 100-3000 pb, produkt równoważny 100-1000 pb
- zastosowanie barwnika jest ograniczone, należy stosować GreenSafe Premium, co spowodowałoby ponowną
walidację procedur.
Poz. 7 i 8 Produkty oryginalne w zestawie oprócz markera DNA posiada obciążnik (6xDNA Loading Dye),
natomiast produkty równoważne o nr kat. MB 06101/36 oraz MB 14701/36 nie są dostarczone z obciążnikiem.
Ponadto zaoferowane produkty równoważne powinny być przechowywane w temperaturze 4oC, w odróżnieniu od
produktu oryginalnego, które można przechowywać w temperaturze pokojowej, gdzie zachowują stabilność przez
okres 6 miesięcy.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może 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.
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