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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 8 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 12.2.8.b
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
432,00

1166,65

2700,00

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

90

Termin dostawy

10

Cena

33,32

Termin dostawy

10

Cena

14,40

Termin dostawy

10

Łączna
punktacja
100

43,32

24,40

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.
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Zadanie 12.2.9
Wygrała oferta nr 16, Wykonawcy – ABO 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
16

29

26

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
ABO Sp. z o.o.
ul. J. Chociszewskiego 4
80-376 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
1555,20

3487,05

4860,00

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

90

Termin dostawy

4,44

Cena

40,13

Termin dostawy

10

Cena

28,80

Termin dostawy

10

Łączna
punktacja
94,44

50,13

38,80

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 12.2.16
Wygrała oferta nr 16, Wykonawcy – ABO 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
16

29

26

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
ABO Sp. z o.o.
ul. J. Chociszewskiego 4
80-376 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
1555,20

3487,05

4860,00

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

90

Termin dostawy

4,44

Cena

40,13

Termin dostawy

10

Cena

28,80

Termin dostawy

10

Łączna
punktacja
94,44

50,13

38,80

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 12.6.15
Wygrała oferta nr 22, Wykonawcy – BIO-RAD 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
22

18

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
BIO-RAD POLSKA Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3
80-297 Gdańsk

Cena oferty
brutto
w PLN
27060,62

9869,52
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Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

90

Termin dostawy

10

OFERTA ODRZUCONA

Łączna
punktacja
100

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.
Produkt o nr kat. E0424-01P (poz. 1), który zaproponował ww. Wykonawca nie spełnia wymagań Zamawiającego
ze względu na:
 Niższą niż oczekiwana koncentrację MgCL2 – 3 mM zamiast 6 mM, koncentrację starterów – zamiast 0,3
uM jest 0,2 uM.
Produkt o nr kat. E0422-03P (poz. 2), który zaproponował ww. Wykonawca nie spełnia wymagań Zamawiającego
ze względu na:
 krótszy niż oczekiwany czas przechowywania w temperaturze 40C – zamiast 6 miesięcy jest do 1 m-ca.,
 różnic proceduralnych dotyczących końcowej objętości miksu do Real time Pcr – zamiast 10 ul 20 ul jest
50 ul,
 różnic w stężeniu finalnym – zamiast 3 mM jest 3,5 mM,
 zakresu stężeń starterów i sondy – zamiast 100uM jest odpowiednio 0,4 i 0,2uM.
W związku z powyższym, ww. produkty nie spełniają oczekiwań Zamawiającego i nie mogą zostać
zaakceptowane.
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.

ZAWIADOMIENIE
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), informuje o unieważnieniu nr 2 postępowania 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, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie:
Zadania nr 12.4.3:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie
w zakresie ww. zadania, ponieważ cena jedynej oferty ważnej i nieodrzuconej 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 850,67 zł,
natomiast cena oferty to 7232,40 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Bionovo A. Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica. Cena brutto – 7232,40 zł
2. EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk. Cena brutto – 111,24 zł
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. Enzym E1251-P, którą zaproponował ww. Wykonawca wykorzystywany jest w akredytowanej
metodzie badawczej. Zastosowanie produktu równoważnego nie jest możliwe ze względu na przeprowadzoną
walidację i ustalone warunki temperaturowo-czasowe reakcji, w których produkt równoważny nie będzie aktywny.

Informacja o środkach ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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