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<n w  O L S Z T Y N IE  Olsztyn, dnia 02.07.2019 r.
10-072 Olsztyn, ul. Szarych Szeregów 7 
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/wszyscy wykonawcy 
składający oferty w postępowaniu/

znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.03.2019

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę zestawów do BSE, drobnego sprzętu do hodowli komórkowej i laboratoryjnego

oraz zestawów powierzchniowych 
(znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.03.2019)

INFORMACJA 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, Warmińsko -  Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie, 
na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że następujące oferty zostały wybrane jako 
najkorzystniejsze w postępowaniu przetargowym.

Zadanie nr 2 -  Drobny sprzęt do hodowli komórkowej

Nazwa i adres Wykonawcy
Wartość brutto 

w zł

Termin
realizacji
dostawy

Waga w kryterium (pkt.) Łączna
ilość

punktów
Cena brutto 

-60%
Termin realizaq'i 

-40%
Złożone oferty

„BIOKOM SYSTEM" M. Sidor Sp. jawna 
ul. Wspólna 3, 05-090 Janki 19 081,48 5 dni 60 40 1 0 0

Uzasadnienie wyboru:
Oferta Wykonawcy „BIOKOM SYSTEM" M. Sidor Sp. j. z Janek jako jedyna oferta nie podlegająca 
odrzuceniu złożona w w/w zadaniu i spełniająca wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 
uzyskała największą ilość punktów stosując kryteria określone w SIWZ.
W związku z powyższym została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zadanie nr 3 -  Zestawy do pobierania wymazów powierzchniowych

Nazwa i adres Wykonawcy
Wartość 

brutto w zł

Termin
realizacji
dostawy

Waga w kryterium (pkt.) Łączna
ilość

punktów
Cena brutto 

-60%
Termin realizacji 

- 40%
Złożone oferty

„ARGENTA" Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Polska 114, 60-401 Poznań

1 537,50 3 dni 60 40 1 0 0

Uzasadnienie wyboru:
Oferta Wykonawcy „ARGENTA" Sp. z o. o. Sp. K z Poznania jako jedyna oferta złożona w w/w 
zadaniu i spełniająca wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskała największą ilość 
punktów stosując kryteria określone w SIWZ.
W związku z powyższym została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zadanie nr 4 -  Drobny sprzęt laboratoryjny (pipety, ezy)

Nazwa i adres Wykonawcy
Wartość brutto 

w zł

Termin
realizacji
dostawy

Waga w kryterium (pkt.) Łączna
ilość

punktów
Cena brutto 

-60%
Termin realizacji 

-40%
Złożone oferty

„ALCHEM Grupa" Sp. z o.o. 
Oddział Białystok 

ul. Włościańska 58,15-199 Białystok
51 083,07 15 dni 60 40 1 0 0 ,0 0



znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.03.2019

Oferta Wykonawcy „ALCHEM Grupa" Sp. z o.o. Oddział Białystok z Białego Stoku jako jedyna 
oferta złożona w w/ w zadaniu i spełniająca wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskała 
największą ilość punktów stosując kryteria określone w SIWZ.
W związku z powyższym została wybrana jako najkorzystniejsza.

INFORMACJA
O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH I OFERTACH ODRZUCONYCH

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

W toku postępowania zostały odrzucone następujące oferty:
1) Oferta nr 1980 złożona przez „GENOPLAST Biochemicals", ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin 

w zadaniu nr 2 -  Drobny sprzęt do hodowli komórkowej 
Uzasadnienie:
Wykonawca zaoferował produkt równoważny opisanemu w poz. 10 formularza cenowego dla 
w/ w zadania nr 2 lecz nie załączył do oferty dokumentu potwierdzającego, ze oferowany produkt 
spełnia wymagania Zamawiającego. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dosłał wymagany 
dokument, jednak w karcie charakterystyki produkt brak jest parametrów podanych przez w 
opisie przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z zapisami Rozdziału 3 pkt 4 SIWZ (...) Wykonawca oferujący towary równoważne 
zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających 
jednoznacznie spełnienie określonych wymagań równoważności np. specyfikacja techniczna, 
karta katalogowa, certyfikat itp. Z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, 
że oferowany towar spełnia postawione wymagania.
W przesłanej dokumentacji brak jest m.in. podania średnicy i długości szyjki, kąta nachylenia 
szyjki, co uniemożliwia prawidłowe dokonanie oceny.
W związku z powyższym oferta firmy „GENOPLAST Biochemicals" zostaje odrzucona ze 
względu na niezgodność z SIWZ.

Podstawa prawna:
art. 89 ust.l pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.).

Uzasadnienie wyboru:

Działając na podstawie art. 92 ust.l pkt 7), w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1) i ust. 3 pkt 2) ustawy Pzp 
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), 
Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę zestawów do BSE, drobnego sprzętu do hodowli komórkowej i laboratoryjnego oraz 
zestawów powierzchniowych (znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.03.2019), na następujące zadania:

Zadanie nr 1 -  Zestawy do pobierania prób monitoringowych w kierunku BSE 
ze względu na fakt, iż „nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (...)".

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, 
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę 
przed upływem terminów zgodnie z art. 94 ust.2 pkt. 1 ppkt. a).

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Sporządziła: K. Skowrońska 
U.CiL
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