
znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.06.2019

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII Olsztyn, dnia 30.09.2019 r.
w OLSZTYNIE 

10-072 Olsztyn, ul. Szarych Szeregów 7 
Tel. 89 524 14 62 fax 89 524 14 77

/wszyscy xvykonawcy 
składający oferty w postępowaniu/

Dotyczy: postępowania na dostawę jednorazowych artykułów medycznych 
i weterynaryjnych (znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.06.2019)

INFORMACJA 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

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.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
w Olsztynie informuje, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę 
firmy:
Zadanie nr 1 - „ ALCHEM Grupa" Sp. z o.o., Oddział Białystok 

ul. Włościańska 58,15-199 Białystok 
Zadanie nr 3 - „ALCHEM Grupa" Sp. z o.o., Oddział Białystok 

ul. Włościańska 58,15-199 Białystok 
Zadanie nr 4 - „STERBIOS" Sp. z o.o.

ul. Rakowiecka 36 lok. 319A, 02-532 Warszawa 
Zadanie nr 6 - „ALCHEM Grupa" Sp. z o.o., Oddział Białystok, 

ul. Włościańska 58,15-199 Białystok

Wykonawcy uzyskali największą liczbę punktów według kryterium podanego w SIWZ. 

Zestawienie złożonych ofert:

Nr
zadania

Nazwa i adres Wykonawcy
Wartość 

brutto w zł
Termin

dostawy

Waga w kryterium (pkt.) Łączna
ilość

punktów
Cena brutto 

-60%
Termin 

dostawy - 40%
Złożone oferty

1
„ALCHEM Grupa" Sp. z o.o. 

Oddział Białystok 
ul. Włościańska 58,15-199 Białystok

2 477,22 15 dni 60 0 60,00

3
„ALCHEM Grupa" Sp. z o.o. 

Oddział Białystok 
ul. Włościańska 58,15-199 Białystok

2 404,08 15 dni 60 0 60,00

4

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

ul. Włościańska 58,15-199 Białystok
5 495,64 15 dni 44,01 0 44,01

„STERBIOS" Sp. z o.o. 
ul. Rakowiecka 36 lok. 319A, 02-532 

Warszawa
4 030,71 3 dni 60 40 100,00

6
„ALCHEM Grupa" Sp. z o.o. 

Oddział Białystok 
ul. Włościańska 58,15-199 Białystok

26 291,25 15 dni 60 0 60,00
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INFORMACJA
O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH I OFERTACH ODRZUCONYCH

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

W toku postępowania zostały odrzucone następujące oferty:
1) Oferta nr 3065 złożona przez „STERBIOS" Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36 lok. 319A,

02-532 Warszawa w zadaniu nr 6 -  Worki do stomachera i na odpady
Uzasadnienie:
Wykonawca zaoferował produkty niezgodne z wymaganiami SIWZ, tj.
- poz. 2 -  Worki do stomachera, jonizowane, z filtrem pełnym, filtr z włókniny 

poliestrowej, pojemność 400 ml, wymiary: 190x300 mm, wykonane z przezroczystego 
polietylenu

Zamawiający wymagał, aby produkt był pakowany po 25 szt. ze względu na to, że przy 
zbyt dużych opakowaniach jednostkowych istnieje zagrożenie rozjałowienia niezużytych 
worków. Wykonawca został wezwany do uzupełnienie kart proponowanych 
zamienników w języku polskim, z których jasno wynikałoby w jakich opakowaniach 
proponowany jest asortymenty.
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do 30.09.2019 do godz. 10:00 
Wykonawca nie dosłał wymaganych dokumentów.

Wykonawca podczas prowadzenia postępowania nie zwrócił się do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści SIWZ w obszarze przedmiotu zamówienia.
W związku z powyższym oferta firmy „STERBIOS" Sp. z o.o. zostaje odrzucona ze względu 
na niezgodność z SIWZ.

Podstawa prawna:
art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. 
zm.).

2) Oferta nr 3069 złożona przez Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego 
„CENTROWET - CEZAL" Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
w zadaniu nr 6 -  Worki do stomachera i na odpady 

Uzasadnienie:
Wykonawca zaoferował produkty niezgodne z wymaganiami SIWZ, tj.
- poz. 2 -  Worki do stomachera, jonizowane, z filtrem pełnym, filtr z włókniny 

poliestrowej, pojemność 400 ml, wymiary: 190x300 mm, wykonane z przezroczystego 
polietylenu

Wykonawca zaoferował w formularzu cenowym produkt równoważny bez filtra. 
Dokumenty potwierdzające równoważność towaru zostały załączone do oferty w postaci 
kart katalogowych sporządzonych w języku angielskim i niemieckim. Wykonawca został 
wezwany do uzupełnienie kart proponowanych zamienników w języku polskim, 
z których jasno wynikałoby, jaki produkt oferuje.
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W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do 30.09.2039 do godz. 10:00 
Wykonawca nie dosłał wymaganych dokumentów.

Wykonawca podczas prowadzenia postępowania nie zwrócił się do Zamawiającego
0 wyjaśnienie treści SIWZ w obszarze przedmiotu zamówienia.
W związku z powyższym oferta firmy Centrum Zaopatrzenie Medycznego
1 Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL" Sp. z o.o. zostaje odrzucona ze względu 
na niezgodność z SIWZ.

Podstawa prawna:
art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. 
zm.).

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 jednorazowych artykułów medycznych
i weterynaryjnych (znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.06.2019), na następujące zadania:

Zadanie nr 2 -  Krioprobóioki do przechowywania drobnoustrojóio 
Zadanie nr 5 -  Końcówki do analizatora ETI-MAX 3000
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

WARMIŃSKO-MAZURSKI

Sporządziła: K. Skowrońska
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