Zamawiający:

Adres:

Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową

15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 3

Białystok dnia 2015-06-16
Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na: Dostawę testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz
dostawę środków dezynfekcyjnych, znak: ZP-2/2015, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 20.05.2015 r. pod numerem 118850,
Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm., „zwaną dalej
ustawą Pzp”) informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert, o ofertach odrzuconych i
unieważnionych postępowaniach w następujących częściach:
Część Nr 1: Nazwa: odczynniki do diagnostyki HIV i Toksoplasma gondii z dzierżawą
analizatora.
Nie wpłynęła żadna oferta.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Części Nr 1
na mocy art. 93 ust. 2 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na fakt, iż nie
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Część Nr 2: Nazwa: odczynniki i dzierżawa analizatorów do oznaczania DNA: Chlamydia
trachomatis, wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) i Mycoplasma genitalium metodą RT-PCR.

I. Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania:
1) Oferta nr 4 Firma: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 B,
01-531 Warszawa

Ilość punktów w kryterium - Cena: 95 pkt,
- Termin dostaw: 5 pkt;
Ilość punktów razem w obu kryteriach: 100 pkt
II. Wybrano ofertę Firmy:
Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 B
01-531 Warszawa
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Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała w obu
kryteriach razem 100 pkt.
Umowa zostanie zawarta 24 czerwca 2015 r.
Część Nr 3: Nazwa: dopełniacz liofilizowany świnki morskiej.
I. Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania:
1) Oferta nr 1 Firma: PROSPECTA Sp. z o.o., ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa.
Ilość punktów w kryterium - Cena: 95 pkt,
- Termin dostaw: 5 pkt;
Ilość punktów razem w obu kryteriach: 100 pkt
2) Oferta nr 2 Firma: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.
Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków.
Ilość punktów w kryterium - Cena: 31,92 pkt,
- Termin dostaw: 5 pkt;
Ilość punktów razem w obu kryteriach: 36,92 pkt
3) Oferta nr 3 Firma: SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań.

Oferta odrzucona. Oferta nie podlega ocenie.
Uzasadnienie odrzucenia: Zamawiający odrzuca ofertę firmy SIGMA-ALDRICH Sp. z
o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań, na Część Nr 3: Nazwa: dopełniacz liofilizowany
świnki morskiej na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).
Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W
ofercie nie złożono dokumentów wyszczególnionych w punkcie 6.2.1. SIWZ: „Dokumenty
potwierdzające spełnione wymagania ustawowe” a w szczególności: „dokumentów
odnośnie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro”. Oferent złożył oświadczenie, że:
„oferowany produkt jest odczynnikiem chemicznym i nie podlega ustawie o wyrobach
medycznych. Jako odczynnik używany do badań laboratoryjnych produkt posiada
certyfikat analizy”. Jest to certyfikat jakości dotyczący jednej serii produktu.
W dwóch innych ofertach złożonych na Część nr 3, ten sam produkt jest wyrobem
medycznym do diagnostyki in vitro co zostało potwierdzone złożeniem stosownych
dokumentów.
II. Wybrano ofertę Firmy:
PROSPECTA Sp. z o.o.
ul. Barbórki 8,
04-511 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: została wybrana oferta najkorzystniejsza spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu, zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami oceny ofert –
najwyższa liczba punktów w obu kryteriach razem.
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Umowa zostanie zawarta 24 czerwca 2015 r.
Część Nr 4: środek piorąco-dezynfekujący.
Nie wpłynęła żadna oferta.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Części Nr
4 na mocy art. 93 ust. 2 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na fakt, iż nie
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Część Nr 5: środek dezynfekcyjny do odzieży ochronnej.
I. Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania:
1) Oferta nr 5 Firma: MEDILAB Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60,
15-531 Białystok

Ilość punktów w kryterium - Cena: 95 pkt,
- Termin dostaw: 5 pkt;
Ilość punktów razem w obu kryteriach: 100 pkt
II. Wybrano ofertę Firmy:
MEDILAB Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60
15-531 Białystok

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała w obu
kryteriach razem 100 pkt.
Umowa zostanie zawarta 24 czerwca 2015 r.
Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Marianna Sokołowska
p.o. dyrektora
…………………………………………..
Podpis kierownika zamawiającego
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