
1 
 

Zamawiający:  
Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową 

Adres:  15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 3 

        Białystok dnia 2015-05-11 

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-1/2015, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 17.04.2015 r. pod numerem 87700-2015, zmienionym dnia 20.04.2015 

pod numerem 88910, 

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 w następujących częściach:  

Część Nr 1: Nazwa: odczynniki do diagnostyki bakteriologicznej z dzierżawą analizatora. 

I. Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania: 

1) Oferta nr 5 Firma: bioMerieux Polska Spółka z o. o., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 

Warszawa. 

Ilość punktów w kryterium - Cena: 95 pkt;  

    -  Termin dostaw: 5 pkt;  

Ilość punktów razem w obu kryteriach: 100 pkt 

II. Wybrano ofertę Firmy: 

bioMerieux Polska Spółka z o. o. 

                                                      ul. Gen. Józefa Zajączka 9 

      01-518 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała w obu 

kryteriach razem 100 pkt.  

Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Część Nr 2: Nazwa: odczynniki do diagnostyki HIV i Toksoplasma gondii  z dzierżawą 

analizatora. 

Nie wpłynęła żadna oferta.  
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Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Części Nr 2 

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 3: Nazwa: odczynniki i dzierżawa analizatorów do oznaczania DNA: Chlamydia 

trachomatis, wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) i Mycoplasma genitalium metodą RT-PCR. 

Nie wpłynęła żadna oferta.  

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Części Nr 3 

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 4: Nazwa: testy VDRL i USR. 

I. Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania: 

1) Oferta nr 14 Firma: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. 

Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. 

Ilość punktów w kryterium - Cena: 95 pkt, 

         -  Termin dostaw: 5 pkt;  

     Ilość punktów razem w obu kryteriach: 100 pkt 

II. Wybrano ofertę Firmy: 

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. 

Al. Sosnowa 8 

30-224 Kraków 

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała w obu 

kryteriach razem 100 pkt.  

 

Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Część Nr 5: Nazwa: test TPHA. 

I. Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania: 

1) Oferta nr 16 Firma: STAMAR Dorota Szewczyk, ul. F. Perla 5, 41-300 Dąbrowa 

Górnicza. 

 Ilość punktów w kryterium - Cena: 95 pkt, 

          -  Termin dostaw: 5 pkt;  

  Ilość punktów razem w obu kryteriach: 100 pkt 

II. Wybrano ofertę Firmy: 

STAMAR Dorota Szewczyk 

ul. F. Perla 5 

41-300 Dąbrowa Górnicza 
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Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała w obu 

kryteriach razem 100 pkt. 

Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Część Nr 6: Nazwa: odczynniki do wykrywania przeciwciał przeciw Giardia lamblia 

metodą immunofluorescencji pośredniej. 

I. Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania: 

1) Oferta nr 18 Firma: ALCHEM Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 10, 87-100 Toruń; Oddział 

Białystok, ul. Włościańska 58, 15-199 Białystok.  

 Ilość punktów w kryterium - Cena: 95 pkt, 

          -  Termin dostaw: 5 pkt;  

Ilość punktów razem w obu kryteriach: 100 pkt 

II. Wybrano ofertę Firmy: 

ALCHEM Grupa Sp. z o.o. 

ul. Polna 10, 87-100 Toruń 

Oddział Białystok, ul. Włościańska 58 

15-199 Białystok 

Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała w obu 

kryteriach razem 100 pkt.  

 

Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Część Nr 7: Nazwa: podłoże do hodowli Trichomonas vaginalis. 

I. Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania: 

1) Oferta nr 2 Firma: „GRASO” Zenon Sobiecki, 83-200 Starogard Gdański – Krąg 4A.  

Ilość punktów w kryterium - Cena: 95 pkt, 

        -  Termin dostaw: 5 pkt;  

Ilość punktów razem w obu kryteriach: 100 pkt 

 

2) Oferta nr 7 Firma: BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin.  

Ilość punktów w kryterium - Cena: 94,30 pkt, 

                     -  Termin dostaw: 2,14 pkt;  

Ilość punktów razem w obu kryteriach: 96,44 pkt 

II. Wybrano ofertę Firmy: 

„GRASO” Zenon Sobiecki 

83-200 Starogard Gdański – Krąg 4A 

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 w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Część Nr 8: Nazwa: test do wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis metodą 

immunofluorescencji bezpośredniej. 

I. Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania: 

1) Oferta nr 6 Firma: LENCOMM Trade International S.j., ul. Wólczyńska 133, 01-919 

Warszawa.  

Ilość punktów w kryterium - Cena: 95 pkt, 

                                -  Termin dostaw: 5 pkt;  

Ilość punktów razem w obu kryteriach: 100 pkt 

 

II. Wybrano ofertę Firmy: 

LENCOMM Trade International S.j. 

ul. Wólczyńska 133 

01-919 Warszawa 

 

Uzasadnienie wyboru:  jedna oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała w obu kryteriach 

razem 100 pkt.  

Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Część Nr 9: Nazwa: testy immunoenzymatyczne do wykrywania przeciwciał przeciw 

Chlamydia trachomatis klasy IgG i IgA w surowicy. 

I. Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania: 

1) Oferta nr 4 Firma: Euroimmun Polska Sp. z .o., ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław.  

Ilość punktów w kryterium - Cena: 95 pkt, 

                                       -  Termin dostaw: 5 pkt;  

Ilość punktów razem w obu kryteriach: 100 pkt 

II. Wybrano ofertę Firmy: 

Euroimmun Polska Sp. z .o. 

ul. Widna 2a 

50-543 Wrocław 

Uzasadnienie wyboru:  jedna oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała w obu kryteriach 

razem 100 pkt.  

Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

 

Część Nr 10: Nazwa: dopełniacz liofilizowany świnki morskiej. 

I. Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania: 

1) Oferta nr  15 Firma: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. 

            Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków – unieważniono postępowanie. 
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Ilość punktów w obu kryteriach: nie podlega ocenie. 

Uzasadnienie unieważnienia: zamawiający działając na mocy art. 93 ust. 2 w związku z art. 

93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. unieważnił postępowanie w Części Nr 10,  z uwagi na fakt, iż cena 

najkorzystniejszej oferty w zakresie w/w części jest większa niż ta, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. Zamawiający nie może 

zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 

II. Wybrano ofertę Firmy: 

Nie wybrano oferty (jedna złożona) ze względu na unieważnienie postępowania w Części 

Nr 10. 

 

Część Nr 11: Nazwa: testy immunochromatograficzne do oznaczania przeciwciał przeciw 

Helicobacter pylori we krwi i antygen Helicobakter pylori w kale. 

I. Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania: 

1) Oferta nr 1 Firma: PPHU Limarco, Lidia Zajkowska, ul. Przemysłowa 8, 11-700 

Mrągowo. 

Ilość punktów w kryterium - Cena: 42,15 pkt, 

                                                 -  Termin dostaw: 3,75 pkt;  

Ilość punktów razem w obu kryteriach: 45,90 pkt 

2) Oferta nr 17 Firma: STAMAR Dorota Szewczyk, ul. F. Perla 5, 41-300 Dąbrowa 

Górnicza. 

 Ilość punktów w kryterium - Cena: 95 pkt, 

          -  Termin dostaw: 5 pkt;  

  Ilość punktów razem w obu kryteriach: 100 pkt 

II. Wybrano ofertę Firmy: 

STAMAR Dorota Szewczyk 

ul. F. Perla 5 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

 

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. 

Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Część Nr 12: podłoża do diagnostyki mikologicznej. 

 

I. Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania: 

1) Oferta nr 3 Firma: „GRASO” Zenon Sobiecki, 83-200 Starogard Gdański – Krąg 4A.  
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Ilość punktów w kryterium - Cena: 95 pkt, 

         -  Termin dostaw: 5 pkt;  

Ilość punktów razem w obu kryteriach: 100 pkt 

2) Oferta nr 8 Firma: BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin.  

Ilość punktów w kryterium - Cena: 69,13 pkt, 

         -  Termin dostaw: 2,5 pkt;  

Ilość punktów razem w obu kryteriach: 71,63 pkt 

II. Wybrano ofertę Firmy: 

„GRASO” Zenon Sobiecki 

83-200 Starogard Gdański – Krąg 4A 

Uzasadnienie wyboru: została wybrana oferta najkorzystniejsza spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu, zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami oceny ofert – 

najwyższa liczba punktów w obu kryteriach. 

Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Część Nr 13: środki do dezynfekcji powierzchni. 
 

I. Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania: 

1) Oferta nr 10 Firma: Cezal Sp. z o.o., ul. J. K. Branickiego 19, 15-085 Białystok. 

Ilość punktów w kryterium - Cena: 95 pkt, 

                     -  Termin dostaw: 5 pkt;  

Ilość punktów razem w obu kryteriach: 100 pkt 

2) Oferta nr 11 Firma: MEDILAB Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60,  

            15-531 Białystok. 

Ilość punktów w kryterium - Cena: 54,40 pkt, 

          -  Termin dostaw: 2,5 pkt;  

Ilość punktów razem w obu kryteriach: 56,90 pkt 

 

II. Wybrano ofertę Firmy: 

Cezal Sp. z o.o. 

ul. J. K. Branickiego 19 

15-085 Białystok 

Uzasadnienie wyboru: została wybrana oferta najkorzystniejsza spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu, zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami oceny ofert – 

najwyższa liczba punktów w obu kryteriach. 

Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
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Część Nr 14: środki do dezynfekcji rąk. 

 

I. Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania: 

1) Oferta nr 12 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: jedna oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała w obu kryteriach 

razem 100 pkt.  

Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Część Nr 15:  środki do dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego. 

 

I. Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania: 

1) Oferta nr 13 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: jedna oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała w obu kryteriach 

razem 100 pkt.  

Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Część Nr 16: środek piorąco-dezynfekujący. 

Nie wpłynęła żadna oferta.  

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Części Nr 

16 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 17: środek dezynfekująco-myjący do odzieży ochronnej. 

Nie wpłynęła żadna oferta.  
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Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Części Nr 

17 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 18: Nazwa: krążki do oznaczania lekowrażliwości 

I. Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania: 

1) Oferta nr 9 Firma:  BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin.  

Ilość punktów w kryterium - Cena: 95 pkt, 

         -  Termin dostaw: 5 pkt;  

Ilość punktów razem w obu kryteriach: 100 pkt 

II. Wybrano ofertę Firmy: 

BioMaxima S.A. 

 ul. Vetterów 5 

 20-277 Lublin 

Uzasadnienie wyboru: jedna oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała w obu kryteriach 

razem 100 pkt.  

Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie 

odrzucono żadnej oferty. 

 

                

 

         Marianna Sokołowska 

                p.o. dyrektora 

…………………………………… 

Podpis kierownika jednostki 


