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Do wszystkich Wykonawców 

uczestniczących w postępowaniu 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr 2 

 

Dotyczy: postępowania nr 383/2019/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Katedry Neurologii 

Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) uprzejmie informuję, że do realizacji zamówienia 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego do Katedry 

Neurologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie, jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone przez:  

 

- SANLAB J. Kaczorek, M. Bińczak Sp. J., ul. Andrychowska 7, 01-447 Warszawa 

   w zakresie części nr 2  wartość:   41 523,57 zł brutto 

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ. 

 

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie i porównanie złożonych ofert: 

Część 
Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba pkt w 

kryterium: 

Cena 60% 

Liczba pkt w 

kryterium: 

Termin dostawy 

40% 

Łączna 

punktacja 

2 

1 

BIOGENET Sp. z o.o. 

ul. Parkingowa 1 

05-420 Józefów 

OFERTA ODRZUCONA 

4 

SANLAB J. Kaczorek, M. Bińczak Sp. J. 

ul. Andrychowska 7 

01-447 Warszawa 

60 pkt. 40 pkt. 100 pkt. 

 

Oferty odrzucone:  

1. Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 89  

ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca ofertę firmy BIOGENET Sp. z o.o., 

ul. Parkingowa 1, 05-420 Józefów w zakresie Części nr 2, ponieważ jej treść nie odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Badanie i ocena ofert przeprowadzona przez Zamawiającego wykazała, iż Wykonawca w 

formularzu pn. „Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz cenowy” sporządzonym wg 

Załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie części nr 2 zaoferował urządzenie niezgodne z opisem 

przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający, w zakresie Części nr 2, wymagał zaoferowania urządzenia posiadającego blat 

roboczy o szerokości ok. 1,5 metra (szerokość wewnętrzna nie mniejsza niż 1170 mm). 
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Zgodnie z informacją powziętą przez Zamawiającego szerokość blatu roboczego w 

zaoferowanym przez Wykonawcę urządzeniu wynosi 1,2 metra.  

W związku z powyższym, Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia stosownych 

wyjaśnień. Wykonawca w złożonych wyjaśnieniach wskazał, że oferowana komora model 

NU-543-400S posiada szerokość wewnętrzną tj. blat roboczy o wymiarze 1178 mm, a więc 

spełnia wymóg ok. 1,5, nie miej niż 1170 mm.   

Powyższe wyjaśnienia potwierdzają, że parametr tj. szerokość blatu roboczego został 

przez Wykonawcę potraktowany jako tylko ten wewnętrzny, natomiast Zamawiający 

wymagał, aby wartość nie mniejsza niż 1170 mm dotyczyła jedynie blatu wewnętrznego, zaś 

wartość ok. 1,5 metra dotyczyła blatu roboczego ogólnie. W niniejszym postępowaniu nie 

zostały złożone pytania, przez co Zamawiający uznał, że opis przedmiotu zamówienia był 

jednoznaczny i zrozumiały dla wszystkich potencjalnych Wykonawców. 

Zgodnie z art. 82 ust. 3 treść składanej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym oferta firmy BIOGENET Sp. z 

o.o., ul. Parkingowa 1, 05-420 Józefów w zakresie Części nr 2 zostaje odrzucona. 

 

Wykonawcy wykluczeni: 

Zamawiający nie wykluczył żadnego z Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu. 

 

Z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte umowy w terminie określonym w art. 94 Ustawy 

Pzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. O terminie i miejscu podpisania 

umowy Wykonawcy zostaną poinformowani. 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Karolina Kostrzewa 


