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do§zczy: postępowania

o

udzielenie zamówienia publicmego prowadzonego

w Ębie

przetargu

nieograniczonego na,,Dostawę odcrynników chemiczrych do Laboratorium Oceny Mleka Krajowego
Centrum Hodowli Zwierząt Laboratorium Referencyjnego z/s w Parzriewie"

INFORMACJA O W}TrIIKU POSTEPOWANIA

Zamavłiający działając na podstawie art. 92 ustawy

z

dnia 29 sĘcznia 2004 roku Prawo zamlwień

publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986), informuje, że w postępowaniu

o

udzielenie zamówienia

publicmego na ,,Dostawę odcąnników chemicmych do Laboratorium Oceny Mleka Krajowego Centrum
Hodowli Zwierąt Laboratorium Referencyjnego /s w Parmiewie"

Jako najkorzystnieisza została wybrana oferta:

IDALIA Ireneusz Wolak
u|. Marii FoĘn 10

Sp.

j.

26-615 Radom

Cena oferty 258 718,83 zł błutto.

Uzasadnienie łyboru: Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zzwarte

w SIWZ.

Oferta

otrzymała najwyżsą liczbę punktów spośród ważnie złożonych ofert lj. l00 pkt. Zamawiający dziŃając w

oparciu

o

art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zarnówień publicznych nwrze umowę nie wcześniej niż

03,01.2019 r.

Zestawienie złożonych ofert i przyznana punktacja:

Nr

I(n terirrm cena

Nazwa Wykonawcy

ofefiv

Pol-Aura Odc-ąrnniki Chemiczne Jakub
Ławr;nowicz
u|. Paw|lczka ż4clż1

1

ż

oferta odrzucona

41-800 Z.abrze

HtlRT-CIlEM
Hurtownia Odcąmików Chemicmych
Duchnice, ul. Bocma 10
05-850 Ożarów Mazowiecki

Jednocześnie na podstawie art. 92
odrzuconej:

96,50 punktów

ust 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje o

of€rci€

Pol-Aura Odczynniki Chemiczne Jakub Ławrynowicz
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust.

1

pkt 2 ustawy Pzp

-

tj. z uwagi

na fakt, że ńożona oferta nie odpowiada treści specyflkacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiaiący

w

rozóziale

I pkt 7

SIWZ zawarł opis przedmiotu zamówienią w którym

wyszczególnił pozycje odczynników, ich ilość,opis oraz pojemność opakowania. Wykaz odcąmników

zawarto również

w

formularzu ofertołym, gdzie wykonawcy zobligowani

byli do

wskazania

zaoferowanych cen dla poszczególnych pozycji.

Na etapie zapy-tń o wyjaśnienie treściSIWZ, Wykonawcy dopltyrłali o możliwośó zamiany
pojemności opakowań dla pozycji 26 Bronopol lp},tanie nr 2 z 18.12.2018 r. (Odpowiedzi na pytania do

SIWZ D, pfianie nr 2 z 18.12.2018 r. (Odpowiedzi na pytania do SIWZ D]; pozycji 49 koncentrat białek
serwatkowych [pytanie m 3 z 18.12.2018 r. (Odpowiedzi na pytania do SIWZ D, pytanie nr 5 (Odpowiedzi

na pytania do SIWZ
tj,

!],

na co Zamavliający wyraził zgodę w prrypadku obu wskazanych pozycji,

pozycjiżi i 49.
Wykonawca Pol-Aura Odcąmniki Chemiczne Jakub Ławrynowicz,

w

złożonej ofercie

samodzielnie dokonał nnian pojemności opakowań poszczegóĘch odczynników, przeliczając
wymaganych ilości.Takie dzińanle stoi
o niezgodności treścioferty z treściąSIWZ,

w

sprzeczności z wymagarriami Zamawiającego

i

vzł czym powyższego nie można potraklować jako

je

do

stanowi

omyłki

rachunkowej lub pisarskiej, czy też innej i poprawić w oparciu o art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, gdyż zlniana
pojemnościopakowań była celowa i zamiermna przez Wykonawcę.

Założoilpojęmnościopakowań

i

z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego mają istotne zlraczenie

uzależnione są od przydatności rv laboratorium (różne pojemności ma.ją różne szerokości rvlełu

a laboratorium nla dostosowane dozowniki

do poszczególnych odczynnikórł,

i

pojenlności opakowań),

od ilościlvykonlrłanych analiz w poszczególn;rch terminach (pojemnośćma odzrł,ierciedlenie do ilości
planorvan1,,ch analiz) oraz warunkórv bezpieczelistrva pracorvnikórv (niektóre odcr,n"nniki

są baldzo

niebezpieczne iduże opakowania ził,iększają ryzyko upuszczenia. zalania się czy innego wypadku pfz},
pracy),

Wykonarvca dokonał zmian rv poz,vcjach: 3: Eter dietyJolv;, powinno być 5 litrórv.|est 2.5 litla:
6: Kwas siarkow1, 98% powinno by,ć 2,5 litra 5.iest litrów; 20: A|kohol ety,lowy 960ń powinno być 1 litr
jest 0,5 litra.

Wobec powy,ższego sanrodzielna zmiana pojemności opakowari jest dla

Zamarł iającego

niedopuszczalna ikwalifikLlje ofertę do odrzucenia. Dodatkowo dodać naleĄ. źe dopuszczenie możlirvości
zmian w asortymencie na etapie składania

ofeĄ, prorvadziłoby do nierólvnego traktowania

biorących udział lv postęporvaniu, a rvięc naruszenie zasady lvvrażonej w ał1. 7 ust.
ti. zasady uczciwcj kotrkurencji i lównego traktorł,ania lr1.,konarł,có u
W_vkonarłcy na etapie pytali do SlWZ

rł,skutek zgody wyrażonej

l

wykonarvcórv
ustaw,n.'

Pzp

.

łnosili o dopuszczenie

innl,ch pojemrrości opakolvari

w odpowiedzi można było dokoriać odpo*,iędnich zmian.

itylko

Dopuszczenie

nożliwościsamodzielnej ingerencji rł_vkonalvcy rv pojemnośćopakorvania prorvadziłob1,
uprz_,,rvilejowania jednego
n

do

z rł.ykonarvcclw ubiegający,ch się o zamórł,ienie. co rł, śrvietleprzepisów jest

iedoptrszczalne. Odmienna niż literalna intelpretacja zapisów SIWZ na etapie po złożeniuofeń przez

Wykonawcół, doprowadziłaby rórvnież do naruszenia zasady przejrą,stości postępowania publiczncgo,
o które.j rł_,lporviedział się Trybunał Sprawiedliwości

Unii Europejskiej

.,Obou,itlzek płzejrzystościna na celu ząg}\]arantov

lie braku

\\,

wvroku 3ż4l14 z 07.04.ż0)6

r,,-1,ką .fawor,-zoltttniu

troholytlłtitt ze strony inslytucji zanlayi!qcęj. Obowiqzek ten obejmuja

w,.y"m(lg,

i

r.:

arhit|ulnegl

by llszyslkie $orlmki

i,.tsuLly poslęporvania w sprntie utlzielenia zantóv,ienia byĘ określona u) sposób jasny, prcc)-:|jD),
i_jetlnoznuczry w ogłoszeniu o zalnóvierliu Iub

w,

specy/ikacji istotnych warunków zalnrjv,ieniu, tak hy, po

pienlsze. ttmożliwić u,sz),stkiłłlrczscltlnie poin;formou,anf ru
zrrlzttłnienie

ich dokładnego zakresu

i

i

wl,k,l:t jq<l m zlrvklL1 ,turunłlu-ić tlJbrerttont

dokonanie ich ll1łkładniv, taki .sam sylsób, u po drugie, by

ułtożliy,ićinstyltlcji zamall)ia.iqcei rzec4)wistq weryfikelcję, czl) oJbrtv złożone przez oferentóu, odpoll:iadajc|
kryteri,,ttl v-.v:nLr:onr l dlo Jdnc{J

W

zdnlj|

iL,niL1'

.

śu,ietle po\\yższęgo decyzja Zarnawiającego

Odczy-'rrniki Clrenriczne Jakub Ławrylrorvicz jest uzasadniona.

o

odrzuceniu of'erty Wykonar.vc_v.' Pol-Aula

