
1 

 

 

Katowice, dnia  22.07.2016 r. 

                                    

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
                    

Dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na  dostawę odczynników  - VI..                  Nr sprawy: ZP - 16 - 077 BN.  

 

1) Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Pzp SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do 

realizacji zamówienia ofertę złożoną przez: 

  Pakiet nr 1 – TK BIOTECH Spółka z o.o.  02-956 Warszawa ul. Królewicza Jakuba 40A 

Pakiet nr 2 – SIGMA ALDRICH Spółka z o.o.  61-626 Poznań ul. Szelągowska 30 

Uzasadnienie wyboru:  wybrane oferty są: 

a)  jedyną ofertą złożoną w postępowaniu – dotyczy Pakietu nr 1, 

b) jedyną ważną ofertą złożoną w postępowaniu – dotyczy Pakietu nr 2. 

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 

2) Termin podpisania umowy wyznacza się na dzień 2299__lliippccaa    22001166  rrookkuu w siedzibie Zamawiającego. 

Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający może przesłać umowę na adres wskazany w ofercie – 
zgodnie z zapisami w SIWZ. 

Wybrany Wykonawca przed terminem podpisania umowy zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej 
w ofercie. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy przelać na konto podane w SIWZ 

3) W postępowaniu złożyli ofertę następujący Wykonawcy: 

Pakiet nr 1 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena  
Ilość punktów 

za cenę 
Ilość punktów 

za jakość 
Razem 

punktów 

TK BIOTECH Spółka z o.o. 
02-956 Warszawa ul. Królewicza Jakuba 40A 

92.793,60 70 30 100 

Pakiet nr 2 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena  
Ilość punktów 

za cenę 
Ilość punktów 

za jakość 
Razem 

punktów 

IMMUNOGEN Polska Spółka z o.o. 
02-904 Warszawa ul. Bernardyńska 16B 
Oddział Handlowy:  41-500 Chorzów 

ul. Katowicka 28a 

175.890,00 - - - 

SIGMA – ALDRICH Spółka z o.o. 
61-626 Poznań ul. Szelągowska 30 

152.874,24 70 30 100 

Pakiet nr 3- UNIEWAŻNIONY 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena  
Ilość punktów 

za cenę 
Ilość punktów 

za jakość 
Razem 

punktów 

ALAB - GEN Spółka z o.o. 
00-703 Warszawa ul. Kątna 17 

183.514,98 - - - 
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4) Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.2 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu 

odrzucono ofertę złożoną: 

a) przez Wykonawcę IMMUNOGEN POLSKA Spółka z o.o. z siedzibą: 02-904 Warszawa 

 ul. Bernardyńska 16B w zakresie Pakietu Nr 2 – treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ - 

podstawa prawna 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 

b) przez Wykonawcę ALAB - GEN Spółka z o.o. z siedzibą: 00-703 Warszawa ul. Kątna 17 w zakresie 

Pakietu nr 3 – treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ - podstawa prawna 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

5) Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.3 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu 

nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

6) Środki ochrony prawnej: Od decyzji niniejszej przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej określone 

w ustawie Prawo zamówień publicznych – dział VI „ Środki ochrony prawnej”. 

                 Ogłoszenie podpisał w dniu 22.07.2016 r.                 

          
         Z upoważnienia Dyrektora   

                   Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

                                                                          mgr Ewa Mołek   

              

          

 


