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   Wrocław,  28 grudnia  2017 

 

 

Uczestnicy Postępowania 

Postępowanie nr WB.2410.39.2017.RM 

Wybór ofert 

Dotyczy : Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 

równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

pn.„ Dostawa wytrząsarek, rotatora, termostatu blokowego, mieszadeł magnetycznych, aparatu do transferu półsuchego  dla 
Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi z podziałem na 7 
zadań: 

Zadanie 1: Dostawa wytrząsarek rolkowych (4szt), wytrząsarki orbitalnej (1szt) dla Wydziału Biotechnologii  

Zadanie 2: Dostawa wytrząsarek typu vortex (5szt), rotatora (1szt), wytrząsarki (1szt) oraz termostatu blokowego (1szt) 

Zadanie 3: Dostawa wytrząsarek cyfrowych (2szt ), wytrząsarek orbitalnych (2szt) , wytrząsarki typu Vortex (2szt), wytrząsarek 
Vortex mixer cyfrowych (2szt), rotatora na probówki z wyposażeniem (2szt), mieszadła magnetycznego (1szt), aparatu do transferu 
półsuchego (1szt) 

Zadanie 4: Dostawa wytrząsarek typu vortex (4szt) 

Zadanie 5:Dostawa wytrząsarki kołyskowej o ruchu kołyszącym (1szt) 

Zadanie 6: Dostawa wytrząsarek typu vortex (2szt) oraz wytrząsarki laboratoryjnej (1szt) 

Zadanie 7: Dostawa wytrząsarek typu vortex (15szt), mieszadeł magnetycznych (5szt), mieszadeł magnetycznych z płytą grzejną 
(5szt) oraz mieszadeł magnetycznych do 5l (4szt)  

 

 

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004  (Dz. U. z 2015r. 

poz.2164 ze zmianami) Zamawiający-Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii z siedzibą we Wrocławiu 50-137, Plac 

Uniwersytecki 1 zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonał wyboru 

najkorzystniejszej oferty w zadaniu 1-4 oraz 6-7 oraz unieważnił postępowanie w zadaniu 5.  
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I. Zamawiający informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu wykluczono  wykonawcę na podstawie art.24 ust.1 pkt.12 

ustawy PZP:  

1) AMP POLSKA Sp. z o.o., ul. B. Prusa 37/1,30-117 Kraków 

Uzasadnienie prawne: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia 

ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca otrzymał wezwanie w trybie art.26 ust.3 ustawy PZP do uzupełnienia dokumentów w 

terminie 5 dni od otrzymania wezwania, jednak nie skorzystał z tego terminu i nie uzupełnił brakujących dokumentów do 

postępowania. 

II. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu odrzucono ofertę firmy A-Biotech M. Zemanek-Zboch 

Spółka jawna, Ul. Strzegomska 250 A/4,54-432 Wrocław na podstawie art.90 ust.3 ust.PZP 

Uzasadnienie prawne: Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne: W toku badania ofert Zamawiający stwierdził, że łączna cena ofertowa brutto złożona do zadania 2 w 

ofercie  Wykonawcy A-Biotech wydaje się  rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ i jest niższa o 30% od wartości 

szacunkowej zamówienia oraz średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W związku z tym Zamawiający zwrócił się 

19.12.2017 z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień i złożenia dowodów w celu ustalenia, czy oferta uwzględnia wszystkie wymagania 

zawarte w SIWZ oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 

Wyjaśnienie wraz z dowodami powinno zostać przesłane do 22 grudnia 2017 do godz.13:00. Zamawiający przesłał w terminie 

wyjaśnienie, jednak nie uwzględniało ono wyjaśnień i dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

zaoferowanej ceny. Wykonawca A-Biotech w piśmie wyjaśnił, że pomylił się w kalkulacji i błędnie skalkulował ogólna cenę ofertową 

uwzględniając 1 sztukę  wytrząsarki typu vortex zamiast 5 sztuk uwzględnionych w załączniku nr 5.2 do SIWZ. Wykonawca  

poprosił o korektę zaproponowanej ceny ofertowej, na co Zamawiający nie wyraził zgody zgodnie z  art. 87 ust.1 ustawy PZP. „ W 

toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 

zastrzeżeniem ust.1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.” 

1. Zadanie 1: Dostawa wytrząsarek rolkowych (4szt), wytrząsarki orbitalnej (1szt) dla Wydziału Biotechnologii  

Wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy Biokom Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki, 

wpłynęły 2 oferty .      

 

Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto 
(C) 

Termin realizacji 
dostawy (T) 

Ogólna Ocena 
oferty (Ok) 

1 

Biokom Baka, Olszewski 
Spółka Jawna 
ul. Wspólna 3, 05-090 
Janki 

60 40 100 

2 

ABChem Agnieszka 
Busler 
Ul. Janowicza 19 
10-686 Olsztyn 

47,09 40 87,09 
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 Uzasadnienie wyboru: 

Komisja przetargowa dokonała oceny ofert działając na podstawie 24aa 1 i 2 ustawy PZP, a następnie zbadała, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający stwierdza, że Wykonawca Biokom Baka, Olszewski Spółka Jawna ul. Wspólna 3, 05-090 Janki nie podlega 

wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta wykonawcy jest ważna. Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans 
ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. uzyskała największa ilość punktów w oparciu o kryteria 
Cena i Termin dostawy 
 

2. Zadanie 2: Dostawa wytrząsarek typu vortex (5szt), rotatora (1szt), wytrząsarki (1szt) oraz termostatu blokowego (1szt) 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy Polgen Sp. z o.o. Sp. K.Ul. Puszkina 80, b92-516 Łódź, wpłynęły 4 oferty .      

 

Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto 
(C) 

Termin realizacji 
dostawy (T) 

Ogólna Ocena 
oferty (Ok) 

1 Alchem Grupa Sp. z o.o. 
Ul. Polna nr 21 
87-100 Toruń 

60 28,57 88,57 

2 A-Biotech M. Zemanek-
Zboch Spółka jawna 
Ul. Strzegomska 250 A/4 
54-432 Wrocław 

- - 
Odrzucona na 

podstawie art.90 
ust.3 ustawy PZP 

3 AMP Polska Sp. zo.o. 
Ul. B. Prusa 37/1 
30-117 Kraków 

- - 

Wykluczono na 
podstawie art.24 

ust.1 pkt.12 ustawy 
PZP 

4 Polgen Sp. z o.o. Sp. K 
Ul. Puszkina 80 
92-516 Łódź 

55,94 40 95,94 

 
Uzasadnienie wyboru: 

Komisja przetargowa dokonała oceny ofert działając na podstawie 24aa 1 i 2 ustawy PZP, a następnie zbadała, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający stwierdza, że Wykonawca  Polgen Sp. zo.o. Sp. K. ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź., nie podlega wykluczeniu i 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta wykonawcy jest ważna. Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. uzyskała największa ilość punktów w oparciu o kryteria Cena i Termin 
dostawy 

3. Zadanie 3: Dostawa wytrząsarek cyfrowych (2szt ), wytrząsarek orbitalnych (2szt) , wytrząsarki typu Vortex (2szt), 

wytrząsarek Vortex mixer cyfrowych (2szt), rotatora na probówki z wyposażeniem (2szt), mieszadła magnetycznego 

(1szt), aparatu do transferu półsuchego (1szt) 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę VWR International Sp. Z o.o.Ul. Limbowa 5,30-434 Kraków, wpłynęła 1 oferta .      

 

 Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto 
(C) 

Termin realizacji 
dostawy (T) 

Ogólna Ocena 
oferty (Ok) 

1 

VWR International Sp. Z 
o.o. 
Ul. Limbowa 5, 
30-434 Kraków 

60 40 100 
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Uzasadnienie wyboru: 

Komisja przetargowa dokonała oceny ofert działając na podstawie 24aa 1 i 2 ustawy PZP, a następnie zbadała, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający stwierdza, że Wykonawca VWR International Sp. Z o.o.Ul. Limbowa 5,30-434 Kraków nie podlega 

wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta wykonawcy jest ważna. Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans 
ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. uzyskała największa ilość punktów w oparciu o kryteria 
Cena i Termin dostawy 
 

4. Zadanie 4: Dostawa wytrząsarek typu vortex (4szt) 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy Symbios Sp. z o.o. Ul. Modrzewiowa 37,83-010 Straszyn, wpłynęła 1 
oferta.      

 

Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto 
(C) 

Termin realizacji 
dostawy (T) 

Ogólna Ocena 
oferty (Ok) 

1 

Symbios Sp. z o.o. 
Ul. Modrzewiowa 37 
83-010 Straszyn 
 

60 40 100 

 
Uzasadnienie wyboru: 

Komisja przetargowa dokonała oceny ofert działając na podstawie 24aa 1 i 2 ustawy PZP, a następnie zbadała, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający stwierdza, że Wykonawca Symbios Sp. z o.o.Ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn nie podlega wykluczeniu i 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta wykonawcy jest ważna. Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. uzyskała największa ilość punktów w oparciu o kryteria Cena i Termin 
dostawy. 

 

5. Zadanie 5: Dostawa wytrząsarki kołyskowej o ruchu kołyszącym (1szt) 

W tym zadaniu postępowanie zostało unieważnione. 

Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt. 4 uPZP „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.” 

Uzasadnienie faktyczne: Najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
zrealizowanie zamówienia oraz Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, 
ponieważ nie pozwala na to projekt wskazany jako źródło finansowania zadania 5. 

 
 

6. Zadanie 6: Dostawa wytrząsarek typu vortex (2szt) oraz wytrząsarki laboratoryjnej (1szt) 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy SANLAB J. Kaczorek, M Bińczak Sp. j.Ul. Andrychowska 7,01-447 
Warszawa, wpłynęła 1 oferta.      
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Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto 
(C) 

Termin realizacji 
dostawy (T) 

Ogólna Ocena 
oferty (Ok) 

1 

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

60 40 100 

 
Uzasadnienie wyboru: 

Komisja przetargowa dokonała oceny ofert działając na podstawie 24aa 1 i 2 ustawy PZP, a następnie zbadała, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający stwierdza, że Wykonawca SANLAB J. Kaczorek, M Bińczak Sp. j. Ul. Andrychowska 7, 01-447 Warszawa 
nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta wykonawcy jest ważna. Oferta przedstawia 
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. uzyskała największa ilość punktów 
w oparciu o kryteria Cena i Termin dostawy. 
 

7. Zadanie 7: Dostawa wytrząsarek typu vortex (15szt), mieszadeł magnetycznych (5szt), mieszadeł magnetycznych z 

płytą grzejną (5szt) oraz mieszadeł magnetycznych do 5l (4szt)  

Wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy Alchem Grupa Sp. z o.o. Ul. Polna nr 21,87-100 Toruń, wpłynęła 1 
oferta.      

 

Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto 
(C) 

Termin realizacji 
dostawy (T) 

Ogólna Ocena 
oferty (Ok) 

1 
Alchem Grupa Sp. z o.o. 
Ul. Polna nr 21 
87-100 Toruń 

60 40 100 

 
Uzasadnienie wyboru: 

Komisja przetargowa dokonała oceny ofert działając na podstawie 24aa 1 i 2 ustawy PZP, a następnie zbadała, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający stwierdza, że Wykonawca Alchem Grupa Sp. z o. o. Ul. Polna nr 21,87-100 Toruń nie podlega wykluczeniu i 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta wykonawcy jest ważna. Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. uzyskała największa ilość punktów w oparciu o kryteria Cena i Termin 
dostawy. 

 
1. Zamawiający informuje, że nie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów. 

2. Umowa z Wykonawcami zostanie zawarta zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2 ustawy PZP. 

 

Zatwierdzam 

Dziekan Wydziału Biotechnologii 

Dr hab. Dorota Nowak 

 

 

 

 

 

 


