Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Białymstoku
15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3
tel. 85 742 53 78
fax 85 742 21 04
e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl

Białystok, 14.06.2017 r.
Do wszystkich Wykonawców

WA.272.1.2017
Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WA.272.1.2017 w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę odczynników chemicznych do Laboratorium Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
część I, część II, część III
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku działając zgodnie z art. 92 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz.2164 ze zm.),
informuje o wyniku postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
odczynników chemicznych do Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Białymstoku na trzy oddzielne części :
CZĘŚĆ I
(ODCZYNNIKI CZYSTE)
1.W postępowaniu na część I (odczynniki czyste) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:
HURT-CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Maz.,
która zaoferowała cenę w wysokości 53.175,66 zł.
Oferta z najniższą ceną uzyskała 100 punktów -maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium:
„cena” (60 %) i kryterium „termin realizacji zamówienia” (40%). Oferta spełnia wszystkie warunki
postawione przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jest zgodna
z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.
2.W postępowaniu na część I (odczynniki czyste) złożono 2 oferty, które otrzymały następującą punktację:
Numer
oferty

Nazwa
Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Część
postępowania

Cena
oferty

2

HURT-CHEM, Hurtownia
Odczynników

Duchnice, ul. Boczna
10, 05-850

I

53.175,66 zł
( 60 pkt)

Oferowany
termin
realizacji
zamówienia
28 dni
(40 pkt)

Punkty

100 pkt

4

Chemicznych

Ożarów Maz.,

IDALIA Ireneusz Wolak
Sp.J.

26-610 Radom
ul. Zubrzyckiego 10

I

50.233,39 zł
(0 pkt)

7-10 dni
(0 pkt)

0 pkt

3.W postępowaniu na część I (odczynniki czyste) zostaje odrzucona oferta nr 4 Wykonawcy IDALIA
Ireneusz Wolak Sp.J. , 26-610 Radom, ul. Zubrzyckiego 10 zgodnie z art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Zamawiający w SIWZ wymagał odczynników o określonych parametrach,
a zaoferowany przez Wykonawcę asortyment nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego podanym
w opisie przedmiotu zamówienia. Oferta Nr 4 nie spełnia wymogów specyfikacji warunków zamówienia. Dla
części zaoferowanych odczynników (czerń eriochromowa, dwuwodorofosforan potasu, kalces, kwas
fosforowy i siarczan glinowo potasowy) brak jest dostępnych certyfikatów jakościowych co uniemożliwia ich
porównanie z wymogami określonymi w specyfikacji.
4.Żaden Wykonawca nie został wykluczony z części I (odczynniki czyste) postępowania.
5.Umowa z wybranym Wykonawcą HURT-CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych, Duchnice, ul.
Boczna 10, 05-850 Ożarów Maz. zostanie zawarta dnia 21 czerwca 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie
Zamawiającego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
CZĘŚĆ II
(ODCZYNNIKI SPECJALNE CZYSTE)
1.W postępowaniu na część II (odczynniki specjalne czyste) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
Wykonawcy: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, która zaoferowała cenę
w wysokości 44.796,60 zł.
Oferta z najniższą ceną uzyskała 100 punktów -maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium:
„cena” (60 %) i kryterium „termin realizacji zamówienia” (40%). Oferta spełnia wszystkie warunki
postawione przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jest zgodna
z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.
2.W postępowaniu na część II (odczynniki specjalne czyste) złożono 2 oferty, które otrzymały następującą
punktację:
Numer
oferty

Nazwa
Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Część
postępowania

Cena
oferty

1

S.WITKO-

92-332 Łódź

II

Sławomir Witkowski

Al. Piłsudskiego 143

Merck Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 137
02-231 Warszawa

II

5

Punkty

32.570,40 zł
( 0 pkt)

Oferowany
termin
realizacji
zamówienia
14 dni
(0 pkt)

44.796,60 zł
(60 pkt)

7 dni
(40 pkt)

100 pkt

0 pkt

2

3.W postępowaniu na część II (odczynniki specjalne czyste) zostaje odrzucona oferta nr 1
Wykonawcy S.WITKO- Sławomir Witkowski, 92-332 Łódź, Al. Piłsudskiego 143 zgodnie z art.89 ust.1
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający w SIWZ wymagał odczynników o określonych
parametrach, a zaoferowany przez Wykonawcę asortyment nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego
podanym w opisie przedmiotu zamówienia. Oferta Nr 1 nie spełnia wymogów specyfikacji warunków
zamówienia. Część zaoferowanych odczynników jako odczynniki równoważne do wyszczególnionych
w specyfikacji nie spełnia wymogów: n-heksan do GS o czystości wymaganej >98%, zaoferowano
o czystości <98%, woda do LC-MS - test gradientowy przy 254 nm <0,5, zaoferowano <1, acetonitryl do LCMS - transmitancja przy 195 nm >85% i przy 200 nm >96%, zaoferowano przy 195 nm >80% i przy 200 nm
>95%.
4.Żaden Wykonawca nie został wykluczony z części II (odczynniki specjalne czyste) postępowania.
5.Umowa z wybranym Wykonawcą Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa zostanie
zawarta dnia 21 czerwca 2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt
2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

CZĘŚĆ III
(ODCZYNNIKI DO METODY HACH TESTY)

1.W postępowaniu na część III (odczynniki do metody HACH testy) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
Wykonawcy: VWR International Sp. z o. o. 80-175 Gdańsk, ul. Limbowa 5, która zaoferowała cenę
w wysokości 48.781,22 zł.
Oferta z najniższą ceną uzyskała 100 punktów -maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium:
„cena” (60 %) i kryterium „termin realizacji zamówienia” (40%). Oferta spełnia wszystkie warunki
postawione przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jest zgodna
z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz jest to jedyna ważna oferta złożona w tej części
zamówienia.
2.W postępowaniu na część III (odczynniki do metody HACH testy) złożono 1 ofertę, która otrzymała
następującą punktację:
Numer
oferty

Nazwa
Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Część
postępowania

Cena
oferty

3

VWR

80-175 Gdańsk

III

International Sp. z o. o.

ul. Limbowa 5

48.781,22 zł
(60 pkt)

Oferowany
termin
realizacji
zamówienia
21 dni
(40 pkt)

Punkty

100 pkt

3.Żadna oferta nie zostaje wykluczona z części III (odczynniki do metody HACH testy) postępowania.
4.Żaden Wykonawca nie został wykluczony z części III (odczynniki do metody HACH testy) postępowania.

3

5.Umowa z wybranym Wykonawcą VWR International Sp. z o. o. 80-175 Gdańsk, ul. Limbowa 5 zostanie
zawarta dnia 21 czerwca 2017 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt
2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach
prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku.
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