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Dot. postępowania nr ZP.2020.08 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę 

odczynników chemicznych dla Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk (II) 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086.) dalej ustawa PZP, Zamawiający informuje, że 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „sukcesywną dostawę odczynników chemicznych dla 

Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk (II)”, oznaczenie sprawy: ZP.2020.08, jako 

najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

Dla Zadania 1 oraz Zadania 6: 

Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-625 Poznań 

Uzasadnienie: 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy jest jedyną 

ofertą złożoną w postępowaniu, spełniającą wymogi SIWZ dla wymienionych zadań. Oferta uzyskała 

100 punktów w kryteriach oceny ofert. 

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty dla Zadania 1 w przedmiotowym postępowaniu wraz 

ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert: 

Lp. Nazwa 
oferenta 

Adres oferenta Punkty uzyskane 
w kryterium 
ceny (Kc) 

Punkty uzyskane w 
kryterium terminu 
realizacji (Kt) 

Punkty uzyskane w 
kryterium terminu 
przydatności (Kp) 

Suma 
punktów 

1. Sigma-Aldrich 
Sp. z o.o. 

ul. Szelągowska 
30, 61-625 Poznań 

 
60 

 
20 

 
20 

 
100 

 

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty dla Zadania 6 w przedmiotowym postępowaniu wraz 

ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert: 

Lp. Nazwa 
oferenta 

Adres oferenta Punkty uzyskane 
w kryterium 
ceny (Kc) 

Punkty uzyskane w 
kryterium terminu 
realizacji (Kt) 

Punkty uzyskane w 
kryterium terminu 
przydatności (Kp) 

Suma 
punktów 

1. Sigma-Aldrich 
Sp. z o.o. 

ul. Szelągowska 
30, 61-625 Poznań 

 
60 

 
20 

 
20 

 
100 



 

Umowa w sprawie zamówienia zostanie podpisana do 18.11.2020 roku. 

Wykonawcy przysługują środki odwoławcze zgodnie z rozdziałem drugim ustawy PZP. 

Dla Zadania 4: 

Bio-Rad Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa 

Uzasadnienie: 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy jest jedyną 

ofertą złożoną w postępowaniu, spełniającą wymogi SIWZ. Oferta uzyskała 80 punktów w kryteriach 

oceny ofert. 

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty dla Zadania 2 w przedmiotowym postępowaniu wraz 

ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert: 

Lp. Nazwa 
oferenta 

Adres oferenta Punkty uzyskane 
w kryterium 
ceny (Kc) 

Punkty uzyskane w 
kryterium terminu 
realizacji (Kt) 

Punkty uzyskane w 
kryterium terminu 
przydatności (Kp) 

Suma 
punktów 

1. Bio-Rad 
Polska Sp. z 
o.o. 

ul. Przyokopowa 
33,  
01-208 Warszawa 

 
60 

 
0 

 
20 

 
80 

 

Umowa w sprawie zamówienia zostanie podpisana do 18.11.2020 roku. 

Wykonawcy przysługują środki odwoławcze zgodnie z rozdziałem drugim ustawy PZP. 

Zamawiający informuje, że dla Zadań  

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp. odrzuca ofertę dla Zadania 2:  

Alchem Grupa Sp. .z o.o. Oddział Wielkopolska, ul. Długa 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

 

Uzasadnienie:  

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. Odrzucona oferta nie 

została wypełniona wg wzoru (załącznik nr 6 do SIWZ) nie zawierała wszystkich wymaganych zapisami 

SIWZ informacji. 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części Nr 2 – Zadanie 2, części nr 5 – Zadanie 5 

oraz części Nr 9 – Zadanie 9  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odczynników 

chemicznych dla Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk (II) 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych     

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086.) dalej ustawa PZP, Zamawiający informuje, 

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „sukcesywna dostawę odczynników chemicznych dla 

Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk (II)”, oznaczenie sprawy: ZP.2020.08, unieważnia 

postępowanie w części Nr 2 – Zadanie 2, Nr 5 – Zadanie 5 oraz części Nr 9 – Zadanie 9. 



Uzasadnienie: 

Dla części 5 – Zadanie nr 5 oraz części 9 - zadania nr 9 nie wpłynęła żądna oferta. Zamawiający po 

dokonaniu oceny ofert dla części nr 2 – Zadanie 2 stwierdził niezgodność treści ofert z zapisami SIWZ, 

odrzucając oferty.  

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt. 1 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 
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