
 
 

 
Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 43 92 | dzp@kul.pl | www.kul.pl 

 

Dział Zamówień Publicznych 

St
ro

n
a1

 

Nr sprawy AZP-240/PN-p30/006/2018-121                                                                          Lublin, 28.03.2018r.  

 

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000,00 

EURO pn.: Dostawa naczyń i akcesoriów laboratoryjnych na podstawie umowy katalogowej dla Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
  
 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o: 
 

1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

Oferta nr 6:  

Alfachem Sp. z o.o. 

Ul. Unii Lubelskiej 3 

61-249 Poznań 

UZASADNIENIE WYBORU: 

Ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów w oparciu o kryteria oceny ofert wskazane w SIWZ i została uznana za 

najkorzystniejszą. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.  

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty: 

Nr oferty Nr 

rankingowy 

Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów 

przyznanych  

w kryterium  

Cena brutto za 

wykonanie przedmiotu 

zamówienia 

Liczba punktów 

przyznanych  

w kryterium 

Termin płatności 

 

Liczba punktów 

przyznanych  

w kryterium 

Termin dostawy 

od daty złożenia 

zamówienia 

częściowego 

Łączna 

punktacja  

1 3 

Bionovo Aneta Ludwig,  

ul. Nowodworska 7,  

59-220 Legnica 

40,41 20,00 28,57 88,98 

2 1 
Alfachem Sp. z o.o. 

Ul. Unii Lubelskiej 3 

61-249 Poznań 

60,00 20,00 20,00 100,00 

3 x 
Labo-Mix Sp. J. Krystyna Skałka, 

Andrzej Wencław,  
ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź 

x x x 

Oferta nie 

podlega 

ocenie 

4 x 

Przedsiębiorstwo Techniczno-
Handlowe Chemland  

Zbigniew Bartczak 
Ul. Usługowa 3 

73-110 Stargard Szczeciński 

x x x 

Oferta nie 

podlega 

ocenie 

5 2 
CHEMAGRA Sp. z o.o. 

Ul. Rapackiego 25,  

20-150 Lublin 

59,37 20,00 20,00 99,37 

2. WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO      

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

3. WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 

W przedmiotowym postępowaniu odrzucono następujące oferty: 

Oferta nr 3: 

Labo-Mix Sp. J. Krystyna Skałka, Andrzej Wencław, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź  
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Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp. Treść oferty nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w formularzu Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną – 

Załącznik nr 1 do SIWZ w poniższych pozycjach, nie zawarł w ofercie wymaganych przez Zamawiającego informacji:  

poz. 3 – brak jest informacji w karcie charakterystyki z jakiego szkła wykonany jest produkt 

poz. 4 – nie podano producenta i numeru katalogowego oferowanego produktu 

poz. 5 – brak w opisie karty charakterystyki czy kran jest PTFE i brak informacji o kalibracji na „wylew” 

poz. 9 – brak informacji w tabeli oraz w karcie charakterystyki z jakiego materiały jest korek 

poz. 27 – brak w opisie karty charakterystyki jakiego typu jest  nasadka i wymiary są niezgodne z wymaganiami 0,70 x 30 mm 

zamiast 0,7 x 32 mm 

poz. 29  - brak w opisie karty charakterystyki średnicy wewnętrznej  węża do jakiego jest tubus 

poz.32-39  - brak w opisie karty charakterystyki i tabelce jaki jest korek 

poz. 49 – brak w opisie karty charakterystyki i tabelce czy korek jest przezroczysty 

poz. 79 – nie podano producenta, brak w opisie karty charakterystyki i tabelce średnicy 

poz. 87 – brak w opisie karty charakterystyki i tabelce, że do hodowli komórkowej 

poz. 81 – 85 – brak w opisie karty charakterystyki z jakiego szkła są wykonane pipety 

poz. 88 – brak w opisie karty charakterystyki i tabelce czy pompka wykonana jest z PP 

poz. 91–92 – nie podano producenta, brak w opisie karty charakterystyki i tabelce czy próbówki są szklane 

poz. 93 – brak w opisie karty charakterystyki czy produkt jest do PCR 

poz. 100 i 101 – brak w opisie karty charakterystyki i tabelce czy jest korek 

poz. 115 – nie zgadza się ilość sztuk w opakowaniu 

poz. 121 – brak w opisie karty charakterystyki wymiarów 

poz. 130 i 131 – nie zgadza się długość tłuczka 

poz. 133 – brak w opisie karty charakterystyki i tabelce długości uchwytu 

Wykonawca w opisanych powyżej pozycjach w załączniku nr 1 do SIWZ zaoferował produkty niezgodne  

z wymaganiami SIWZ. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wpisania nazwy produktu oraz określenia  

producenta. Zaoferowane  produkty mają  bezwzględnie spełniać  wymagania Zamawiającego. 

W związku z powyższym złożona oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp. 

Oferta nr 4: 

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Chemland Zbigniew Bartczak 
Ul. Usługowa 3 
73-110 Stargard Szczeciński  

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp. Treść oferty nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w pozycjach od 1-144 formularza Opis przedmiotu zamówienia 

wraz z wyceną – Załącznik nr 1 do SIWZ nie wpisał nazwy oferowanego produktu. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca jest 

zobowiązany do wpisania nazwy produktu oraz określenia producenta. Zaoferowane  produkty mają  bezwzględnie spełniać  

wymagania Zamawiającego. 

Wykonawca w opisanych powyżej pozycjach w załączniku nr 1 do SIWZ nie wskazał nazwy oferowanego produktu co 

uniemożliwia Zamawiającemu określenie czy jest to produkt zgodny z wymaganiami SIWZ. W związku z powyższym złożona 

oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp. 

4. NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW 

Dynamiczny system zakupów nie został ustanowiony. 

5. UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Przedmiotowe postępowanie nie zostało unieważnione. 

 

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.                                                                      PODPISANO 

Prorektor 

                                                                                                      Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  

                                                                                                dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL 

(pracownik Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych  

dla siebie czynności) 


