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Ogłoszenie nr 500049837-N-2017 z dnia 26-10-2017 r.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze: Dostawa testów ELISA oraz płytek do oznaczania
lekooporności
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500032278-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze, Krajowy numer identyfikacyjny 000093177, ul. Botaniczna
14, 65-306 Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. (068)4537300, e-mail a.niznik@wet.zgora.pl, faks
(068)4537301.
Adres strony internetowej (url): www.wet.zgora.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Gość

Zamawiający

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa testów ELISA oraz płytek do oznaczania lekooporności
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DOG.272.15.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie 1 Testy ELISA do diagnostyki enzootycznej białaczki bydła (ebb) Przedmiot zmówienia: Test ELISA do
diagnostyki enzootycznej białaczki bydła: a) (EBB), przesiewowy; Opis - parametry techniczne: wykrywanie
przeciwciał anty gp51-BLV w próbkach pojedynczych lub pulowanych do 10 szt. surowicy bydła; b) test pośredni
wymagający użycia testu potwierdzającego dla uzyskanych wyników wątpliwych oraz dodatnich; c) koniugat i
substrat gotowe do użycia; odczyt płytek przy długości fali 450 nm; d) mikropłytka 96-dolkowa dzielona każde
opakowanie oferowanego testu musi być oznaczone numerem serii oraz okresem przydatności do użytku; e)Zestaw
musi zawierać wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania badania; Ilość zamawiana: 1; Wielkość op. :Zestaw 10
- płytkowy; J. m. : Zestaw zawierający płytki testowe oraz komplet odczynników do badań; Wymagany termin
gwarancji: co najmniej 10 miesięcy od daty dostawy; Inne wymagania - dokumenty wymagane przy dostawie
towaru: a) certyfikat Kontroli Jakości; Harmonogram dostaw:, dostawa termin m-c: IX; Przedmiot zmówienia: Test
ELISA do diagnostyki enzootycznej białaczki bydła (EBB), potwierdzający, kompatybilny z testem przesiewowym;
Opis - parametry techniczne: test kompatybilny z zestawem przesiewowym, zawierający rządki dołków
umożliwiające wykrywanie przeciwciał anty gp-51-BLV oraz dołki z antygenem kontrolnym; koniugat i substrat
gotowe do użycia; a)odczyt płytek przy długości fali 450; b)mikropłytka 96-dolkowa dzielona; Ilość zamawiana: 1;
Wielkość op. : Zestaw 2 - płytkowy; J.m.: Zestawzawierający płytki testowe oraz komplet odczynników do badań;
Wymagany termin gwarancji: co najmniej 10 miesięcy od daty dostawy; Inne wymagania - dokumenty wymagane
przy dostawie towaru: a) certyfikat jakości produktu dołączony do każdej dostaw; Harmonogram dostaw:, dostawa
termin m-c: IX; Wymagania do zadania : 1.Transport testów od wykonawcy do odbiorcy zamawiającego musi
spełniać wymogi odnośnie przechowywania określone przez producenta (czas i temperatura). 2. Test musi być
wpisany do wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro zamieszczonego na stronie Głównego Lekarza Weterynarii.
3.Test musi posiadać instrukcję wykonania w języku polskim. 4.Każde opakowanie zbiorcze testu musi być
oznaczone numerem serii oraz okresem przydatności do użytku. 5. Każda seria testów musi posiadać certyfikat
określający jakość i parametry użytkowe, który będzie dostarczany do każdej serii zamówienia. Zadanie 2 Płytka do
oznaczania lekooporności bakterii Opis - parametry techniczne: płytka mikrotitracyjna do zautomatyzowanego lub
ręcznego oznaczania lekooporności bakterii; Opis- parametry tech.: Płytka mikrotitracyjna do zautomatyzowanego
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lub ręcznego oznaczania lekooporności bakterii; współdziałajaca z czytnikiem mikropłytek Multiskan EX oraz
oprogramowaniem Merlin Micronaut MCN6; 2 testy na płytce; dołki opłaszczone antybiotykami w następujących
stężeniach: 1. Penicillin G: 8µg/ml, 2 µg/ml, 0,125 µg/ml, 0,0625 µg/ml; 2. Amoxicillin: 16 µg/ml, 8 µg/ml, 4 µg/ml,
2 µg/ml, 0,25 µg/ml; 3. Amoxicillin/Clavulanic acid:16/8 µg/ml, 8/4 µg/ml, 4/2 µg/ml; 4. Cephalexin: 16 µg/ml, 8
µg/ml; 5. Nafcillin: 2 µg/ml; 6. Cloxacillin: 2 µg/ml7. Cefquinom: 4 µg/ml, 2 µg/ml; 8. Ceftiofur: 2 µg/ml; 9.
Cefapirin: 8 µg/ml 10. Enrofloxacin: 2 µg/ml, 0,5 µg/ml; 11. Gentamicin: 8 µg/ml, 4 µg/ml; 12. Erythromycin: 0,5
µg/ml, 0,25 µg/ml; 13. Neomycin: 8 µg/ml; 14. Streptomycin: 8 µg/ml; 15. Norfloxacin: 2 µg/ml, 1 µg/ml; 16.
Tylvalosin: 4 µg/ml, 2 µg/ml; 17. Lincomycin: 8 µg/ml, 2 µg/ml; 18. Florfenicol 4 µg/ml, 2 µg/ml; 19. Doxycyclin: 8
µg/ml, 4 µg/ml, 2 µg/ml; 20. Lincomycin/Spectinomycin: 8/32 µg/ml; 21. Oxytetracyclin: 8 µg/ml, 4 µg/ml, 2
µg/ml22. Tiamulin: 16 µg/ml; 23. Trimethoprim/Sulfamethoxazol: 2/38 µg/ml; 24. Colistin: 2 µg/ml; 25. Tylosin: 1
µg/mlDodatkowy dołek nie opłaszczony antybiotykiem, stanowiący kontrole wzrostu bakterii; J.m: płytka 96
dołkowa; Ilość zamawiana: 200szt.; Wymagany termin gwarancji:co najmniej 20 miesięcy od daty dostawy; Inne
wymagania - dokumenty wymagane przy dostawie towaru :a) certyfikat jakości produktu dołączony do każdej
dostaw; Wymagania do zadania:1.Transport testów od wykonawcy do odbiorcy zamawiającego musi spełniać
wymogi odnośnie przechowywania określone przez producenta (czas i temperatura); 2. Test musi posiadać instrukcję
wykonania w języku polskim. 3. Płytka musi współdziałać z czytnikiem mikropłytek Multiskan EX oraz
oprogramowaniem Merlin Micronaut MCN6 sterującym pracą czytnika oraz dokonującym interpretacji uzyskanych
wyników badań, stanowiących własność zamawiającego. Harmonogram dostaw:, dostawa termin m-c: IX
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33696500-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Testy ELISA do diagnostyki enzootycznej białaczki bydła
(EBB)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2900.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: BIOMEDICA POLAND Sp. z o.o.
Email wykonawcy: agnieszka.debek@bmgrp.pl
Adres pocztowy: ul. Raszyńska 13
Kod pocztowy: 05-500
Miejscowość: Piaseczno
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3567.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3567.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3567.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
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Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Płytka do oznaczania lekooporności
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6400.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: BIOMEDICA POLAND Sp. z o.o.
Email wykonawcy: agnieszka.debek@bmgrp.pl
Adres pocztowy: ul. Raszyńska 13
Kod pocztowy: 05-500
Miejscowość: Piaseczno
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6912.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6912.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6912.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami.
Działając w trybie art. 66 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.
1579), zwanej dalej Pzp, Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiot
zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1a i załączniku nr 1b do wniosku. Zgodnie z art. 67 ust.
1 pkt 4 Pzp „w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu
ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne
oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z
opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne
warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”. W przedmiotowej sprawie Zamawiający zamierza
udzielić Wykonawcy: Biomedica Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 13, 05-077 Piaseczno zamówienie na
dostawę testów ELISA oraz płytek do oznaczania lekooporności. Uprzednio przeprowadzono postępowanie w
trybie przetargu nieograniczonego nr DOG.272.11.2017 „Dostawa testów ELISA oraz płytek do oznaczania
lekooporności”. Zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 573723-N-2017
z dnia 18 sierpnia 2017 r. Termin składania ofert upłynął w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 11:00. W dniu 13
września 2017 r. pismem l.dz.: DOG.272.11.5.2017 Zamawiający unieważnił postępowanie na zadanie 2 i 5 na
podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 Pzp, z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu na ww zadania nie złożono
żadnej oferty. Mając na uwadze powyższe, wobec spełnienia przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp, Zamawiający
zamierza udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki. Zamawiający informuje, że dokonał zmian w
harmonogramie dostaw (przesunięcie dostaw na miesiąc wrzesień) z uwagi na upływający czas. Ponadto
informuje, że pierwotne warunki oraz opis przedmiotu zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione
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