ZMDL-2710/10/2018
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów – immunochemia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
pn. „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów – immunochemia”
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 29.11.2018 r. o godz. 10:30 w Wojewódzkim Zespole
Specjalistycznym, przy ul. Warzywnej 3A, w pok. nr 4.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano nazwę zadania, ilość ofert złożonych do
upływu terminu składania (godz. 10:00) i odczytano kwotę, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia tj.:
− Pakiet 1: 2 700 000,00 zł
− Pakiet 2: 840 000,00 zł
− Pakiet 3: 19 000,00 zł.
3. W odpowiedzi na przedmiotowe postępowanie wpłynęły 2 oferty złożone
w prawidłowo zamkniętych kopertach w stanie nienaruszonym oraz w terminie
wyznaczonym na składanie ofert:
1) Oferta nr I: bioMérieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01 – 518
Warszawa;
2) Oferta nr II: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B,
01 – 531 Warszawa.
4. Nazwy i adresy Wykonawców, ceny, termin wykonania zamówienia oraz warunki
płatności:
−

Pakiet 1 – Hormony tarczycy, płciowe i markery nowotworowe :

Nr
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Cena brutto
w zł

Odczynniki do oznaczania
TSH, fT4 i fT3 posiadają
określone przez producenta
specyficzne wartości
referencyjne dla populacji
dorosłych, noworodków,
niemowląt, dzieci i kobiet w
ciąży w poszczególnych trymestrach

II

Roche Diagnostics
Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże
Gdyńskie 6B
01 – 531 Warszawa

2 497 988,16 zł

tak

−

Test do oznaczania b-HCG
posiadający oficjalne
wskazania producenta do
monitorowania ciąży oraz
diagnostyki i monitorowania
nowotworów:

Test do oznaczania
prolaktyny
umożliwiający
wykrywanie i
różnicowanie
makroprolaktyny

tak

tak

Pakiet 2 – Pakiet 2 – Diagnostyka chorób zakaźnych:

Nr
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Cena brutto
w zł

Analizatory nie wymagają
codziennych zabiegów
płuczących, myją-cych i
konserwacyjnych

Termin ważności
odczynników od dnia
dostawy do Zamawiającego

Otwarcie zestawu
odczynnikowego nie
powoduje skrócenia
terminu jego ważności

I

bioMérieux Polska Sp.
z o.o. ul. Gen. Józefa
Zajączka 9
01 – 518 Warszawa

651 730,14 zł

tak

od 3 do 4 miesięcy

tak
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−

Pakiet 3 – Oznaczenia immunochemiczne: nie złożono żadnej oferty.

Wykonawcy zaakceptowali termin wykonania zamówienia tj. do 36 miesięcy od dnia
podpisania umowy, warunki płatności oraz okres gwarancji zgodnie z zapisami
przedstawionymi w SIWZ i wzorze umowy.

