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Polska-Siedlce: Odczynniki laboratoryjne

2019/S 182-442937

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

PL

ul. Kazimierzowska 29

Siedlce

08-110

Polska

Osoba do kontaktów: Alicja Bałazy

Tel.: +48 256326459-20

E-mail: zamowienia@wiw.mazowsze.pl

Kod NUTS: PL925

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wiw.mazowsze.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa testów Elisa do badań serologicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej

w Warszawie.

Numer referencyjny: WIW-AD.272.40.2019

II.1.2) Główny kod CPV

33696500

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Dostawa testów Elisa do badań serologicznych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej

w Warszawie:

Pakiet 1: Dostawa szybkich testów do diagnostyki BSE oraz TSE owiec i kóz oraz
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CWD jeleniowatych wraz z akcesoriami oraz wynajmem i serwisowaniem sprzętu

umożliwiającego ich wykonanie,

Pakiet 2: Dostawa testów Elisa do badań w kierunku choroby Aujeszkyego,

Pakiet 3: Dostawa testów Elisa do badań w kierunku BVD/MD/BD, BVD/MD i PRRS,

Pakiet 4: Dostawa testów Elisa do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi

afrykańskiego pomoru świń.

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 959 329.26 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa szybkich testów do diagnostyki BSE oraz TSE owiec i kóz oraz CWD

jeleniowatych wraz z akcesoriami oraz wynajmem i serwisowaniem sprzętu

umożliwiającego ich wykonanie.

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL925

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - Oddział Terenowy w Siedlcach, ul.

Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa szybkich testów do diagnostyki BSE oraz TSE owiec i kóz oraz CWD

jeleniowatych wraz z akcesoriami oraz wynajmem i serwisowaniem sprzętu

umożliwiającego ich wykonanie - zgodnie z rozdziałem XVI SIWZ – szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 1.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia w ilości określonej w

rozdziale XVI SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 1,

pkt A tabela pt. „Zakres podstawowy” stanowi zakres podstawowy. W przypadku

konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, Zamawiający może zakupić

dodatkowo przedmiot zamówienia w ilości określonej w rozdziale XVI pkt B (tabela

pt. „Zakres objęty prawem opcji”). Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowiązkowe

dla Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa

opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Ceny

jednostkowe w zakresie prawa opcji nie mogą być inne od cen jednostkowych

określonych w ofercie złożonej przez Wykonawcę, w ramach przedmiotowego

postępowania. Prawo opcji będzie realizowane poprzez pisemne zamówienia

(minimum 14 dni przed terminem dostawy przedmiotu zamówienia wskazanym w

harmonogramie dostaw z zakresu objętego prawem opcji – Załącznik nr 7 do

SIWZ), kierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy. Zamówienia będą określały

m.in. ilość, termin, adres dostarczenia oraz numer umowy na podstawie której

realizowane jest prawo opcji.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa testów Elisa do badań w kierunku choroby Aujeszkyego.

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL925

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - Oddział Terenowy w Ostrołęce, ul.

Składowa 8A, 07-410 Ostrołęka, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa testów Elisa do badań w kierunku choroby Aujeszkyego - zgodnie z

rozdziałem XVI SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 2.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia w ilości określonej w

rozdziale XVI SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 2,

pkt A tabela pt. „Zakres podstawowy” stanowi zakres podstawowy. W przypadku

konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, Zamawiający może zakupić

dodatkowo przedmiot zamówienia w ilości określonej w rozdziale XVI pkt B (tabela

pt. „Zakres objęty prawem opcji”). Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowiązkowe

dla Zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa

opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Ceny

jednostkowe w zakresie prawa opcji nie mogą być inne od cen jednostkowych

określonych w ofercie złożonej przez Wykonawcę, w ramach przedmiotowego

postępowania. Prawo opcji będzie realizowane poprzez pisemne zamówienia

(minimum 14 dni przed terminem dostawy przedmiotu zamówienia wskazanym w

harmonogramie dostaw z zakresu objętego prawem opcji – Załącznik nr 7 do

SIWZ), kierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy. Zamówienia będą określały

m.in. ilość, termin, adres dostarczenia oraz numer umowy na podstawie której

realizowane jest prawo opcji.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa testów Elisa do badań w kierunku BVD/MD/BD, BVD/MD i PRRS.

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL925

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - Oddział Terenowy w Siedlcach, ul.

Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce, POLSKA.
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II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa testów Elisa do badań w kierunku BVD/MD/BD, BVD/MD i PRRS - zgodnie

z rozdziałem XVI SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr

3.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa testów Elisa do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego

pomoru świń.

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL925

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - Oddział Terenowy w Ostrołęce, ul.

Składowa 8A, 07-410 Ostrołęka, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

Dostawa testów Elisa do badań w kierunku BVD/MD/BD, BVD/MD i PRRS - zgodnie

z rozdziałem XVI SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr

4.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia w ilości określonej w

rozdziale XVI SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pakietu 4, pkt

A tabela pt. „Zakres podstawowy” stanowi zakres podstawowy. W przypadku

konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, Zamawiający może zakupić

dodatkowo przedmiot zamówienia w ilości określonej w rozdziale XVI pkt B (tabela

pt. „Zakres objęty prawem opcji”). Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowiązkowe

dla Zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa

opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Ceny

jednostkowe w zakresie prawa opcji nie mogą być inne od cen jednostkowych

określonych w ofercie złożonej przez Wykonawcę, w ramach przedmiotowego

postępowania. Prawo opcji będzie realizowane poprzez pisemne zamówienia

(minimum 14 dni przed terminem dostawy przedmiotu zamówienia wskazanym w

harmonogramie dostaw z zakresu objętego prawem opcji – Załącznik nr 7 do

SIWZ), kierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy. Zamówienia będą określały

m.in. ilość, termin, adres dostarczenia oraz numer umowy na podstawie której

realizowane jest prawo opcji.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

II.2.14) Informacje dodatkowe

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 129-315873

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci

wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:

Dostawa szybkich testów do diagnostyki BSE oraz TSE owiec i kóz oraz CWD

jeleniowatych wraz z akcesoriami oraz wynajmem i serwisowaniem sprzętu

umożliwiającego ich wykonanie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

27/08/2019

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

PPH Eskulap M. Furyk, J. Matłosz Sp. j.

ul. Elsnera 6

Gliwice

44-105

Polska

Kod NUTS: PL229

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 770 372.86 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 556 061.50 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:

Dostawa testów ELISA do badań w kierunku choroby Aujeszkyego.

Dostawy - 442937-2019 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:442937-201...

5 z 7 20.09.2019, 09:02



Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

27/08/2019

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

PPH Eskulap M. Furyk, J. Matłosz Sp. j.

ul. Elsner 6

Gliwice

44-105

Polska

Kod NUTS: PL229

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 129 692.40 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 85 400.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:

Dostawa testów Elisa do badań w kierunku BVD/MD/BD, BVD/MD i PRRS.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

27/08/2019

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

PPH Eskulap M. Furyk, J. Matłosz Sp. j.

ul. Elsnera 6

Gliwice

44-105

Polska

Kod NUTS: PL229

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 19 812.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 19 900.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Zamówienie nr: 4

Część nr: 4

Nazwa:

Dostawa testów Elisa do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

pomoru świń.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587701

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się: terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w

sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zdanie

drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie

wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie

wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587701

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/09/2019
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