
Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu 
na pakiety. 

znak sprawy ZP/3174/14 
 

I N F O R M A C J A 
 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz 
z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety” w dniu 25.12.2014 r. zostały wybrane oferty następujących 
Wykonawców: 
 
 
Pakiet I – Odczynniki do analizatora hematologicznego wraz z dzierżawą ww. aparatu. 
 

HORIBA ABX Sp. z o.o. 
Ul. Wał Miedzeszyński 598 

03-994 Warszawa 
 

Cena wybranej oferty wynosi: 35 392,68 PLN brutto 
Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta. 
 
 
Pakiet II – Odczynniki wraz z dzierżawą aparatury do wykonywania badań z zakresu 
immunohematologii metodą aglutynacji kolumnowej. 
 

DiaHem AG Diagnostic Products 
Schlosserstrasse 4  

8180 Bülach  
Szwajcaria 

Cena wybranej oferty wynosi: 55 330,56 PLN brutto 
Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że odrzucona została oferta Wykonawcy Qualiss Sp. z o.o., 04-242 
Warszawa, ul. Marsa 56 B 
Uzasadnienie: 
Wykonawca złożył ofertę na formularzu ofertowym istotnie odbiegającym treścią od formularza 
ofertowego (zał. nr 1 do SIWZ) zamieszczonego przez Zamawiającego w dniu 03.11.2014 r. na stronie 
internetowej, uwzględniającego dokonane zmiany, w szczególności: 

− Część 2 odczynniki – poz. 2: należało zaoferować zestawy krwinek wzorcowych na łączną ilość 
badań w ilości 6500. Wykonawca zaoferował zestawy krwinek wzorcowych na ilość badań w ilości 
2500. 

− Część 2 odczynniki – poz. 7: należało zaoferować końcówki do pipety automatycznej. Wykonawca 
zaoferował końcówki do pipety elektronicznej.  

 
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
W postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy Qualiss Sp. z o.o., 04-242 Warszawa, ul. Marsa 56 B 
 

Ponadto Zamawiający informuje, że podpisanie umów nastąpi w godz.: 1000 do 1400  

w sekretariacie szpitala w następujących terminach: 
1. w zakresie Pakietu I – zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) – w dniu 27.11.2014 r.  
2. w zakresie Pakietu II – zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) – w dniu 08.12.2014 r.  
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      mgr inż. Krzysztof Zaczek 
 
 
 
 
 


