
Zamość, dnia  12 lutego  2021 r.

DZP 3320.75.21 

Dotyczy: informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu 2 i  unieważnieniu
postępowania w zadaniu 1.

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II
w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1), 7) i ust. 2  ustawy
Prawo zamówień publicznych informuje, że w ramach przetargu nieograniczonego na
dostawę  testów do badania materiału genetycznego wirusa Sars-Cov-2 metodą RT
PCR na analizatorze GeneXpert oraz wymazówek wybrano jako  najkorzystniejszą
ofertę: 

Zadanie 2 - wymazówki 
Sterbios Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rakowiecka 36 lok. 319a, 02-532
Warszawa: cena – 55.728,00 zł,

Uzasadnienie wyboru oferty:
Jest  to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5) lit. b) ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tj. oferta z najniższą ceną. SIWZ informowała, że
oferta   z  najniższą  ceną  tj.  oferta,  która  uzyska  największą  liczbę  punktów za  jedyne
kryterium oceny jakim jest „cena” zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:
1. Sterbios Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rakowiecka 36 lok. 319a,

02-532  Warszawa: cena 100% – 100,00 pkt, 
2. Argenta  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  Komandytowa

ul. Polska 114, 60-401 Poznań; cena  100% – 91,10 pkt,
3. TK  Biotech  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  Komandytowa,

ul. Królewicza Jakuba 40a, 02-956 Warszawa: cena  100%– 91,10 pkt,
4. DIAG – MED. Grażyna Konecka ul. Modularna 11A, bud. H3, 02-238 Warszawa:

cena 100% – 68,14 pkt,
5. „FABIMEX”  Więcek  Spółka  Jawna  ul.  Cedrowa  16,  04-565  Warszawa:  cena

100% – 67,18 pkt,

Jednocześnie zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2)  ustawy Prawo zamówień publicznych,
informujemy  o unieważnieniu postępowania w Zadaniu 1 – testy do badania materiału
genetycznego wirusa Sars-Cov-2 metodą RT PCR na analizatorze GeneXpert.  

W zadaniu 1 nie została złożona żadna oferta, brak ofert. W zaistniałych okolicznościach
Zamawiający  jest  zobowiązany  do unieważnienia  postępowania  na  mocy  art.  93  ust.1
pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.



Art. 93 ust. 1 pkt 1) brzmi: 
„1.  Zamawiający  unieważnia  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  jeżeli:  1)  nie
złożono  żadnej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu  albo  nie  wpłynął  żaden  wniosek
o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  od  wykonawcy  niepodlegającego
wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;”
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