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D/07/2020/B
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Opole, 08.07.2020 r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
udzielonego jako część zamówienia, określonego w Planie Zamówień Publicznych Zamawiającego, o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”,
pn.: Zakup różnych produktów medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Uniwersytetu
Opolskiego, Część nr 4: Zakup materiałów do hodowli komórkowej na potrzeby Zakładu Biochemii Klinicznej
na Kierunku Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego.
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający zawiadamia o ODRZUCENIU z części nr 4
przedmiotowego postepowania oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę BIOKOM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością – Spółka komandytowa, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy, tj.: jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

UZASADNIENIE
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj.: spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Opis
przedmiotu zamówienia sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1D do Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
W przedmiotowym Opisie przedmiotu zamówienia, suma wartości złotych brutto wszystkich pozycji
przedmiotu zamówienia wskazana przez Wykonawcę, tj.: 1940,43 złotych brutto, jest nieprawidłowa.
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Powyższe stwierdzenie wynika z przeprowadzonych przez Zamawiającego, w trakcie badania oferty,
działań, które uwidoczniły popełnione przez Wykonawcę błędy, tj.:
1.

2.

Wartość złotych brutto, dla 200 sztuk Probówek do głębokiego mrożenia - samostojących, o poj. 1.8. ml
o cenie jednostkowej 0,79 złotych netto i 8% stawce podatku VAT nie stanowi wartości wskazanej przez
Wykonawcę, tj.: 171,07 złotych brutto. Prawidłowa wartość to 170,64 złotych brutto.
Wartość złotych brutto, dla 3g Resazuryny soli sodowej do hodowli komórkowych
o cenie jednostkowej 111,54 złotych netto i 23% stawce podatku VAT nie stanowi wartości wskazanej
przez Wykonawcę, tj.: 411,56 złotych brutto. Prawidłowa wartość to 411,58 złotych brutto.

Uwzględnienie powyżej wskazanych, prawidłowych wartości powoduje, iż suma wartości złotych brutto
wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia wynosi 1940,02 złotych brutto, co nie stanowi wartości wskazanej
przez Wykonawcę w ofercie, tj.: 1940,43 złotych brutto.
Zamawiający wezwał, w dniu 02.07.2020 r., pismem Ldz. DZP: 579/2020 Wykonawcę do dostarczenia
Opisu przedmiotu zamówienia potwierdzającego kwotę, którą Wykonawca zaoferował w Formularzu ofertowym,
tj.: 1940,43 złotych brutto.
Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego.
W związku z powyższym Zamawiający stwierdza o odrzuceniu oferty nr 2 z części nr 4 przedmiotowego
postępowania jako w pełni uzasadnione i stanowiące jego obowiązek.

KANCLERZ

mgr Zbigniew Budziszewski
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