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informacja na stronę internetową/tablicę ogłoszeń

dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39 i  nast.

ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.9), zwanej dalej „uPzp” na

„sukcesywne dostawy materiałów i  odczynników do  wykonania  badań DNA dla

laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz

jednostek Policji”

   

dotyczy  części  6  -  Pakiety  kryminalistyczne  do  zabezpieczenia  śladów  przestępstwa  na  tle

seksualnym

Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej

przez Wykonawcę:

STANIMEX Sp.J.

S.Staniszewski, M.Staniszewski

ul. Małopolska 3

20-724 Lublin

za cenę w wysokości  22.680,00 zł brutto i terminie dostawy – 15 dni.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i spośród wszystkich ofert uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wykazał,

iż spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia. 

Uzasadnienie prawne: stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na

podstawie kryteriów oceny ofert  określonych w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami  wykonywania  działalności  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  o  punktacji

przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp): 

Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów wg

kryterium ceny brutto

Liczba punktów 

wg kryterium

termin dostawy

Łączna 

liczba 

punktów

3 STANIMEX Sp.J.

S.Staniszewski, M.Staniszewski

ul. Małopolska 3

20-724 Lublin
60,00 40,00 100,00

3)  dopuszczeniu do  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  5  uPzp):  Zamawiający

nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);
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4)  nieustanowieniu  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  6  uPzp):  Zamawiający

 nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów, gdyż dostawa odczynników do badań DNA nie stanowi

powszechnie dostępnej dostawy. Ustawa Pzp nie definiuje tego pojęcia, jednak posługuje się nim np.

w treści art. 70 ustawy Pzp. Na gruncie tego przepisu swoje opinie wydał Urząd Zamówień Publicznych

(nabywanie uslug w trybie zapytania o cenę w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.) oraz Krajowa Izba odwoławcza (Uchwała KIO/KD 21/14).

Zgodnie  z  tymi  opiniami  „przez  powszechną  dostępność  dostaw lub  usług  należy  rozumieć  zatem

oferowanie ich przez liczne podmioty na rynku, co umożliwia łatwy dostęp do tych dóbr praktycznie

nieograniczonej grupie konsumentów, co z kolei łączy się wprost z powszechną konsumpcją takich dóbr

czy usług. Oznacza to, że dynamiczny system zakupów nie może być wykorzystywany do nabywania

towarów lub usług specjalistycznych,  przeznaczonych dla  wąskiego kręgu odbiorców, o dostępności

ograniczonej do nielicznych, specjalistycznych wykonawców. Z tego powodu Zamawiający nie mógł

ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.G.
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