
Szczecin, dnia 29.03.2017 r.

ZZ-2380-38/17

informacja na stronę internetową/tablicę ogłoszeń

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

w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r.

poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na  „sukcesywne dostawy odczynników i materiałów dla

Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie”

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

1a) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty dla części IV (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp)

złożonej przez Wykonawcę:

TUSNOVICS INSTRUMENTS Sp.z o.o.

ul. Bociana 4A/49A

31-231 Kraków

za cenę brutto 2.795,42 zł i  zaoferowanym 84-dniowym terminie dostawy.

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

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia

warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

b) 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. 

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

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty na część IV, a także punktację

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

Nr

oferty Wykonawca

Liczba punktów

wg kryterium

cena

Liczba punktów 

wg kryterium

termin dostawy

Łączna 

liczba 

punktów

3 TUSNOVICS INSTRUMENTS Sp.z o.o.

ul. Bociana 4A/49A

31-231 Kraków

faks:  12 633 76 46

mail: mps@tusnovics.pl

60,00 40,00 100,00

1b) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty dla części VI (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp)

złożonej przez Wykonawcę:

TUSNOVICS INSTRUMENTS Sp.z o.o.

ul. Bociana 4A/49A

31-231 Kraków

za cenę brutto 10.898,68 zł i  zaoferowanym 84-dniowym terminie dostawy.
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a)  Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i spośród wszystkich ofert uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia

warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

b)  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. 

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

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty na część VI, a także punktację

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

Nr

oferty Wykonawca

Liczba punktów

wg kryterium

cena

Liczba punktów 

wg kryterium

termin dostawy

Łączna 

liczba 

punktów

3 TUSNOVICS INSTRUMENTS Sp.z o.o.

ul. Bociana 4A/49A

31-231 Kraków

faks:  12 633 76 46

mail: mps@tusnovics.pl

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);

4)  nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Zamawiający postanowił nie

ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, ponieważ nie są to powszechnie dostępne produkty o ustalonych

standardach jakościowych. Zgodnie z art. 2 pkt 2a) ustawy Pzp dynamiczny system zakupów to ograniczony

w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są powszechnie dostępne

usługi, dostawy lub roboty budowlane. Ponadto Zamawiający prowadzić będzie postępowanie w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie art.39 uPzp, a więc nie będzie to postępowanie dwuetapowe, którego dotyczą

przepisy art.102 ust.1 uPzp.

Zgodnie  z  art.  18  pkt  2)  ustawa  z  dnia  22  czerwca  2016  r.  o  zmianie  ustawy  –  Prawo  zamówień

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020)  proszę o niezwłoczne potwierdzenie

faktu otrzymania informacji na nr faksu (91) 82-11-477 lub na e-mail:    zzp@szczecin.policja.gov.pl

 

wyk. w 1 egz. 

wyk. A.G.
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