
Ogłoszenie nr 55958 - 2017 z dnia 2017-03-31 r.

Szczecin: sukcesyw ne dostaw y odczynników  i mat er iałów  dla Laborat or ium
Kryminalist ycznego KWP w  Szczecinie

OGŁOSZENI E O UDZI ELENI U ZAMÓWI ENI A -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dot yczy: zamówienia publicznego

Zamów ienie dot yczy proj ektu lub programu w spół f inansow anego ze środków  Unii Europej skiej
nie

Nazw a proj ektu lub programu

Zamów ienie było przedmiotem ogłoszenia w  Biulet ynie Zamów ień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 21832-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w  Biulet ynie Zamów ień Publicznych: nie

SEKCJA I : ZAMAWI AJĄCY

Postępow anie zostało przeprow adzone przez cent ralnego zamaw iaj ącego
nie

Postępow anie zostało przeprow adzone przez podmiot , kt óremu zamaw iaj ący
pow ierzył / pow ierzyli przeprow adzenie postępow ania

nie
Postępow anie zostało przeprow adzone w spólnie przez zamaw iaj ących

nie
Postępow anie zostało przeprow adzone w spólnie z zamaw iaj ącymi z innych państw
członkow skich Unii Europej sk iej

nie
W przypadku przeprow adzania postępow ania w spólnie z zamaw iaj ącymi z innych państw
członkow skich Unii Europej sk iej  – mające zastosow anie kraj ow e praw o zamów ień publicznych::
I nformacje dodat kow e:
I . 1)  NAZWA I  ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, krajowy numer identyfikacyjny 810903040, ul. ul.
Małopolska  47, 70-515  Szczecin, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8211479, faks 91
8211477, e-mail zzp@szczecin.policja.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): http://zachodniopomorska.policja.gov.pl
I . 2)  RODZAJ ZAMAWI AJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

I .3)  WSPÓLNE UDZI ELANI E ZAMÓWI ENI A ( j eżeli dot yczy) :
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja
w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i

na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA I I : PRZEDMI OT ZAMÓWI ENI A

I I .1)  Nazw a nadana zamów ieniu przez zamaw iaj ącego:
sukcesywne dostawy odczynników i materiałów dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie

Numer referencyj ny ( j eżeli dot yczy) :
I I .2)  Rodzaj  zamów ienia:

Dostawy
I I .3)  Krót k i opis przedmiotu zamów ienia (w ielkość, zakres, rodzaj  i i lość dostaw , usług lub robót
budow lanych lub określenie zapot rzebow ania i w ymagań )  a w  przypadku partnerstw a
innow acyjnego - określenie zapot rzebow ania na innow acyjny produkt , usługę lub robot y
budow lane:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników i materiałów dla Laboratorium
Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego. 2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 4.1-4.15 do siwz. 3.

Zaoferowane odczynniki/materiały z uwagi na specjalistyczne ich przeznaczenie muszą być oryginalnymi
katalogowymi produktami fabrycznymi, fabrycznie pakowanymi i spełniającymi wszystkie wymagania
szczegółowe Zamawiającego określone w załącznikach nr 4.1-4.15 do siwz., w tym wszystkie określone
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liczbowo parametry. 4. Wszystkie oferowane produkty, będące substancjami niebezpiecznymi lub

preparatami chemicznymi oznakowane znakiem szkodliwości, muszą posiadać aktualne karty

charakterystyki, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest

dostarczyć karty charakterystyki o których mowa w kolumnie „Wymagania” w załącznikach nr 4.1-4.15 do
siwz. w trakcie realizacji umowy. 5. Przedmiot zamówienia podzielono na 15 części: 1) Odczynniki

chemiczne 2) Odczynniki chemiczne do analizy chemicznej 3) Zestaw do wstępnej identyfikacji materiałów

wybuchowych 4) Odczynnik chemiczne do ujawniania śladów 5) Włókna do badań materiałów i

pozostałości wybuchowych oraz przeciwpożarowych 6) Zestaw Physical Developmet 2 sygn. postępowania:

ZZ-2380-14/17 7) Odczynniki chemiczne do ujawniania linii papilarnych 8) Odczynniki chemiczne w postaci

roztworu do wykrywania linii papilarnych 9) Wzorce środków odurzających i substancji psychotropowych
10) Wzorce substancji psychoaktywnych 11) Wzorce nowych substancji psychoaktywnych. 12) Pakiety do

pobierania krwi 13) Pałeczki do pobierania wymazów 14) Pakiety kryminalistyczne do pobierania materiału

DNA 15) Odczynnik Narko-2 6. Zamawiający przewiduje jednorazową dostawę dla części 9, 10 i 11 w
trakcie trwania umowy.

I I .4)  I nformacja o częściach zamów ienia:
Zamów ienie podzielone j est  na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 33696500-0

Dodatkowe kody CPV: 33192500-7, 33141300-3

SEKCJA I I I : PROCEDURA

I I I .1)  TRYB UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A
Przetarg nieograniczony

I I I .2)  Ogłoszenie dot yczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
I I I .3)  I nformacje dodat kow e:

SEKCJA I V: UDZI ELENI E ZAMÓWI ENI A

CZĘŚĆ NR: 1  NAZWA: Odczynniki chemiczne

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

I V.1)  DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A: 29/03/2017
I V.2 Całkow ita w art ość zamów ienia

Wartość bez VAT10789.27
WalutaPLN

I V.3)  I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t1
w tym
Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorst w :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państ w  członkow skich Unii
Europej skiej :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  niebędących członkami Unii
Europej skiej :
l iczba ofer t  ot rzymanych drogą elek t roniczną:

I V.4)  LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
I V.5)  NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

ALCHEM GRUPA Sp. z,  stargard@alchem.com.pl,  ul. Polna 27,  87-100,  Toruń ,  kraj/woj.
kujawsko-pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
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Skrót literowy nazwy państwa:

I V.6)  I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofert y/ w artość umow y 9882.75

Oferta z naj niższą ceną/ koszt em 9882.75

> Oferta z najw yższą ceną/ kosztem 9882.75

Waluta: PLN

I V.7)  I nformacje na t emat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania części zamów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
Wartość lub procent ow a część zamów ienia, j aka zostanie pow ierzona podw ykonaw cy
lub podw ykonaw com:
I V.8)  I nformacje dodatkow e:

CZĘŚĆ NR: 2  
NAZWA: Odczynniki chemiczne do

analizy chemicznej

Postępowanie/część zostało unieważnione tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp, gdyż nie złożono żadnej

oferty niepodlegającej odrzuceniu

I V.1)  DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A:
I V.2 Całkow ita w art ość zamów ienia

Wartość bez VAT230.08

WalutaPLN

I V.3)  I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t
w tym
Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorst w :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państ w  członkow skich Unii
Europej skiej :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  niebędących członkami Unii
Europej skiej :
l iczba ofer t  ot rzymanych drogą elek t roniczną:

I V.4)  LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT:
I V.5)  NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:
I V.6)  I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofert y/ w artość umow y
Ofer ta z naj niższą ceną/ koszt em
> Oferta z najw yższą ceną/ kosztem
Waluta:

I V.7)  I nformacje na t emat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania części zamów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
Wartość lub procent ow a część zamów ienia, j aka zostanie pow ierzona podw ykonaw cy
lub podw ykonaw com:
I V.8)  I nformacje dodatkow e:

CZĘŚĆ NR: 3  
NAZWA: Zestaw do wstępnej identyfikacji
materiałów wybuchowych

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia
postępowania:
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I V.1)  DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A: 16/03/2017

I V.2 Całkow ita w art ość zamów ienia
Wartość bez VAT5203.25
WalutaPLN

I V.3)  I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t2
w tym

Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorst w :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państ w  członkow skich Unii
Europej skiej :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  niebędących członkami Unii
Europej skiej :
l iczba ofer t  ot rzymanych drogą elek t roniczną:

I V.4)  LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
I V.5)  NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

MR TECH Sp. z o.o.,  mr-tech@mr-tech.pl,  ul. Trakt Lubelski 257A,  04-667,  Warszawa,  kraj/woj.

mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

I V.6)  I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofert y/ w artość umow y 9840.00
Oferta z naj niższą ceną/ koszt em 7261.92
> Oferta z najw yższą ceną/ kosztem 9840.00
Waluta: PLN

I V.7)  I nformacje na t emat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania części zamów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
Wartość lub procent ow a część zamów ienia, j aka zostanie pow ierzona podw ykonaw cy
lub podw ykonaw com:
I V.8)  I nformacje dodatkow e:

CZĘŚĆ NR: 4  
NAZWA: Odczynniki chemiczne do ujawniania
śladów

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia

postępowania:

I V.1)  DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A: 15/03/2017
I V.2 Całkow ita w art ość zamów ienia

Wartość bez VAT3024.85

WalutaPLN

I V.3)  I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t1
w tym

Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorst w :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państ w  członkow skich Unii
Europej skiej :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  niebędących członkami Unii
Europej skiej :
l iczba ofer t  ot rzymanych drogą elek t roniczną:

I V.4)  LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
I V.5)  NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

STANIMEX Sp.J. S.Staniszewski, M.Staniszewski,  sprzedaz@stanimex.pl,  ul. Małopolska 3, 

20-724,  Lublin,  kraj/woj. lubelskie
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Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

I V.6)  I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofert y/ w artość umow y 5366.49

Oferta z naj niższą ceną/ koszt em 5366.49
> Oferta z najw yższą ceną/ kosztem 5366.49

Waluta: PLN

I V.7)  I nformacje na t emat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania części zamów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
Wartość lub procent ow a część zamów ienia, j aka zostanie pow ierzona podw ykonaw cy
lub podw ykonaw com:
I V.8)  I nformacje dodatkow e:

CZĘŚĆ NR: 5  

NAZWA: Włókna do badań materiałów i

pozostałości wybuchowych oraz

przeciwpożarowych

Postępowanie/część zostało unieważnione tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia

postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp, gdyż nie
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

I V.1)  DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A:
I V.2 Całkow ita w art ość zamów ienia

Wartość bez VAT4552.85
WalutaPLN

I V.3)  I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t
w tym
Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorst w :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państ w  członkow skich Unii
Europej skiej :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  niebędących członkami Unii
Europej skiej :
l iczba ofer t  ot rzymanych drogą elek t roniczną:

I V.4)  LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT:
I V.5)  NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:
I V.6)  I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofert y/ w artość umow y
Ofer ta z naj niższą ceną/ koszt em
> Oferta z najw yższą ceną/ kosztem
Waluta:

I V.7)  I nformacje na t emat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania części zamów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
Wartość lub procent ow a część zamów ienia, j aka zostanie pow ierzona podw ykonaw cy
lub podw ykonaw com:
I V.8)  I nformacje dodatkow e:

CZĘŚĆ NR: 6  NAZWA: Zestaw Physical Developmet
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Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

I V.1)  DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A: 15/03/2017
I V.2 Całkow ita w art ość zamów ienia

Wartość bez VAT633.74

WalutaPLN

I V.3)  I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t1
w tym

Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorst w :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państ w  członkow skich Unii
Europej skiej :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  niebędących członkami Unii
Europej skiej :
l iczba ofer t  ot rzymanych drogą elek t roniczną:

I V.4)  LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
I V.5)  NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
STANIMEX Sp.J. S.Staniszewski, M.Staniszewski,  sprzedaz@staniex.l,  ul. Małopolska 3,  20-724, 

Lublin,  kraj/woj. lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

I V.6)  I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofert y/ w artość umow y 799.50
Oferta z naj niższą ceną/ koszt em 799.50
> Oferta z najw yższą ceną/ kosztem 799.50
Waluta: PLN

I V.7)  I nformacje na t emat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania części zamów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
Wartość lub procent ow a część zamów ienia, j aka zostanie pow ierzona podw ykonaw cy
lub podw ykonaw com:
I V.8)  I nformacje dodatkow e:

CZĘŚĆ NR: 7  
NAZWA: Odczynniki chemiczne do ujawniania
linii papilarnych

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia
postępowania:

I V.1)  DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A: 15/03/2017

I V.2 Całkow ita w art ość zamów ienia
Wartość bez VAT8957.86
WalutaPLN

I V.3)  I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t1
w tym
Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorst w :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państ w  członkow skich Unii
Europej skiej :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  niebędących członkami Unii
Europej skiej :
l iczba ofer t  ot rzymanych drogą elek t roniczną:

I V.4)  LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
I V.5)  NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
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STANIMEX Sp.J. S.Staniszewski, M.Staniszewski,  sprzedaz@stanimex.pl,  ul. Małopolska 3, 

20-724,  Lublin,  kraj/woj. lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

I V.6)  I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofert y/ w artość umow y 11060.16

Oferta z naj niższą ceną/ koszt em 11060.16

> Oferta z najw yższą ceną/ kosztem 11060.16
Waluta: PLN

I V.7)  I nformacje na t emat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania części zamów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
Wartość lub procent ow a część zamów ienia, j aka zostanie pow ierzona podw ykonaw cy
lub podw ykonaw com:
I V.8)  I nformacje dodatkow e:

CZĘŚĆ NR: 8  
NAZWA: Odczynniki chemiczne w postaci roztworu do

wykrywania linii papilarnych

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę
unieważnienia postępowania:

I V.1)  DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A: 15/03/2017
I V.2 Całkow ita w art ość zamów ienia

Wartość bez VAT620.19
WalutaPLN

I V.3)  I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t
w tym
Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorst w :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państ w  członkow skich Unii
Europej skiej :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  niebędących członkami Unii
Europej skiej :
l iczba ofer t  ot rzymanych drogą elek t roniczną:

I V.4)  LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
I V.5)  NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

STANIMEX Sp.J. S.Staniszewski, M.Staniszewski,  sprzedaz@stanimex.pl,  ul. Małopolska 3, 
20-724,  Lubln,  kraj/woj. lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:
I V.6)  I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofert y/ w artość umow y 686.34
Oferta z naj niższą ceną/ koszt em 686.34

> Oferta z najw yższą ceną/ kosztem 686.34

Waluta: PLN

I V.7)  I nformacje na t emat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania części zamów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
Wartość lub procent ow a część zamów ienia, j aka zostanie pow ierzona podw ykonaw cy
lub podw ykonaw com:
I V.8)  I nformacje dodatkow e:

CZĘŚĆ NR: 9  NAZWA: Wzorce środków odurzających i
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substancji psychotropowych

Postępowanie/część zostało unieważnione tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia
postępowania:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp, gdyż nie złożono

żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

I V.1)  DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A:
I V.2 Całkow ita w art ość zamów ienia

Wartość bez VAT19244.71
WalutaPLN

I V.3)  I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t1
w tym

Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorst w :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państ w  członkow skich Unii
Europej skiej :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  niebędących członkami Unii
Europej skiej :
l iczba ofer t  ot rzymanych drogą elek t roniczną:

I V.4)  LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
I V.5)  NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

I V.6)  I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofert y/ w artość umow y
Ofer ta z naj niższą ceną/ koszt em
> Oferta z najw yższą ceną/ kosztem
Waluta:

I V.7)  I nformacje na t emat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania części zamów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
Wartość lub procent ow a część zamów ienia, j aka zostanie pow ierzona podw ykonaw cy
lub podw ykonaw com:
I V.8)  I nformacje dodatkow e:

CZĘŚĆ NR: 10  
NAZWA: Wzorce substancji
psychoaktywnych

Postępowanie/część zostało unieważnione tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp, gdyż nie złożono żadnej
oferty niepodlegającej odrzuceniu

I V.1)  DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A:
I V.2 Całkow ita w art ość zamów ienia

Wartość bez VAT3893.21

WalutaPLN

I V.3)  I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t
w tym

Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorst w :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państ w  członkow skich Unii
Europej skiej :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  niebędących członkami Unii
Europej skiej :
l iczba ofer t  ot rzymanych drogą elek t roniczną:
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I V.4)  LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT:
I V.5)  NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

I V.6)  I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofert y/ w artość umow y
Ofer ta z naj niższą ceną/ koszt em
> Oferta z najw yższą ceną/ kosztem
Waluta:

I V.7)  I nformacje na t emat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania części zamów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
Wartość lub procent ow a część zamów ienia, j aka zostanie pow ierzona podw ykonaw cy
lub podw ykonaw com:
I V.8)  I nformacje dodatkow e:

CZĘŚĆ NR: 11  
NAZWA: Wzorce nowych substancji
psychoaktywnych

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp, gdyż nie złożono żadnej
oferty niepodlegającej odrzuceniu

I V.1)  DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A:
I V.2 Całkow ita w art ość zamów ienia

Wartość bez VAT9342.15
WalutaPLN

I V.3)  I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t
w tym
Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorst w :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państ w  członkow skich Unii
Europej skiej :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  niebędących członkami Unii
Europej skiej :
l iczba ofer t  ot rzymanych drogą elek t roniczną:

I V.4)  LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT:
I V.5)  NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

I V.6)  I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofert y/ w artość umow y
Ofer ta z naj niższą ceną/ koszt em
> Oferta z najw yższą ceną/ kosztem
Waluta:

I V.7)  I nformacje na t emat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania części zamów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
Wartość lub procent ow a część zamów ienia, j aka zostanie pow ierzona podw ykonaw cy
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lub podw ykonaw com:
I V.8)  I nformacje dodatkow e:

CZĘŚĆ NR: 12  NAZWA: Pakiety do pobierania krwi

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

I V.1)  DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A: 15/03/2017
I V.2 Całkow ita w art ość zamów ienia

Wartość bez VAT41666.67

WalutaPLN

I V.3)  I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t2
w tym

Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorst w :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państ w  członkow skich Unii
Europej skiej :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  niebędących członkami Unii
Europej skiej :
l iczba ofer t  ot rzymanych drogą elek t roniczną:

I V.4)  LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
I V.5)  NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
STANIMEX Sp.J. S.Staniszewski, M.Staniszewski,  sprzedaz@stanimex.pl,  ul. Małopolska 3, 
20-724,  Lublin,  kraj/woj. lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

I V.6)  I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofert y/ w artość umow y 37800.00
Oferta z naj niższą ceną/ koszt em 37250.00
> Oferta z najw yższą ceną/ kosztem 37800.00
Waluta: PLN

I V.7)  I nformacje na t emat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania części zamów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
Wartość lub procent ow a część zamów ienia, j aka zostanie pow ierzona podw ykonaw cy
lub podw ykonaw com:
I V.8)  I nformacje dodatkow e:

CZĘŚĆ NR: 13  
NAZWA: Pałeczki do pobierania
wymazów

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia

postępowania:

I V.1)  DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A: 09/03/2017

I V.2 Całkow ita w art ość zamów ienia
Wartość bez VAT8518.52

WalutaPLN

I V.3)  I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t1
w tym
Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorst w :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państ w  członkow skich Unii
Europej skiej :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  niebędących członkami Unii
Europej skiej :
l iczba ofer t  ot rzymanych drogą elek t roniczną:
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I V.4)  LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
I V.5)  NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

STANIMEX Sp.J. S.Staniszewski, M.Staniszewski,  sprzedaz@stnimex.pl,  ul. Małopolska 3, 

20-724,  Lublin,  kraj/woj. lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

I V.6)  I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofert y/ w artość umow y 10800.00

Oferta z naj niższą ceną/ koszt em 10800.00
> Oferta z najw yższą ceną/ kosztem 10800.00

Waluta: PLN

I V.7)  I nformacje na t emat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania części zamów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
Wartość lub procent ow a część zamów ienia, j aka zostanie pow ierzona podw ykonaw cy
lub podw ykonaw com:
I V.8)  I nformacje dodatkow e:

CZĘŚĆ NR: 14  
NAZWA: Pakiety kryminalistyczne do pobierania
materiału DNA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia
postępowania:

I V.1)  DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A:
I V.2 Całkow ita w art ość zamów ienia

Wartość bez VAT71138.21
WalutaPLN

I V.3)  I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t1
w tym
Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorst w :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państ w  członkow skich Unii
Europej skiej :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  niebędących członkami Unii
Europej skiej :
l iczba ofer t  ot rzymanych drogą elek t roniczną:

I V.4)  LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
I V.5)  NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
STANIMEX Sp.J. S.Staniszewski, M.Staniszewski,  sprzedaz@stanimex.pl,  ul. Małopolska 3, 

20-724,  Lublin,  kraj/woj. lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

I V.6)  I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofert y/ w artość umow y 92250.00

Oferta z naj niższą ceną/ koszt em 92250.00
> Oferta z najw yższą ceną/ kosztem 92250.00
Waluta: PLN

I V.7)  I nformacje na t emat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania części zamów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
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Wartość lub procent ow a część zamów ienia, j aka zostanie pow ierzona podw ykonaw cy
lub podw ykonaw com:
I V.8)  I nformacje dodatkow e:

CZĘŚĆ NR: 15  NAZWA: Odczynnik Narko-2

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

I V.1)  DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A: 07/03/2017

I V.2 Całkow ita w art ość zamów ienia
Wartość bez VAT47507.45

WalutaPLN

I V.3)  I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t2
w tym

Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorst w :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państ w  członkow skich Unii
Europej skiej :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  niebędących członkami Unii
Europej skiej :
l iczba ofer t  ot rzymanych drogą elek t roniczną:

I V.4)  LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
I V.5)  NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
MR TECH Sp. z o.o.,  mr-tech@mr-tech.pl,  ul. Trakt Lubelski 257A,  04-667,  Warszawa,  kraj/woj.
mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

I V.6)  I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofert y/ w artość umow y 52279.92

Oferta z naj niższą ceną/ koszt em 44132.40
> Oferta z najw yższą ceną/ kosztem 52279.92
Waluta: PLN

I V.7)  I nformacje na t emat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania części zamów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
Wartość lub procent ow a część zamów ienia, j aka zostanie pow ierzona podw ykonaw cy
lub podw ykonaw com:
I V.8)  I nformacje dodatkow e:

I V.9)  UZASADNI ENI E UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A W TRYBI E NEGOCJACJI  BEZ OGŁOSZENI A,
ZAMÓWI ENI A Z WOLNEJ RĘKI  ALBO ZAPYTANI A O CENĘ

I V.9.1)  Podstaw a praw na
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

I V.9.2)  Uzasadnienia w yboru t rybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie

zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=ee8b5f46-819b-4450-8086...
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