
Szczecin, dnia 26.06.2018 r.

ZZ-2380-64/18

na stronę internetową

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

z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1579

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:    

część I – Odczynniki chemiczne 

1a) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty na ww. część (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp)

złożonej przez Wykonawcę:

TUSNOVICS INSTRUMENTS Sp.z o.o.

ul. Bociana 4A/49A

31-231 Krakówl

za łączną cenę brutto 2.214,00 zł  i przy 3 – dniowym terminie dostawy.

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

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

na ww. część wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia oraz wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania.

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 ww. część, a także punktację

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

L.p. Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 5 TUSNOVICS INSTRUMENTS Sp.z o.o.

ul. Bociana 4A/49A

31-231 Kraków

faks:  12 633 76 46

mail: wzorce@tusnovics.pl

Cena brutto oferty (C) – 56,40; 

Termin dostawy (D) – 40,00;

Razem :  96,40

2 3 SIGMATIK Spółka z o.o. Sp. Komand.

ul. Stabłowicka 147

54-066 Wrocław

mail: kontakt@sigmatik.com

Cena brutto oferty (C) – 47,84

Termin dostawy (D) – 24,00;

Razem :  71,84



3 4 LGC Standards Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 27/29

05-092 Łomianki

faks (22) 751-58-45

mail:pl@lgcgroup.com

Cena brutto oferty (C) – 60,00; 

Termin dostawy (D) – 8,50;

Razem :  68,50

4 1 ANCHEM Sp. z o.o. sp. k.

ul. Międzyborska 23

04-041 Warszawa

faks (22) 646 26 69 

mail: info@anchem.pl

Cena brutto oferty (C) – 2,35; 

Termin dostawy (D) – 5,71;

Razem :  8,06

część III –  Wzorce substancji wybuchowych i alkoholi

1b) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty na ww. część (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp)

złożonej przez Wykonawcę:

TUSNOVICS INSTRUMENTS Sp.z o.o.

ul. Bociana 4A/49A

31-231 Krakówl

za łączną cenę brutto  10.510,35 zł  i przy 30 – dniowym terminie dostawy.

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

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

na ww. część wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia oraz wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania.

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 ww. część, a także punktację

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

L.p. Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 5 TUSNOVICS INSTRUMENTS Sp.z o.o.

ul. Bociana 4A/49A

31-231 Kraków

faks:  12 633 76 46

mail: wzorce@tusnovics.pl

Cena brutto oferty (C) – 60,00; 

Termin dostawy (D) – 40,00;

Razem :  100,00

część IV –  Odczynniki chemiczne

1c) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty na ww. część (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp)

złożonej przez Wykonawcę:



ALCHEM GRUPA Sp z o.o.

ul. Polna 21

87-100 Toruń

za łączną cenę brutto  22.371,96 zł  i przy 7 – dniowym terminie dostawy.

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

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

na ww. część wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia oraz wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania.

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. 

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

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

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

L.p. Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 2 ALCHEM GRUPA Sp z o.o.

ul. Polna 21

87-100 Toruń

faks (91) 350 60 29

mail: stargard@alchem.com.pl

Cena brutto oferty (C) – 60,00; 

Termin dostawy (D) – 40,00;

Razem :   100,00

2 7 POL-AURA Jakub Ławrynowicz

Różnowo 62e

11-001 Dywity

faks 89 67 902 18

mail: przetargi@pol-aura.pl

Cena brutto oferty (C) – 57,33 

Termin dostawy (D) – 31,11

Razem :  88,44

3 6 Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe 

„Chemland” Zbigniew Bartczak

ul. Usługowa 3

73-110 Stargard

faks 91 573 36 41

mail: szklo7@chemland.pl

Cena brutto oferty (C) – 43,39; 

Termin dostawy (D) – 40,00;

Razem :   83,39

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

nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. części (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);

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

Zamawiający nie stosuje dynamicznego systemu zakupów dla ww. części, ponieważ nie przewiduje udzielenia

zamówienia w trybie dwustopniowym określonym w art. 102 uPzp.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.G.


