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Warszawa,  30.09.2020 r. 

Numer postępowania: DZPUCK.262.122.2020 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
,,Dostawa urządzenia do Real Time PCR, pojemników do przechowywania  i transportu narządów w hipotermii 
prostej (cooler box) ze stałym pomiarem  i rejestrowaniem temperatury w podziale na  pakiety” 

 
Informacja z otwarcia ofert 

 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące: 
 
1. Kwot jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

 

Nazwa części Wartość brutto 

Pakiet nr 1 
System do ilościowego PCR (Real-Time PCR) wraz  
z osprzętem dla typowania HLA 

227 577,79 zł 
 

Pakiet nr 2 
Pojemnik do przechowywania i transportu narządów – 2 szt. 

17 023,20 zł 
 

Pakiet nr 3 
Pojemnik do przechowywania i transportu narządów – 6 szt. 

51 069,60 zł 
 

2. Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji, warunków płatności: 

Część 1 (pakiet nr 1) 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty 

[PLN] 

Termin 
wykonania 

Okres gwarancji Warunki 
płatności 

1 Biomedica Poland Sp. z o.o.  
ul. Raszyńska 13 

05-500 Piaseczno 

227 577,79  do 
10.11.2020 

24 m-ce Zgodnie z SIWZ 

 

Część 2 (pakiet nr 2) 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty 

[PLN] 

Termin 
wykonania 

Okres gwarancji Warunki 
płatności 

2 

 

BitBlue Frost Krzysztof Chomiuk sp.j. 
ul. Świętego Jana 33 

43-267 Suszec 

19 517,47 do 
10.11.2020 

24 m-ce Zgodnie z SIWZ 

Część 3 (pakiet nr 3) 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty 

[PLN] 

Termin 
wykonania 

Okres gwarancji Warunki 
płatności 

2 BitBlue Frost Krzysztof Chomiuk sp.j. 
ul. Świętego Jana 33 
43-267 Suszec 

57 076,40 do 
10.11.2020 

24 m-ce Zgodnie z SIWZ 
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Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


