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BZP 85/13/2012        Bydgoszcz, 23.11.2012 r.                                                                               
 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

        
 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i 

materiałów zużywalnych – sprawa BZP 85/2012 

 

 Dnia 20.11.2012r. Zamawiający zwany dalej Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy poinformował w piśmie nr BZP 85/07/2012 Wykonawcę – Genoplast Biochemicals, 

ul. Grabowa 3, 83-200 Starogard Gdański o odrzuceniu jego oferty w zadaniu nr 6 – dostawa 

odczynników i materiałów zużywalnych na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanym dalej 

pzp. 

 Dnia 22.11.2012r. Wykonawca – Genoplast Biochemicals, ul. Grabowa 3, 83-200 Starogard 

Gdański poinformował o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego. 

W piśmie otrzymanym od Wykonawcy drogą faksową i mailową Genoplast Biochemicals powołuje 

się na argumenty, iż złożona oferta jest zgodna z SIWZ i spełnia wszystkie parametry wymagane 

przez Zamawiającego. Na dowód tego Wykonawca przedstawił karty charakterystyki odrzuconego 

produktu. 

 Zamawiający działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanym dalej pzp, 

Zamawiający po ponownym przeanalizowaniu oferty firmy GenoPlast Biochemicals wraz z 

nadesłanymi wyjaśnieniami, które stanowią integralną część oferty złożonej w postępowaniu 

przetargowym BZP 85/2012 oraz uznaniu informacji za zasadne uwzględnia argumentację 

Wykonawcy i unieważnia czynności odrzucenia oferty GenoPlast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 

05-800 Pruszków na zadanie nr 6.  

 Po powtórzeniu czynności mających na celu ponowną ocenę i wybór oferty 

najkorzystniejszej stwierdzono, że oferta firmy Genoplast Biochemicals na zadanie 6 spełnia 

podstawowe parametry wymagane przez Zamawiającego, a określone w załączniku nr 2 do SIWZ.  

 

 

 

 

 

        Kanclerz 

 

 

                mgr Arkadiusz Słowiński 


