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WYKONAWCY  
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
INFORMACJA O UDZIELENIU / NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

  
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty z dnia 19.09.2019 r. na dostawę odczynników chemicznych i materiałów 
zużywalnych dla  IUNG PIB w Puławach, w podziale na 16 części zamówienia. 
 

• Dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych 
- pakiet nr 1 - Odczynniki chemiczne wg Merck 
- pakiet nr 2 - Odczynniki chemiczne wg VWR 
- pakiet nr 3 - Odczynniki chemiczne wg AVANTOR 
- pakiet nr 4 - Odczynniki chemiczne wg CPAchem 
- pakiet nr 5 – Odczynniki chemiczne wg CPAchem 

- pakiet nr 6 – Odczynniki chemiczne wg Sigma-Aldrich 
- pakiet nr 7 - Odczynniki chemiczne wg Acros 
- pakiet nr 8 – Odczynniki chemiczne wg Inorganic Ventures 
- pakiet nr 9 – Materiały zużywalne wg Bionovo 
- pakiet nr 10 – Materiały zużywalne do analizatora azotu FP-528 wg LECO 
- pakiet nr 11 – Materiały zużywalne do spektrometru ICP-OES wg Thermo Scientific 
- pakiet nr 12 – Materiały zużywalne wg Radwag 
- pakiet nr 13 – Odczynniki chemiczne wg Sigma-Aldrich 
- pakiet nr 14 – Odczynniki chemiczne wg Merck 
- pakiet nr 15 - Odczynniki chemiczne wg Avantor 

• Dla Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia 
- pakiet nr 16 - Odczynniki chemiczne – drugie postępowanie 

 
Tryb postępowania: Zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1986 ze zm.) a także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, z zachowaniem zasad określonych 
w art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.) oraz art. 701 - 705 
Kodeksu Cywilnego  - ustawy w tym postępowaniu nie stosuje się. 

 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu udzielono zamówienia następującym 

Wykonawcom: 
- w zakresie pakietu nr 1 - Odczynniki chemiczne wg Merck - Alfachem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 
Poznań, 
- w zakresie pakietu nr 2 - Odczynniki chemiczne wg VWR - ALPBIS Group Justyna Piwczyk, ul. Samotna 5, 34-
325 Łodygowice, 
- w zakresie pakietu nr 4 - Odczynniki chemiczne wg CPAchem - PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o., ul. 
Puławska 303, 02-785 Warszawa,  
- w zakresie pakietu nr 5 - Odczynniki chemiczne wg CPAchem - Tusnovics Instruments Sp. z o. o., ul. Bociana 
4a/49a, 31-231 Kraków, 
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- w zakresie pakietu nr 6 - Odczynniki chemiczne wg Sigma-Aldrich - BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 
59-220 Legnica, 
- w zakresie pakietu nr 7 - Odczynniki chemiczne wg Acros - BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 
Legnica,  
- w zakresie pakietu nr 9 - Materiały zużywalne wg Bionovo - ALPBIS Group Justyna Piwczyk, ul. Samotna 5, 34-
325 Łodygowice. Wykonawca - ALPBIS Group Justyna Piwczyk w dniu 30.09.2019 odstąpił od realizacji 
zamówienia, które przejął kolejny wykonawca- oferta oznaczona nr 5: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 
80-175 Gdańsk, 
- w zakresie pakietu nr 10 - Materiały zużywalne do analizatora azotu FP-528 wg LECO - EVAL Ewa Kowalska-
Nowak, al. Kościuszki 59/61, 90-514 Łódź 
- w zakresie pakietu nr 11 - Materiały zużywalne do spektrometru ICP-OES wg Thermo Scientific - SPECTRO-LAB 
Jan Borkowski,  al. 3-go Maja 2/170, 00-391 Warszawa, 
- w zakresie pakietu nr 13 - Odczynniki chemiczne wg Sigma-Aldrich - BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 
59-220 Legnica, 
- w zakresie pakietu nr 14 - Odczynniki chemiczne wg Merck - ALPBIS Group Justyna Piwczyk, ul. Samotna 5, 34-
325 Łodygowice,  
 
  
Zamawiający informuje, że na dzień składania ofert tj. 25.09.2019 r do godziny 09.00  dla dwóch pakietów: 

- pakiet nr 3 - Odczynniki chemiczne wg AVANTOR 
- pakiet nr 12 – Materiały zużywalne wg Radwag 

nie wpłynęła żadna oferta i w tym zakresie nie udzielono zamówienia. 
W zakresie jednego pakietu: 
- pakiet 8 - Odczynniki chemiczne wg Inorganic Ventures na dzień składania ofert tj. 25.09.2019 r do godziny 
09.00 wpłynęła jedna oferta, oferta oznaczona nr 6: Analityk Ewa Kowalczyk, ul. Eugeniusza Romera 10/B9, 02-774 
Warszawa, która znacznie przekraczała środki jakie Zamawiający przeznaczył na realizacje zadania nr 8, i w tym 
zakresie nie udzielono zamówienia. 
W zakresie jednego pakietu: 
- pakiet 15 - Odczynniki chemiczne wg Avantor na dzień składania ofert tj. 25.09.2019 r do godziny 09.00 wpłynęły 
dwie oferty, a jedna prawidłowo złożona oferta, oferta oznaczona nr 4: ALPBIS Group Justyna Piwczyk znacznie 
przekraczała środki jakie Zamawiający przeznaczył na realizacje zadania nr 15, i w tym zakresie nie udzielono 
zamówienia.  
W zakresie jednego pakietu 
-  pakiet 16 - Odczynniki chemiczne – drugie postępowanie na dzień składania ofert tj. 25.09.2019 r do godziny 
09.00 wpłynęła jedna nieprawidłowo złożona oferta, i w tym zakresie również nie udzielono zamówienia. 
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