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Wykonawcy  
wg rozdzielnika 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym  
bez negocjacji na dostawę zamrażarki kriogenicznej zapewniającej długoterminową ochronę 
materiału biologicznego w temperaturze poniżej -135oC. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. – dalej ustawy Pzp), zawiadamia,  
iż w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy Biosell Sławomir 
Opolski, ul. Nowolipie 21/25, 01-002 Warszawa. 

Uzasadnienie: 
Zamawiający na podstawie art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wybrał ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów 
zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale XVII Specyfikacji warunków zamówienia. 

Zamawiający na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zaprasza Wykonawcę, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza do zawarcia umowy o zamówienie publiczne w terminie nie krótszym niż 5 dni  
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp odrzucił, ofertę Wykonawcy 
Frost Tomasz Frankowski, ul. Dobra 9, 05 – 092 Łomianki, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami 
zamówienia. 

Uzasadnienie: Zamawiający w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia określił parametry  
i charakterystykę urządzenia, podając:  

- pkt 9 tabeli wymagania: 

System alarmowy wyposażony w podwójne zasilanie, podtrzymujące działanie układu w przypadku braku 
zasilania głównego: 

 Alarm braku zasilania 
 Alarm niewłaściwych parametrów sieci zasilającej  
 Alarm zbyt wysokiej temperatury i alarm zbyt niskiej temperatury 
 Alarm niewłaściwej pracy systemu podtrzymania zasilania  
 Alarm niedomkniętej pokrywy zamrażarki 
 Alarm/wskaźnik stanu filtra skraplacza  
 Alarm czujnika temperatury 
 Alarm wysokiej temperatury w pomieszczeniu 
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 - pkt. 10 tabeli wymagania:  
Zamrażarka wyposażona w port USB oraz drugi port pozwalający na podłączenie zewnętrznego rejestratora 
parametrów pracy zamrażarki. Zamawiający w dniu 27 czerwca 2022 r. w wyjaśnieniach treści SWZ dopuścił 
możliwość zaoferowania urządzenia bez portu USB zaznaczając, że urządzenie musi posiadać inną możliwość 
łatwego zgrania archiwalnych danych temperatury z oferowanego urządzenia.  

Oferowane przez Wykonawcę urządzenie nie posiada: 

 alarmu niedomkniętej pokrywy zamrażarki 
 alarmu/wskaźnika stanu filtra skraplacza  
 alarmu wysokiej temperatury w pomieszczeniu 
 portu pozwalającego na podłączenie zewnętrznego rejestratora parametrów pracy zamrażarki. 

 

                        

 
    

ZESTAWIENIE OFERT WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ 
  

Numer 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Cena brutto (w zł): 
Liczba punktów w 

kryterium cena (c) – 
waga kryterium 60 

Termin dostawy:  
Liczba punktów w 

kryterium (T) - waga 
kryterium 40 

Łączna liczba 
przyznanych 

punktów 

1 
ALAB Sp. z o.o. 

ul. Stępińska 22/30 lok. 222 
00 – 739 Warszawa 

45,36 40 85,36 

2 
Frost Tomasz Frankowski 

ul. Dobra 9 
05-092 Łomianki 

Oferta odrzucona zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp 

3 
Sanlab J. Kaczorek, M. Bińczak Sp. J. 

ul. Andrychowska 7 
01-447 Warszawa 

47,68 40 87,68 

4 
Biosell Sławomir Opolski 

ul. Nowolipie 21/25 
01-002 Warszawa 

60,00 40 100,00 

 

 
DYREKTOR 

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 
im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

- Państwowego Instytutu Badawczego 
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel 

/dokument podpisany elektronicznie/ 
 
 
Otrzymują:  

1. ALAB Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00 – 739 Warszawa  
2. Biosell Sławomir Opolski, ul. Nowolipie 21/25, 01-002 Warszawa 
3. Frost Tomasz Frankowski, ul. Dobra 9, 05 – 092 Łomianki 
4. Sanlab J. Kaczorek, M. Bińczak Sp. J., ul. Andrychowska 7, 01-447 Warszawa 
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