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OGLOSZENIE

Dyrekcja Szpitala w Olawie, zgodnie z arl. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zam6wiei publicznych
(z p62n. zm ianam i), oglasza rozstrzyg n iqcie przetarg u nieog ran iczonego na:

Dostawq test6w i podNo2y do mikrobiologii wraz z dzierZawe
a na lizatora.

znak sprawy ZOZ|DZ? tpNt23 I 1 6

I Ofertv wvbrane:

ll Pozostale ofertv

lll. Ofgrtv odrzucone
Argenta Sp. Z o.o. Sp. K., ul. polska 114, 60-401 poznan - z zakresuo Zadania nr: '109L - Bakteriologia testy biochemiczne i lateksowe na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2treSc oferty nie

odpowiada treSci SIWZ. Termin waZnoSci produktu jest krotszy niz wskazany w SIWZ.
' Zadania nr: 1 101 - Bakteriologia po!f921 na plytkach do badan Srodowiskowych na podstawie art. g9 ust. 1 pkt. 2

treSc oferty nie odpowiada treSci SIWZ. Termin waznoSci produktu jest kr6tszy niz wskazany w SIWZ.
Biomaxima Spolka Akcyjna, ul. Vetter6w 5,20-277 Lublin z zakresu zadania nr: 1 10L- Bakteriologij podloza na plytkach
do badah Srodowiskowych na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 tre6c oferty nie odpowiada treSci SIWZ. Termin waznoSci
produktu jest krotszy niz wskazany w SIWZ.

lV. Zadania uniewa2nione
Zadanie nr: 110L- BAKTERIOLOGIA - Podtoza na plytkach do badai Srodowiskowych
Zadanie nr: 109L- BAKTERIOLOGIA - testy biochemiczne i latersowe

Podstawa art.93 ust. 1.1 - nie zlozono zadnej oferty niepodlegajqcej odrzuceniu.

Zadanie nr: 3 Testy biochemiczne do identyfikacji i lekowra2liwoSci drobnoustroj6w wraz z dzier2awqanalizatora

Podstawa art. 93 ust. 1.4 - cena oferty przewyZsza kwotg, kt6rq Zamawiajqcy zamieza przeznaczye na sfinansowanie
zamowienia.
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