Krajowe Centrum ds. AIDS
ul. Samsonowska I
02-829 Warszawa

tel.t 022 331-77-77, fax:022 331-77-76
e-mail: aids@aids.gov.pl
www.aids.gov.pl

U<zestnlcy postepowania

postpowd io o udzielenie zomdwienia publi.znego, kt6rego przedmiotem iest spaedo2 i
bezpolrednich odbiorc6w test'w pftesieworych oroz szybkich test6w kosetowy.h db Punkt6w
Konsultacyino-Diognostycznych ptomuiqqch dnonimowe i bezphtne testowanie w kierunku Hlv - 6 czgt.i

Dotyczy

do

(oz n o cz e ni e s p r awy : KC/ Al DSI D Z / 27 o - 1 4 I 2 o

1

g).

zamawiaiicy, Kraiowe centrum ds. AlDs, dziatajQc zgodnie z dysPozyciQ art. 92 ust. 1 Pkt 1 ustawy
z dnia 29 sty(znia 2oo4 roku Prawo zamdwiei publicznych, zawiadamia, ii za najkorzystnieisze w zakresie

poszcegdlnych czqlci zam6wienia, kt6rego przedmiotem iest sptzedaz i dostawa
do bezpolredni(h odbiorcdw testdw peesiewowy(h oraz szybkich testdw kasetowych dla Punktdw
Konsultacyino-Diagnosty<znych promujqcych anonimowe i bezplatne testowanle w kierunku Hlv - 6 <zQJci
(ozna(zenie sprawy: Kc/Alosl)zl 27 o-1 41 2019), zostaly uznane of erty:

D

w z.kresle czlJci nr t

-

oferta wykonawcy ABaOTT LABoRAToRIES PoLAND sP. z o.o., ul. Postqpu

-

oterta wykonawcy ROGHE DlAGtlosTlcS POISXA SP. z

21B,

02'676 Warszawa;

z) w zakresie

<zQ3<i

nr r

o'o, ul. Bobrowiecka 8,

oo-728warszawa;

J) w zakresle (zQJci
o1-518

nr,

|4

-

oferta wykonawq BIOMERIEUX POSKA SP. z o.o.,

ul

Cen. J. Zajqczka 9,

warszawa;

4) w zakreile

GzQgd

nr 5 - oferta wykonawcy PolNrE SCIENTIFIC PoLSKA SP. z o.o.' ul. Rumiana 76; 02_956

5) w zekresle (z€ld nr

5

-

oI€rta wykonawcy

8lo-

OVUM SP. z

o.o, ul. Droga MQczennik6w Maidanka

74;

2o-125 Lublin.

Uzaradnlenle: Oferty, ktdre zostaly uznane za najkorzystniejsze w poszczegdlny(h czQiciach zam6wienia'
spelniajQ wszystkie wymagania Zamawiajqce8o i ustawy PzP oraz zostaly ocenione iako najkorzystniejsz€
w oparciu o podane kryteria wyboru w da nej czqgci zamdwienia.

Nr

NT

Nafla (rlm.) I .drc3 wykonaw<y

AaBOrt [aaoMloRlEs lDlaND sp. 2 oo.
ul. Posttpu 2ra; 02'676

wartawa

ROCHE oIAGNOSn<5 P'OrsxA Sp. z o o.

ul, Bobrowie.ka

ozna(z€nie sprawy KC/At

/u&*

DS

I,

oo'718 warszaw.

lDZltTo'1412019

)
3

BIOMERIEUX POISr\A sp. z o.o.

ul.6en. J. zajidka 9: oi 5r8waBrawa
BIOMERIEUX POLST\A Sp. r o.o.
ul, C.n,J, Z.haka 9, on5r8 waBzawa

r9849,0o

7

96359,80

7

FOltlTt S(|ENnFK P,oLSXA SP. z o.o,
ul, Auml.na76; 02-956 WaRzawa
7

E|OMED|<A Poland 5p. . o.o
o9joo wa6zaM
ul. R.3zy6ete

!t

POLCEN SP. 2 o.o. SP. k.

ul.
5

6

Plrztina 80;

9r-516

t6di

18985,oo

HYDREX oIACNOSTICS 5p. z o.o. 5p, k,
ul, Tom.s2.zana 4: o1-lrlWa6zawa

47na

41,1)

,lno

59n

26,65

5),3'

9

BIGNOVUM Sp. z o.o.
ul. Droga Mtczennrk6w MadankaT4j

,

:o'l15Lublin
NEUCAS.A,
9

01.SlotaBrdrosk 58;87roolotuh

ii

umowy w sprawie Pzedmiotowego zamdwienia publicznego zostana zawarte
zwykonawcami, ktdrych olerty zostaly wybrane, w siedzibie zamawiajqcego:
ZamawiajEcy zawiadamia,

0

w czqJciach nr1-4wdniu 22lip(a roi9r. w godz,11:oo -14:oo;

2) w czqlci nr 5 i6

po uPlywie terminu, o ktdrym mowa w art 94 ust.

2{ llp(a 2oi9 r,wgodz.ll:oo - 14:oo.

od"ffi#ilttnoe

oznaczenl€ sprawy KqAloslDzl>7 0'1412019

/1,9-

l pkt

2 ustawy Pzp, tj.

w dniu

