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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324866-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Odczynniki i środki kontrastowe
2022/S 116-324866

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Warszawski Uniwersytet Medyczny
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 61
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-091
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Zawadka
E-mail: aez@wum.edu.pl 
Tel.:  +48 225720358
Adresy internetowe:
Główny adres: https://dzp.wum.edu.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Merck
Numer referencyjny: AEZ/S-026/2022

II.1.2) Główny kod CPV
33696000 Odczynniki i środki kontrastowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę 
Merck lub „równoważnych”, wyszczególnionych co do rodzaju i liczby w Formularzu asortymentowo-cenowym, 
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stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ sporządzonym w oparciu o katalog produktów Merck dostępny na stronie 
internetowej: https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl.
2. Przedmiot zamówienia określony w Załączniku nr 2 do SWZ, został sporządzony na podstawie analizy 
dostaw odczynników wytwarzanych przez firmę Merck, wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy, z 
uwzględnieniem zmian ilościowych niezbędnych dla realizacji programów badawczych, których kontynuacja 
wymaga bezwzględnego stosowania odczynników tego samego producenta lub producenta odczynników 
„równoważnych”, o których mowa w Rozdziale III ust. 3 SWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 023 151.82 PLN

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dział Logistyki WUM, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę 
Merck lub „równoważnych”, wyszczególnionych co do rodzaju i liczby w Formularzu asortymentowo-cenowym, 
stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ sporządzonym w oparciu o katalog produktów Merck dostępny na stronie 
internetowej: https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl.
2. Przedmiot zamówienia określony w Załączniku nr 2 do SWZ, został sporządzony na podstawie analizy 
dostaw odczynników wytwarzanych przez firmę Merck, wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy, z 
uwzględnieniem zmian ilościowych niezbędnych dla realizacji programów badawczych, których kontynuacja 
wymaga bezwzględnego stosowania odczynników tego samego producenta lub producenta odczynników 
„równoważnych”, o których mowa w ust. 3.
3. Zważywszy na specyfikę przedmiotu zamówienia (odczynniki do badań naukowych),
i wynikającą stąd niemożliwość jednoznacznego opisania kryteriów równoważności, których nie można opisać 
w sposób wystarczająco precyzyjny, stosownie do art. 99 ust. 5 i 6 ustawy, Wykonawca, który powołuje się 
na produkty „równoważne” (innego producenta niż Merck) wyszczególnione w Formularzu asortymentowo-
cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ), zobowiązany jest:
- wykazać poprzez złożenie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Oddziale 
5 ustawy, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI SWZ, że oferowane przez niego odczynniki (każdy z 
osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych bez konieczności wykonywania 
dodatkowych czynności (procedur), konieczności nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów 
zużywalnych, kalibracji urządzeń (o ile dotyczy), a także przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia 
sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników „równoważnych”, na 
podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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Z uwagi na charakter niniejszego zamówienia, tj. sukcesywne dostawy odczynników do badań naukowych, 
zamówienie może być częściowo realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Funduszy 
Europejskich.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 065-168408

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Merck

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
08/06/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Merck Life Science Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Szelągowska 30
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-626
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 253 446.48 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 023 151.82 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), aktów wykonawczych do ustawy.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy. 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
3. W prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 139 ust. 1 ustawy, Zamawiający najpierw dokona badania i 
oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 
w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVII SWZ, przy użyciu platformy zakupowej „e-zamawiający”
firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej 
„Platformą”, dostępną pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl
5. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod adresem https://wum.ezamawiajacy.pl w 
zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. Problemy w obsłudze Platformy należy zgłaszać je na 
adres ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl  lub pod nr telefonu +48 (22) 25-72-223.
6. Wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją warunków zamówienia, zwaną dalej SWZ.
7. Podmiotowe środki dowodowe:
1) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 SWZ.
2). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, 
na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.
3) Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w Rozdziale IX SWZ – 
Zamawiający nie określa wymagań.
8. Przedmiotowe środki dowodowe - Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w 
Rozdziale XI SWZ.:
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Stosownie do postanowień art. 91 ust. 2 ustawy 
Zamawiający wyjaśnia, że podział zamówienia na pozycje asortymentowe groziłby nadmiernymi trudnościami 
technicznymi, a potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części 
zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwej realizacji prowadzonych badań naukowych. Odczynniki 
stanowiące przedmiot zamówienia są niezbędne do realizacji programów naukowych i badawczych, których 
kontynuacja wymaga bezwzględnego stosowania odczynników tych samych producentów, z zastrzeżeniem 
postanowień Rozdziału III ust. 4, a które dystrybuowane są w sposób bezpośredni lub pośredni przez podmioty 
autoryzowane.
10. Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia odstąpił od wymogu ustalenia 
kryterium ceny nieprzekraczającego 60% (art. 246 ust. 2 ustawy), bowiem odczynniki stanowiące przedmiot 
zamówienia używane są do badań naukowych i badawczych, których kontynuacja wymaga bezwzględnego 
stosowania odczynników tego samego producenta, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału III ust. 4 oraz 
Rozdziału IX SWZ, odnoszących się do odczynników „równoważnych” pozwalających na kontynuację badań 
naukowych.
11. Administratorem danych osobowych jest WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Żwirki i Wigury 
61, 02-091 Warszawa reprezentowany przez Rektora WUM. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych 
osobowych została zawarta w rozdziale XXXI SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy, przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy. (Rozdział XXX SWZ)

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/06/2022
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