
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Sukcesywne świadczenie usług kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek
organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego znak sprawy: AEZ/S-069/2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Warszawski Uniwersytet Medyczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 61

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-091

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aez@wum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://wum.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywne świadczenie usług kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek
organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego znak sprawy: AEZ/S-069/2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c715bd5-696d-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00033662

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-25
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004574/33/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.32 Sukcesywne świadczenie usług kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym, dla
jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Ponadto Zamawiający informuje, że usługi kurierskie w części będą świadczone dla potrzeb
realizacji projektów badawczych, badawczo-rozwojowych, niekomercyjnych badań klinicznych
finansowanych lub współfinansowanych m.in. ze środków Agencji Badań Medycznych,
Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Komisji Europejskiej i z
innych źródeł zewnętrznych.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00339859/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AEZ/S-069/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i
zagranicznym dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek kopertowych oraz paczek, w
tym zwierających materiał biologiczny w suchym lodzie, określonych co do rodzaju, liczby i ceny
w ofercie Wykonawcy sporządzonej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2
do SWZ, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany liczby określonych przesyłek
wyszczególnionych co do rodzaju w Załączniku nr 2 do SWZ, w granicach wynagrodzenia
określonego w ofercie Wykonawcy, a także możliwość niewykorzystania przedmiotu umowy w
zakresie ilościowym i wartościowym, jednakże nie przekraczającym 30 % wartości tego
wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień § 5 i 9 Projektu umowy.
3. Wykonawca odbierać będzie przesyłki w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 (od poniedziałku
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), z miejsc wskazanych w Wykazie
miejsc odbioru przesyłek kurierskich, stanowiącym Załącznik nr 3 do Projektu umowy.
4. Przesyłki dostarczane będą, z zachowaniem nw. terminów:
1) na terenie Polski:
a) w dniu następnym od daty nadania przesyłki - do godziny 9.00 (przesyłki terminowe),
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c) w dniu następnym od daty nadania przesyłki - do godziny 12.00 (przesyłki terminowe),
d) w dniu następnym od daty nadania przesyłki - do końca dnia roboczego;
2) za granicę:
a) do krajów UE oraz pozostałych krajów Europy - do 2 dni roboczych od daty nadania przesyłki,
b) do USA - do 3 dni roboczych od daty nadania przesyłki,
c) do Kanady i Rosji - do 3 dni roboczych od daty nadania przesyłki,
d) do pozostałych krajów - do 5 dni roboczych od daty nadania przesyłki.
5. Usługi kurierskie świadczone będą na warunkach określonych w Projekcie umowy,
stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
6. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że z uwagi specyfikę przedmiotu zamówienia (usługi
kurierskie w obrocie krajowym i zagranicznym), odstąpił od wymogu określonego w art. 95
ustawy, tj. zatrudnienia przez Wykonawcę lub/i podwykonawcę osób uczestniczących w
realizacji usług na podstawie stosunku pracy, zważywszy, że do identyfikowalnych czynności
polegających na odbiorze korespondencji (przez osoby kierujące pojazdami) nie ma
zastosowania art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz.
1320 ze zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
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