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Ogłoszenie nr 510279287-N-2019 z dnia 20-12-2019 r.

Warszawski Uniwersytet Medyczny: Zaprojektowanie i wykonania graficznych planów
ewakuacji w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 623070-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 00028891700000, ul.
Żwirki i Wigury   61, 02-091  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225720366,
225720373, e-mail aez@wum.edu.pl, azp@wum.edu.pl, faks 225720363. 
Adres strony internetowej (url): www.wum.edu.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zaprojektowanie i wykonania graficznych planów ewakuacji w obiektach Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
AEZ/S-119/2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zaprojektowanie i wykonanie planów ewakuacji
budynków, zwanych dalej także planszami, a także ich montaż w obiektach Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, wyszczególnionych w Załączniku nr 1 Wykaz planów
ewakuacyjnych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na warunkach
określonych w umowie – Załącznik nr 6. 2. Wykonawca wykona usługę polegającą na:
a)opracowanie projektu graficznego dla planów ewakuacji poszczególnych budynków, przy
czym projekt ten zostanie uzgodniony z Zamawiającym, a podstawą jego odbioru będą
opracowane i uzgodnione z Zamawiającym plany ewakuacji wykonane dla dwóch budynków, o
których mowa w Załączniku nr 1 do umowy; b) opracowanie planów ewakuacji dla określonych
budynków, na podstawie rzutów kondygnacji poszczególnych budynków przekazanych
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Wykonawcy w wersji edytowalnej, w programie graficznym AutoCad, z zastrzeżeniem, że rzuty
te zostaną zweryfikowane przez Wykonawcę w oparciu o wizje lokalną przeprowadzoną w tych
obiektach; c) dla każdego planu ewakuacji z osobna, uzyskanie akceptacji Zamawiającego na
przystąpienie do druku plansz, w dwóch egzemplarzach, w łącznej liczbie określonej w
Załączniku nr 1 do umowy; d) wydrukowanie drukiem cyfrowym plansz w formacie
uzgodnionym przez Strony (zbliżonym do A3), na płycie PCV HIPS, białej, o grubości 0,5 mm,
dedykowanej do produkcji znaków bezpieczeństwa; e) montaż plansz w poszczególnych
budynkach przy użyciu taśmy obustronnie klejącej oraz przekazanie Zamawiającemu drugiego
kompletu plansz, a także wersji elektronicznej tych planszy w wersji edytowalnej, w programie
AutoCad.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 79822500-7

Dodatkowe kody CPV: 79823000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet
Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i wykonanie graficznych planów ewakuacji w
obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-119/2018 uprzejmie
informuje, że w związku z uchyleniem się Wykonawcy od podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego, postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1, w
związku z art. 94 ust. 3 ustawy. Uzasadnienie faktyczne: 1) Zamawiający pismem znak:
AEZ/362/1847/2019/PG z dnia 6.12.2019 r. (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)
poinformował o wyborze oferty Wykonawcy: MS FIRELINE, ul. Ożarowska 83, Duchnice, 05-
850 Ożarów Mazowiecki, jako oferty najkorzystniejszej; 2) w dniu 13.12.2019 r. Wykonawca jw.
poinformował o odstąpieniu od postępowania, w związku z problemami w Firmie; 3) zgodnie z art.
94 ust. 3 ustawy, ze względu na fakt, iż w zakresie przedmiotu postępowania jw. zaistniała
przesłanka unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 93 ust. 1 (ważną ofertę złożył
jedynie Wykonawca: MS FIRELINE, ul. Ożarowska 83, Duchnice, 05-850 Ożarów Mazowiecki),
Zamawiający postanowił jak na wstępie.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
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Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


