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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 510058088-N-2020 z dnia 02-04-2020 r.

Warszawski Uniwersytet Medyczny: Zapewnienie dostępu do Serwisu Internetowego
WIECEJNIZLEK.PL dla studentów 6-go roku Wydziału Lekarskiego oraz 5-go roku Wydziału
Lekarsko-Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S034/2020
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: 550054720-N-2020
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:
Zapewnienie dostępu do Serwisu Internetowego WIECEJNIZLEK.PL dla studentów 6-go roku Wydziału Lekarskiego oraz 5-go roku Wydziału
Lekarsko-Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-034/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
Zapewnienie dostępu do Serwisu Internetowego WIECEJNIZLEK.PL dla studentów 6-go roku Wydziału Lekarskiego oraz 5-go roku Wydziału
Lekarsko-Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 80420000-4

zapotrzebowania i wymagań )

(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 650000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Bethink Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Podlaska 15
Kod pocztowy: 60-623
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/554c2d37-4a0b-4478-81e2-bd0a9f137805
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Cena wybranej oferty/wartość umowy 650000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 650000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 650000.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
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 zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.a) i pkt 3 ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz ze względu na
wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć i wymagane jest
natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Z uwagi
na stan epidemii SARS-CoV-2, wszystkie Uczelnie, w tym Warszawski Uniwersytet Medyczny, musiały ograniczyć prowadzenie działalność
dydaktycznej, która w sposób szczególny dotyka studentów ostatniego roku, którzy w tych okolicznościach zostali pozbawieni możliwości
rzetelnego przygotowania się do egzaminów państwowych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.). Mając na uwadze powyższe, Władze Uczelni podjęły decyzję o wykupieniu dostępu do
Serwisu Internetowego WIECEJNIZLEK.PL dla studentów 6-go roku Wydziału Lekarskiego oraz 5-go roku Wydziału LekarskoStomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierunku lekarsko-dentystycznego. Należy wyjaśnić, że serwis
WIECEJNIZLEK.PL firmy Bethink Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Podlaskiej 15, 60-623 Poznań, jest jedynym rozwiązaniem komercyjnym,
które spełnia wymogi formalne stawiane przez Naczelną Izbę Lekarską względem podmiotów prowadzących zdalne kształcenie
podyplomowe lekarzy i lekarzy-dentystów. Ewaluacja efektów kształcenia na kursach pod nazwą LEK i LDEK, stanowiących przedmiot
niniejszego zamówienia odbywa się w ramach porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy firmą Bethink sp. z o.o. a Centrum
Egzaminów Medycznych w Łodzi, tj. organizatora egzaminów państwowych. Nowa edycja kursu rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia br.
Termin ten wynika z wymagań metodycznych, które zakładają optymalny czas nauki na około 6 miesięcy. Wynika on z objętości materiału
merytorycznego jakie musi przyswoić student. W ramach tych kursów zapewniona jest także stała opieka dydaktyczna online, świadczona
przez grono ponad 50 lekarzy i lekarzy-dentystów. W świetle powyższego dla uzyskania oczekiwanego efektu kształcenia nie można
zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W dacie podpisania niniejszego wniosku, niemożliwym jest
również przewidzenie terminu przywrócenia działalności dydaktycznej w Uczelni.
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Drukuj
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