
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla jednostek
organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

znak sprawy: AEZ/S-058/2021

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 dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla jednostek
organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
znak sprawy: AEZ/S-058/2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d0e2bef-267f-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00315613/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-15 09:14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004574/30/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.91 Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Z uwagi na charakter niniejszego zamówienia (sukcesywne dostawy materiałów biurowych i
drobnego sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego w okresie 12 miesięcy), zamówienie może być częściowo realizowane w ramach
projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich.

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00217964/04

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-058/2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 250481,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów biurowych i
drobnego sprzętu biurowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do
wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzu asortymentowo -
cenowym zawierającym opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
3. Ilekroć w opisie artykułu, określonego w Załączniku nr 2 Zamawiający wskazał na określoną
wielkość/wysokość/wagę/szerokość/grubość, a opis zawarty w kolumnie 2 nie zawiera
dopuszczalnej tolerancji lub wartości minimalnej należy przyjąć, że są to wartości nominalne i
dopuszczalne jest zaoferowanie artykułu spełniającego opisane wymagania o tolerancji wymiaru
do 5% tj. wielkości/wysokości/wagi/szerokości/grubości.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

22800000-8 - Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze
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z papieru lub tektury

30192000-1 - Wyroby biurowe

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 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Wykonawca Partner Office Sp. z o.o. ul. Bukowińska 26C lok. 69, 02-703 Warszawa, którego
oferta w dniu 17.11.2021 r. została wybrana jako najkorzystniejsza (pismo
AEZ/362/1393/2021/IS), pismem z dnia 10.12.2021 r. poinformował Zamawiającego o
odstąpieniu od podpisania umowy. Z uwagi na to, że była to jedyna oferta niepodlegająca
odrzuceniu, Zamawiający nie ma możliwości, na podstawie art. 263, ponownego wybrania oferty
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 315597,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 320327,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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