
Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych 
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Realizator (nazwa i kod jednostki)

NOTATKA SŁUŻBOWA
z udzielenia zamówienia publicznego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny bez stosowania

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

o wartości netto przekraczającej 10 000 zł do 50 000 zł □

o wartości netto przekraczającej 50 000 zł do wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30 000 euro

wyłącznie w związku z zaistnieniem okoliczności określonych w części II notatki
□

o wartości netto przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i 
mniejszej niż 221 000 euro, których przedmiotem są dostawy lub usługi:

a) służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub 
rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej 
służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju;

b) z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, 
konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji 
kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, 
a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów 
archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe 
przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.

wyłącznie w związku z zaistnieniem okoliczności określonych w części II notatki

□

Notatka spisana w dn iu ........................................... ,

dotyczy WNIOSKU n r:............................................o wartości zamówienia:

netto.....................................zł, stawka VAT.......... %, brutto ...........................................zł z VAT,

w sprawie............................................................................................................................................
(należy określić przedmiot zamówienia)

Część I.

Po przeprowadzeniu procedury rozeznana rynku poprzez:

- zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej □

- skierowania zapytania ofertowego do nw. Wykonawców (co najmniej trzech)

a )  ..................

b )  .................

c )  ................

□

Oferty złożyli nw. Wykonawcy:

Nazwa i adres Wykonawcy Data złożenia oferty Cena Kryterium wyboru Wybrano

□

□

□

Zamówienie zostanie udzielone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
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zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8.

Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia .........................................

Z wybranym Wykonawcą:

- zostanie podpisana umowa □

- zostanie wystawione zlecenie wykonania zamówienia □

Informacje dodatkowe (o ile dotyczy)

Wykaz załączników:

Sporządził: Zatwierdził:

ącej)(Data i podpis) (Data i podpis kierownika Jednostki realizuj

Część II.

W związku z zaistnieniem nw. okoliczności zamówienie zostanie udzielone:

(Nazwa i adres Wykonawcy)

1.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, zgodnie z 
przepisami Ustawy, w tym także postępowań prowadzonych w sprawie zamówień na 
usługi społeczne i innych szczególnych usług, o których mowa w załączniku XIV do 
Dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 
uchylającej dyrektywę 2004/18/WE Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., do których mają 
zastosowanie postanowienia Działu III Rozdział 6 Ustawy, a wartość netto 
unieważnionego postępowania lub unieważnionych części danego postępowania, nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (dla zamówień z § 1 
ust. 1 pkt 1 Regulaminu) oraz 221 000 euro (dla zamówień z § 1 ust. 1 pkt 2 Regulaminu) 
lub w wyniku przeprowadzenia procedury określonej w Regulaminie udzielania 
zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień 
publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, nie wpłynęła żadna oferta lub 
wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali 
wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod 
warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

□

2.

Zamówienie może być zrealizowane tylko przez ww. Wykonawcę z powodu:

- braku konkurencji, ze względów technicznych o obiektywnym charakterze,

- przedmiot zamówienia je s t objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności 
intelektualnej.

Uwaga! Powyższe wyłączenie może być zastosowane wyłącznie w przypadku gdy nie 
istnieje rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jes t wynikiem, 
nieuzasadnionego merytorycznie, zawężania parametrów zamówienia.

□

□

3.

Zamówienie z zakresu działalności twórczej lub artystycznej może być zrealizowane 
tylko przez ww. Wykonawcę.

Uwaga! Powyższe wyłączenie może być zastosowane wyłącznie w przypadku udzielania 
zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

□
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4.

Ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, niewynikającą z przyczyn leżących 
po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć i nie można 
zachować terminów określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych bez 
stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym.

□

5.

Ze względu na wyjątkową sytuację, niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 
zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, wymagane jest 
natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych 
Regulaminie udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - 
Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

□

6.

Przedmiotem zamówienia na dostawy są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach 
badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, z wyłączeniem zamówień 
obejmujących produkcję masową służącą osiągnięciu rentowności ekonomicznej lub 
pokryciu kosztów badań i rozwoju.

□

7.

Zamówienie udzielane jest Wykonawcy wybranemu z zachowaniem procedury, o której 
mowa w Rozdziale 4 lub 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez 
stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym, których przedmiotem są zamówienia uzupełniające:

- na dodatkowe dostawy, polega na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub 
instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, a 
zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach 
technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie 
duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji, z 
zastrzeżeniem, ze czas trwania umowy w sprawie zamówienia na dostawy dodatkowe 
nie może przekraczać 3 lat;

- na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub 
robót budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 
przewidzianych w zapytaniu ofertowym.

□

□

8. Zaistniały obiektywnie uzasadnione okoliczności do udzielenia zamówienia znanemu 
Zamawiającemu wykonawcy. □

9. Przedmiotem są dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją 
działalności podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym. □

10.

Przedmiotem są usługi świadczone w zakresie prac badawczo-rozwojowych 
prowadzonych w projekcie przez osoby wskazane w zatwierdzonym wniosku o 
dofinansowanie projektu, posiadające wymagane kwalifikacje, pozwalające na 
przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zgodnie z tym wnioskiem

□

Uzasadnienie faktyczne ........................................................................................................................

Zamówienie zostanie udzielone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt. 8.

Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ...............................................

Z wybranym Wykonawcą:

- zostanie podpisana umowa □

- zostanie wystawione zlecenie wykonania zamówienia □
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Informacje dodatkowe (o ile dotyczy)

Wykaz załączników:

Sporządził:.......................................................... Zatwierdził.......................................................
(Data i podpis) (Data i podpis kierownika Jednostki realizującej)
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