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Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

h tutQg,z dnia ...2021 roku

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 7 13 z p62n.zm.),

s1

Wprowadzam nowy wz6r wniosku o przeprowadzenie postQpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego, kt6rego war76e jest rowna lub pnekracza kwotg
130 000 zlotych i jest mniejsza ni2 progi unijne, w brzmieniu okre6lonym
w Zalqczniku do niniejszego Zarzqdzenia.

s2

Zobowiqzujq kom6rki organizacyjne Urzgdu do skladania ww. wniosku do Biura
Zam6wiefi Publicznych w celu wszczgcia postgpowania o udzielenie zam6wienia
publicznego, kt6rego wartoSc jest r6wna lub pzekracza kwotq 130 000 zlotych ijest
mniejsza ni2 progi unijne.

s3

Traci moc wz6r wniosku o przeprowadzenie postqpowania o udzielenie zam6wienia
publicznego, stanowiqcy zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 102117 Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2017 roku.

s4

Wykonanie Zazqdzenia powierzam Sekretazowi Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny oraz kierownikom kom6rek organizacyjnych Urzgdu Gminy i Miasta
Czerwion ka-Leszczyny.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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w sprawie wprowadzenia nowego wzoru wniosku o przeprowadzenie
postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, kt6rego warto66 jest
r6wna lub przekracza kwotg 130 000 zlotych ijest mniejsza ni2 progi unijne

zarzqdzam co nastq puje :
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Do Biura
Zamowiert Publicznych

Wniosek o przeprowadzenie postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego'
kt6rego wartoS6 jest r6wna lub przekracza kwotq 130 000 zlotych

i jest mniejsza ni2 progi unijne

pn

1. Proponowany tryb udzielenia zam6wienia zgodnie z ustawq Prawo zam6wiefi
publicznych zwanq dalej w niniejszym wniosku ,,ustawq Pzp":
(prosze wlasciwe zaznaczy Cl

Tryb podstawowy bez mozliwoSci negocjacji 2aft.275 pkt 1 ustawy Pzp,

Tryb podstawowy z mo2liwoSciq negocjacji z arl.275 pkt 2 ustawy Pzp,

o Tryb podstawowy z negocjacjami z arl. 275 pkt 3 ustawy Pzp,

o partnerstwo innowacyjne,

o zamowienie z wolnej rgki,

o negocjacje bez ogloszenia

2. \N przypadku zaproponowania trybu podstawowego, o kt6rym mowa w art. 275
pkt 2 ustawy Pzp, proszq wskaza6, czy przewiduje sig wyb6r najkozystniejszej oferty
z mo2liwo6ciq prowadzenia negocjacji:
(Uwaga: jezeli dopuszcza sie mozliwosc skladania ofert czQsciowych, informacje podaje sie dla kazdej czQsci)

3. W przypadku zaproponowania trybu podstawowego, o kt6rym mowa w an. 275
pkt 2 lub 3 ustawy Pzp, prosze wskaza6 czy zamierza siq ograniczy6 liczbq wykonawcow,
kt6rych zamawiajqcy zaprosi do negocjacji ofert:

o

o

I



a jezeli tak, proszq poda6:

a) maksymalnq liczbq wykonawc6w, kt6rzy zostanq zaproszeni do negocjacji:

b) kryteria oceny ofert, kt6re zamierza siq zastosowai w celu ograniczenia liczby
wykonawc6w:

4. W pzypadku zaproponowania trybu
innowacyjne lub zam6wienie z wolnej rqki
szczegolowe uzasadnienie obejmujqce
zastosowania, podstawq prawnq otaz
zastosowanie proponowanego trybu :

innego niZ tryb podstawowy (partnerstwo
lub negocjacje bez ogloszenia) nale2y poda6
w szczeg6lnoSci: tryb, przeslanki jego
opis stanu faktycznego uzasadniajqcego

5. W pzypadku zaproponowania trybu innego niz tryb podstawowy nale2y poda6 okre6lone
ustawq Prawo zam6wierl publicznych informacje niezbqdne do wszczqcia postqpowania o

udzielenie zam6wienia w trybie partnerstwa innowacyjnego lub zam6wienia z wolnej rqki/
lub negocjacji bez ogloszenia:

6. Opis pzedmiotu zam6wienia (w tym miqdzy innymi wielko6i, zakres, rodzaj i ilo6c
dostaw, uslug lub rob6t budowalnych) - w przypadku zaproponowania trybu podstawowego,

o kt6rym mowa w aft.275 pkt 1 i 2 ustawy Pzp:
(Uwaga: jezeli dopuszcza sie mozliwoso skladania ofert czesciowych, informacje podaje siQ dla kazdej czQsci)

8. W przypadku zaproponowania trybu podstawowego, o kt6rym mowa w art. 275 pkt 3
ustawy Pzp proszq poda6 opis minimalnych wymagari dotyczqcych pzedmiotu zam6wienia
lub realizacji zam6wienia, niepodlegajqcych negocjacjom, kt6re muszq spelni6 wszystkie
oferty:
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9. Proszq poda6, czy w odniesieniu do opisu przedmiotu zam6wienia

7. Opis potzeb zamawiajqcego i cechy charakterystyczne dostaw rob6t budowlanych lub
uslug, stanowiqce przedmiot zam6wienia - w przypadku zaproponowania trybu
podstawowego, o kt6rym mowa w ay'..275 pkt 3 ustawy Pzp:
Uwaga : lnformacje zawarte w opisie potzeb i wymagan muszq bye wystarczaiqco precyzyjne, aby umo2liwi6
wykonawcom ustalenie charakteru i zakresu zam6wienia oraz podjecie decyzji co do zlozenia oferty
podlegajqcej negocjacjom.
(Uwaga: leZeti dopuszcza siQ mozliwos6 skladania ofert czesciowych, informacje podaje siQ dla ka2de., czQsci)



a) uwzglQdniono wymagania w zakresie dostqpno6ci dla os6b niepelnosprawnych oraz
projektowania z p%eznaczeniem dla wszystkich u2ytkownik6w, zgodnie z art. 100 ust. 1

ustawy Pzp:
(prosze podad tak lub nie)

b) okreSlono wymagania dotyczEce wydajnoSci lub funkcjonalnosci, zgodnie z art. 101 ust
1 ustawy Pzp,
(prosze poda6 tak lub nie)

c) 2qda siq okreSlonej etykiety lub wskazuje siq majqce zastosowanie wymagania okre6lonej
etykiety, zgodnie z arL. 104 ustawy Pzp:
(prosze podac tak lub nie)

10. Nazwy i kody okre6lone we Wsp6lnym Slowniku Zam6wiei (CPV):
(Uwaga: jezeli dopuszcza sig mozliwos6 skladania ofert czesciowych, informacje podaje sie dla ka2dej czesci)

Dodatkowe przedmioty

11. Wskazanie, czy przed wszczqciem postqpowania pzeprowadzono wstQpne konsultacje

rynkowe, o kt6rych mowa w art. 84 ustawy Pzp:
(proszq podaC tak lub nie)

Je2eli tak proszq wskazac podmioty kt6re uczestniczyly w wstqpnych konsultacjach

rynkowych oraz wskazad Srodki majqce na celu zapobie2eniu zakl6cenia uczciwej
konkurencji w przypadku o kt6rym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy Pzp:

12. Calkowita szacunkowa warto6i zam6wienia wynosi:
(netto) .

(brufto)
PLN

Je6li tak, proszq podac:

- szacunkowq warto5i calego zamowienia udzielanego w czqSciach, z kt6rych kazda
stanowi przedmiot odrqbnego postqpowania:
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PLN

Gl6wny przedmiot:

Wskazanie, czy zam6wienie dotyczy udzielenia zamowienia w czq6ciach, z kt6rych ka2da
stanowi pzedmiot odrebnego postepowania:
(proszQ poda6 tak lub nie)

(netto)



(brutto)..... PLN

- szacunkowq wartoS6 aktualnie udzielanego zam6wienia czqSciowego kt6rego dotyczy
przedmiotowy wniosek:

(netto).
(brutto)

PLN

Warto6c zamowienia zostala ustalona w dniu
na podstawie nastqpujqcego dokumentu:

13. Kwota, jakE Zamawiajqcy zamierza przeznaczyt na sfinansowanie zam6wienia:

14. Wskazanie, czy przewiduje siq mo2liwo56 skladania ofert czgSciowych:
(proszQ podac tak lub nie)

Je2eli nie, proszq poda6 powody niedokonania podzialu zam6wienia na czgSci:

b) Szacunkowq warto6d poszczeg6lnych czq6ci zam6wienia wynosi

C2q66............ :

netto ) PLN
PLNbrutto)

c) Liczbq czq6ci zam6wienia, na kt6rq wykonawca moze zlo2y6 oferte Qednq, wszystkie
lub podae ficzbg):

d) Maksymalna liczba czqSci, na kt6re zam6wienie moze zosta6 udzielone temu samemu
wykonawcy (ednq, wszystkie lub podac liczbq):

e) Kryteria lub zasady, kt6re bqdq mialy zastosowanie do ustalenia, kt6re czq6ci
zam6wienia zostanq udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty
w wiqkszej ni2 maksymalna liczbie czgSci:

15. Wskazanie, czy zam6wienie obejmuje opcje:
(prosze podae tak lub nie)
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Je2eli tak, proszg podac:

a) Liczbq, opis, i nazwg czqSci zam6wienia:



Je2eli zam6wienie obejmuje opcje, prosze okreSlic rodzaj i maksymalnq warto6ci opcji oraz
okolicznoSci skorzystania z opcii:

16. Wskazanie, czy:

- dopuszcza siq zloZenie ofert wariantowych:
(proszQ podad tak lub nie)

- wymaga sig zlo2enia ofert wariantowych:
(prosze poda6 tak lub nae)

W pzypadku odpowiedzi twierdzqcej, proszq poda6 czy zlo2enia oferty wariantowej
wymaga siq albo dopuszcza siQ tylko z jednoczesnym zlo2eniem oferty podstawowej albo
zamiast zlo2enia oferty podstawowej :

W przypadku odpowiedzi twierdzqcej, proszg poda6 minimalne warunki jakim muszq
dopowiadac oferty wariantowe:

'17. Wskazanie, czy przewiduje siq wznowienia:
(proszQ podac tak lub nie)
(Uwaga: jezeli dopuszcza siQ mo2liwos6 skladania ofert czesciowych, informacje podaje sie dla kazdej

czeSci)

Je2eli tak, proszg poda6 opis wznowienia

18. Wskazanie, czy pzewiduje sig udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zam6wienia
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zam6wienia polegajqcego na powt6zeniu
podobnych uslug lub rob6t budowlanych, na podstawie atl.214 ust. 1 pkt 7 w zwiqzku
z art. 305 pkt 1 ustawy:
(Uwaga: jezeli dopuszcza sie mozliwosd skladanaa ofert czesciowych, informacje podale siQ dla kazdej czQsci)
(proszg poda6 tak lub nie)
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(Uwaga: jezeli dopuszcza siQ mozliwose skhdania ofert czQsciowych, informacje podale siQ dla kazdej
czeSci)

Je2eli przewiduje siq udzielenie takiego zamowienia, proszg podac przedmiot, wielkoSi lub



zakres oraz warunki na jakich zostanie udzielone zam6wienie dotychczasowemu
wykonawcy polegajqce na powt6rzeniu podobnych uslug lub rob6t budowlanych:

'!9. Wskazanie, czy pzewiduje siq udzielenie zam6wiefi na dodatkowe dostawy,
o kt6rych mowa w arl.214 ust. 'l pkt 8:
(proszQ poda6 tak lub nie)

20. Termin wykonania zam6wienia, (okres realizacji zam6wienia okreSlony w dniach,
tygodniach, miesiqcach lub latach, chyba 2e wskazanie daty wykonania zam6wienia iest
uzasadn ione ob iektywn q p rzyczyn e) :
(Uwaga: ie2eli dopuszcza siQ mo2liwosc skladania ofert czesciowych, informacie podaje sie dla kazde.i czesci)

Uwaga: podajEc termin wykonania zam6wienia nalezy uwzglQdnic terminy wymagane ustawq - Prawo
zam6wien publicznych dotyczqce czasu koniecznego na pzeprowadzenie postQpowania o udzielenia
zam6wienia, w tym procedur Srodk6w ochrony prawnej (np. w pzypadku trybu podstawowego bez negocjacji
minimalny okres od wszczecia postepowania do podpisania umowy o udzielnie zam6wienia wynosi okolo
poftora miesiqca). Ponadto, nalezy \,vziqc pod uwagq fakt, 2e Biuro Zamowierl Publicznych przed wszczQciem
postQpowania potrzebuje czas, na dokonanie weryfikacji zlozonego rrvniosku oraz na przygotowanie
dokument6w niezbQdnych do wszczQcia postepowania, np. Specyfikacji Warunk6w Zamowienia wraz
z zalqcznikami oraz ogloszenia o zamowieniu.

21. Wskazanie czy przewiduje sie spelnianie pzez Wykonawc6w warunk6w udzialu
w postqpowaniu:
(proszQ poda6 tak lub nie)

Je2eli tak nale2y podai okreSlenie warunk6w udzialu w postepowaniu zgodnie z ustawE Pzp

@n. 112 do art. 123) wrazzich nazwq i opisem:

22. Wskazanie czy wymaga sie zlozenia podmiotowych Srodk6w dowodowych na
potwierdzenie spelniania waru nk6w udzialu w postqpowaniu :

(proszq podai tak lub nie)

Jezeli tak nale2y poda6 Wykaz podmiotowych Srodk6w dowodowych, jakie ma zlo2ye
Wykonawca, kt6rego oferta zostanie najwy2ej oceniona, na potwierdzenie 2e spelnia
warunki udzialu w postqpowaniu (wykaz zgodny z postanowieniami rozporzqdzenia
Ministra Rozwoju, Pracy iTechnologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
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Je2eli pzewiduje siq udzielenie takiego zam6wienia proszq podae warto6c przewidywanych
zam6wiei, kt6ra zostala uwzoledniona w szacunkowei wartoici zam6wienia podanei
w pkt 12 ninieiszeqo wniosku:

(netto) ....................................PLN
(brutto) ...................................PLN



Srodkdw dowodowych oraz innych dokumentiw lub oSwiadczeh, jakich mo2e 2qdac
zamawiajqcy od wykonawcyl:

23 Wskazanie czy wymaga siq zlo2enia przedmiotowych Srodk6w dowodowych, o ktorych
mowa w aft. 104 do 107 ustawy Pzp, slu2qcych potwierdzeniu zgodnoSci oferowanych
dostaw uslug lub rob6t budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami okreSlonymi
w opisie przedmiotu zam6wienia lub opisie kryteri6w oceny ofert, lub wymaganiami
zwiqzanymi z realizacjq zam6wienia :

(proszQ podac tak lub nie)

Je2eli tak, nale2y podac wykaz wymaganych pzedmiotowych Srodk6w dowodowych, jakie
ma zlo2yd Wykonawca wraz z ofed.q'.

Wskazanie, czy przewiduje sig uzupelnienie przedmiotowych 5rodk6w dowodowych po
zlo2eniu oferty zgodnie z ar1. 107 ust. 2 i 3 ustawy, a jeZeli tak, wskazanie Srodk6w
pod legajqcych uzupelnieniu :

24. Wykaz innych wymaganych oSwiadczei lub dokument6w:

25. Opis kryteri6w oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteri6w i sposobu oceny ofert:

Uwaga: w przypadku zaproponowania trybu podstawowego, o kt6rym mowa w arl. 275 pkt 1 lub 2 ustawy Pzp nale2y
podae:

a) nazwy kMeri6w oceny ofert;
b) spos6b oceny ofert:
c) okreslenie wagi,.iakq pzypisuje siQ kardemu z kryteridw, z Watkiem sytuacji, gdy najkorzyslniejsza oferte okreSla sie
wyhcznie na podstawie ceny;

Natomiasl w przypadku zaproponowania trybu podstawowego, o ktorym mowa w an. 275 pK 3 usl,awy Pzp nale4
podae:

a) nazwy kryteriow oceny ofert;

b) okreslenie wagi, jakq pzypisuje siQ kazdemu z kMeri6w oceny oren, a jezeli przypisanie wag nie jest mo2liwe
z obiektywnych pr4czyn na elapie wszczecia postgpowania, wskazanie kryteri6w oceny oferl w kolejnosci od
naiwa2niejszego do naimniej wa2nego:

(Uwaga: je2eli dopuszcza siQ mo2liwosC skladania ofert czesciowych, inlormacje podaie sie dla ka2dej czqsci)

1) Kryterium cena:
Uwaga mo2na zastosowai kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze
przekraczajacej 50%, jeieliokreSlono w opisie przedmiotu zam6wienia wymagania jako5ciowe odnoszqce siq

do co najmniej gl6wnych element6w skladajqcych siq na przedmiot zam6wienia.
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2) Kryteria jakoSciowe:

a) jako6c, w tym do parametry techniczne, wla6ciwoSci estetyczne i funkcjonalne takie
jak dostqpnoSe dla os6b niepelnosprawnych lub uwzglqdnianie potrzeb
u2ytkownik6w:

b) aspekty spoleczne, w tym integracja zawodowa i spoleczna os6b, o kt6rych mowa
w art. 94 ust. 'l:

c) aspekty Srodowiskowe, w tym efektywnoS6 energetyczna pzedmiotu zam6wienia:

d) aspekty innowacyjne:

e) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doSwiadczenie os6b wyznaczonych do
realizacji zam6wienia, je2eli mogq one miee znaczqcy wplyw na jako66 wykonania
zam6wienia:

f) serwis pospzeda2ny, pomoc techniczna, warunki dostawy takie jak termin, spos6b
lub czas dostawy, oraz okresu realizacji:

g) inne:

3) Kryterium kosztu:

26. Wskazanie, czy w odniesieniu do kryteri6w oceny ofert okreSla siq aspekty spoleczne,
Srodowiskowe lub innowacyjne, zeda etykiet lub stosuje rachunek koszt6w cyklu 2ycia
w odniesieniu do kryterium oceny ofert:

(prosze podae tak lub nie)

Je6li tak, prosze poda6 okreSlenie aspekt6w spolecznych, Srodowiskowych lub
innowacyjnych, etykiet lub rachunku koszt6w cyklu 2ycia w odniesieniu do kryteri6w oceny
of erl @azoaczy t, wlasciwe ) :
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o okreslono aspekty spoleczne zgodnie 2aft.242 ust. 2 ustawy,

o okre6lono aspekty Srodowiskowe zgodnie z a.1..242 ust. 2 ustawy,

o okreSlono aspekty innowacyjne zgodnie z arl.242 ust. 2 ustawy,

o 2qda siq okre6lonej etykiety lub wskazuje majqce zastosowanie wymagania
okreSlonej etykiety, zgodnie z arl. 104 ustawy - etykieta spoleczna,

24da sig okre6lonej etykiety lub wskazuje majqce zastosowanie wymagania
okreSlonej etykiety, zgodnie zarl. 104 ustawy - etykieta 6rodowiskowa (Ekoetykieta),

w ramach kryterium kosztu stosuje siq rachunek koszt6w cyklu Zycia zgodnie
z aft.245 ustawy.

27 . Opis sposobu obliczenia ceny:

28. Rodzaj zam6wienia (roboty budowlane, dostawy lub uslugi, a w przypadkach, o kt6rych
mowa art. 27 ustawy Pzp nale2y wskaza6, kt6re przepisy - dla kt6rej kategorii - majq
zastosowanie):

Uwaga: Art. 27 Ustawy Pzp.:

1. Jereli zam6wienie obejmuie r6wnoczesnie ustugi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zam6wienia stosure sie
przepisy ustawy dotyczace glownego ptzedmiotu zam6wienia.

2. Je2eli zam6wienie obejmuie r6\,vnoczesnie:
1) uslugi i dostawy lub
2) ustugi i usfugi spoleczne oraz inne szczegolne usfugi

- 9t6wny pzedmiot zam6wienia okre6la sie pzez ustalenie, kt6ra z szacowanych wartosci danych uslug lub dostaw iest
wy2sza.

29. Wymagania dotyczqce wadium, w tym jego kwota w wysokoSci nie wiqkszej nie 1,5%
wa rtoSci zam6wienia, ie2eli przewidu ie sie obowiazek wnies ienia wadium:

30. Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ie2eli przewiduie

sie obowiazek ieoo wnrestenta.'

o

o

Uwaga: Art. 452 ustawy Pzp
'1. Wysokosc zabezpieczenia ustala siQ w slosunku procentowym do ceny calkowitej podanei w ofercie albo maksymalnej

wartosci nominalnej zobowiqzania zamawiaiqcego wynikaiqcego z umowy, ie2eli w ofercie podano cene jednostkowq lub

ceny jednostkowe.
2. Zabezpieczenie ustala siq w wysokosci niepzekraczaiqcej 5% ceny calkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej
warlosci nominalnej zobowiqzania zamawiajqcego wynikajqcego z umowy.
3. Zabezpieczenie mo2na ustalic w wysokosci wiekszej niz okreslona w ust. 2, nie wiekszej jednak niz 10% ceny calkowitej
podanej w ofercie albo maksymalnei warlosci nominalnei zobowiazania zamawiajecego wynikajqcego z umowy, ie2elijest
lo uzasadnione przedmiotem zam6wienia lub wystEpieniem ryzyka zviqzanego z realizacjq zamowienia, co zamawiajqcy
opasal w SWz lub innych dokumentach zam6wienia-

31 Wskazanie, czy wniosek dotyczy zam6wienia na uslugi spoleczne i inne szczeg6lne
uslugi:
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(prosze podaa lak lub nie)

JeSli tak, proszq wskazat czy o udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 sig wylqcznie
wykonawcy, kt6zy spelniajq lqcznie warunki okreSlone w art. 361 ust. 1 ustawy Pzp
(zam6wienia zastrzezone - uslugi spoleczne):
Uwaga: Dotyczy zam6wienia na uslugi zdrowotne, spoleczne oraz kulturalne objQte kodamiCPV 75121000-0,75122000-
7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9,
80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 do 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98'1331'10-8,

okreslonymi we WspOlnym Slowniku Zam6wied.
(prosze podac tak lub nie)

32. Wskazanie, czy o udzielenie zam6wienia mogq siq ubiegac wylqcznie wykonawcy,
majacy status zakladu pracy chronionej, sp6ldzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, kt6rych
gl6wnym celem lub gl6wnym celem dzialalnoSci ich wyodrqbnionych organizacyjnie
jednostek, kt6re bgdq realizowaly zam6wienie, jest spoleczna izawodowa integracja os6b
spolecznie marginalizowanych, o kt6rych mowa w art. 94 ust 1 ustawy (zam6wienia
zastrze2one):
(proszq podac tak lub nie)

Je3li tak, proszg wskazat, rodzaj wykonawc6w, kt6rzy mogq ubiegac sig o udzielenie
zamowienia:

33. Wskazanie, czy pzewiduje siq wyb6r najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej:
(proszQ podac tak lub nie)

JeSli tak, proszg podai wszystkie niezbgdne informacje, o kt6rych mowa w art. 230 ustawy
Pzp, dotyczqce pzeprowadzan ia aukcji elektronicznej :

2) imiona i nazwiska pracownik6w oraz innych os6b pzygotowujqcych opis pzedmiotu
zam6wienia

3) imiona i nazwiska pracownik6w oraz innych os6b pzygotowujqcych opis warunkow
udzialu w postgpowaniu:

4) imiona i nazwiska pracownik6w oraz innych os6b okre6lajqcych kryteria oceny ofert:

l0

34. Osoby wykonujqce czynnoSci atiqzane z pzygotowaniem postepowania:

1) pracownik (pracownicy) dokonujqcy ustalenia warto6ci szacunkowej zam6wienia:



5) imiona i nazwiska pracownik6w oraz innych os6b wykonujqcych inne czynnosci
zwiqzane z pzygotowaniem postqpowania, wraz z podaniem ich zakresu czynno6ci:

35. Osoby mogqce wplynqc na wynik postepowania o udzielenie zamowienia,
w tym wykonujqce czynnoSci atiqzane z przygotowaniem postepowania wraz z podaniem
ich zakresu czynnoSci:

36. Wykaz os6b z wydzialu bran2owego proponowanych do udzialu w pracach komisji
przetargowej albo do prac w innych zespolach powolanych do wyboru Wykonawcy:

37. Czy przewiduje sig mo2liwoSi uniewa2nienia postqpowania o udzielenie zam6wienia,
w pzypadku niepzyznania 6rodk6w publicznych, kt6re miaty byt przeznaczone na
sfinansowanie calo6ci lub czgSci zam6wienia:
(proszQ poda6 tak lub nie)

38. Wskazanie czy z uwagi na zlo2ono66 zam6wienia nale2y wydlu2y6 czas niezbqdny do
pzygotowania i zlo2enia przez Wykonawc6w ofert w stosunku do minimalnych termin6w
skladania ofert okre6lonych w art. 283 ustawy Pzp:
(podac tak lub nie)

Je2eli tak proszq podac czas niezbqdny do pzygotowania i zlo2enia pzez Wykonawc6w
ofert:

39. lnformacja o przewidywanych zmianach postanowiefi zawartq umowy, zgodnie z art.455
ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 litera a) ustawy - Pzp. W przypadku odpowiedzi twierdzqcej nale2y
opisac takie zmiany w postaci jasnych, precyzyjnych ijednoznacznych postanowieniach
umownych ,w tym: wskazac rodzaj izakres zmian, w szczegdlnoSci moZliwoSC zmiany
wynagrodzenia wykonawcy, warunki wprowadzenia zmian):

40. Wskazanie, czy przewiduje siq wymagania zwiqzane z realiza$q zam6wienia na uslugi
lub roboty budowlane, o kt6rych mowa w art. 95 ustawy, dotyczqce zatrudnienia pzez
wykonawcg lub podwykonawcg na podstawie stosunku pracy os6b wykonujqcych wskazane
przez zamawiajqcego czynnoSci w zakresie realizacji zam6wienia - w pzypadku, jeZeli
czynnoSci w zakresie realizaqi zamowienia polegajq na wykonywaniu pracy w spos6b
okreSlony w arl. 22$ 1 Kodeksu pracy:
(prosze podae tak lub nie)
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Je2eli tak, proszq podac:



1) rodzaj czynno6ci zwiqzanych z realizaQq zam6wienia, kt6rych dotyczq wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych czynnoSci w trakcie
realiza$i zam6wienia (nalety wymienic czynnosci, ktdre wchodzq w zakres
zam1wienia i polegajq na wykonywaniu pracy w spos<ib okreSlony w aft. 22 $ 1

Kodeksu pracy)'.

2) spos6b weryfikacji zatrudnienia tych os6b:

41. Wskazanie, czy przewiduje siq wymagania z.uiqzane z realizaciq zamowienia,
w zakresie zatrudnienia os6b, o kt6rych mowa w art. 96 ustawy, obejmujqce:

o aspekty Srodowiskowe:
(proszQ poda6 tak lub nie)

o aspekty spoleczne:
(prosze poda6 tak lub nie)

o aspekty innowacyjne:
(prosze podac tak lub nie)

Je2eli przewid uje siq wymagania ztiqzane z realiza$qzamowie n ia, w zakresie zatrudnienia
os6b, o kt6rych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, ustawy proszq okre5li6 liczbq i okres
wymaganego zatrudnienia os6b, kt6rych dotyczy ten wym6g:

Je2eli pzewiduje siq wymagania zwiqzane z realizaciq zam6wienia, o kt6rych mowa
w art. 96 ust. 1 ustawy proszq okre6li6 te wymagania, w szczeg6lno6ci spos6b
dokumentowania spelniania pzez wykonawcq tych wymagari, uprawnienia zamawiajqcego
w zakresie kontroli spelniania pzez wykonawcq tych wymagai oraz sankcje z $tulu ich

niespelnienia:

42. Wskazanie, czy przewiduje siq wymagania z'itiqzane z realizaqq zamowienia,
w zakresie:

o 2qdania okreslonej etykiety lub wskazania majqcego zastosowanie wymagania
okreSlonej etykiety, zgodnie z arl. 104 ustawy - e$kieta spoleczna:

(prosze podac tak lub nie)

o 2qdania okreSlonej etykiety lub wskazania ma.jqcego zastosowanie wymagania
okre6lonej etykiety, zgodnie z arl. 104 ustawy - etykieta Srodowiskowa (Ekoetykieta)

(proszq poda6 tak lub nie)
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3) uprawnienia w zakresie kontroli spelniania pzez WykonawcQ wymagari zwiqzanych
z zatrudnianiem tych os6b oraz sankcje z tytulu niespelnienia tych wymagah:



Je2eli tak, proszg podac niezbqdne informacje dotyczqce pzeprowadzenia ptzez
wykonawcq wizji lokalnej lub sprawdzenia dokument6w, o kt6rych mowa w art. 131 ust. 2
ustawy Pzp:

44. Wskazanie, czy przewiduje siq obowiqzek osobistego wykonania pzez Wykonawcq
kluczowych czg6ci zam6wienia, zgodnie z art. 60 i 121 ustawy Pzp.
(proszQ podac tak lub nie)

Je2eli tak, nale2y podac kluczowe czq6ci zam6wienia wraz z uzasadnieniem:

45. Wskazanie, czy na podstawie arl. 462 ust 2 zqda siq wskazania przez wykonawcg
w ofercie czg6ci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierza powierzy6 podwykonawcom oraz
podania nazw ewentualnych podwykonawc6w, je2eli sq ju2 znani:
(proszQ podao tak lub nie)

46. Wskazanie, czy zam6wienie - w pzypadku zam6wienia na roboty budowlane oraz uslugi
- ma by6 wykonywane w miejscu podlegajqcym bezpoSredniemu nadzorowi
Zamawiajqcego:
(proszQ poda6 tak lub nie)

Uwaga: zgodnie z art. 462 ust 3 ustawy w przypadku zam6wienia na roboty budowlane oraz uslugi - lllIqEA
bvc wkonvwane w mieiscu oodleoaiacvm bezDosredniemu nadzorowi Zamawiaiaceoo, Zamawiajecy zawsze
aada aby przed p.zystqpieniem do wykonania zam6wienia wykonawca podal nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawc6w zaanga2owanych w takie roboty budowlane lub uslugi, jezeli sE ju2 znani.

47. Wskazanie, czy, na podstawie aft.462 ust 4 pkt 1 ustawy, 2qda sig aby przed
pzystqpieniem do wykonania zam6wienia wykonawca podal nazwy, dane kontaktowe oraz
pzedstawicieli, podwykonawc6w zaangazowanych w takie roboty budowlane lub uslugi,
je2eli sq ju2 znani;
Uwaga: dotyczy zamowienia na dostawy oraz zamowienia na uslugi inne niz dotyczEce uslug, kt6re majq byc
wykonane w miejscu podlegajqcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajEcego
(proszq podac tak lub nie)

48. Wskazanie, czy na podstawie an. 462 ust 4 pkt 2 i 3 ustawy 2qda siq aby przed
przystqpieniem do wykonania zam6wienia wykonawca podal informacje dotyczEce dalszych
podwykonawcow, lub dotyczqce dostawc6w uczestniczqcych w wykonaniu zam6wienia na
roboty budowlane lub uslugi:
(proszQ poda6 tak lub nie)
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43. Wskazanie, czy przewiduje sig mo2liwoS6 lub wymaga sie zlozenia oferty po
przeprowadzeniu pzez wykonawcg wizji lokalnej lub sprawdzeniu pzez niego dokument6w
niezbqdnych do realizacji zam6wienia dostqpnych na miejscu u zamawiajqcego, o kt6rych
mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp:
(proszQ podac tak lub nie)



49. lnformacja o formalnoSciach, jakie muszq zosta6 dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia:

W przypadku odpowiedzi twierdzqcej, nale2y poda6 w ramach jakiego projektu/programu
jest wykonywane zamowienie:

51 . lnformacje dodatkowe

52. Zalqczniki (-):

projektowane postanowienia umowy w sprawie zam6wienia publicznego, kt6re zostanq
wprowadzone do treSci tej umowy (podpisane co najmniej przez Naczelnika Wydzialu
bran2owego oraz radcg prawnego lub pracownika Wydzialu Prawnego (obslugi
prawnej),
potwierdzenie dysponowania Srodkami finansowymi (w kwotach brutto), kt6re sq
przeznaczone na wykonanie zam6wienia, ze wskazaniem 2r6dla finansowania (pozycja
w planie finansowym, inne) np. oSwiadczenie Skarbnika, uchwala Rady Miejskiej

(PodPis/ PodPisy) {*)

Wyja6nienia:

1) w przypadku gdy dana rubryka nie dotyczy przedmiolowego zadania - wpisao: nie dotyczy,
2) ustawa - oznacza ustawe z dnia 1'l wzesnia 2019 roku Prawo zamowieh publicznych z p6zniejszymi
zmianami,
3) (-) - do wniosku, opr6cz projektowanych postanowiei umowy, nalezy dolqczyc wszystkie dokumenty
potzebne do pzygotowania i przeprowadzenia postepowania takie jak np.: decyzja o pozwoleniu na budowQ,
zezwolenia, pelna dokumentacja projektowa zgodna z obowiezujEcymi pzepisami prawa (np.: przedmiar
rob6t, projekty budowlane, wykonawcze, informacia dot. BIOZ, itp.), specyfikacje lechniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, sprawozdania, uchwaly, opinie, zaswiadczenia, itp.,
4.) (-) - wniosek musi by6 podpisany co najmniej pzez Naczelnika Wydzialu bran2owego skladajecego
przedmaotowy wniosek lub pracownika kt6ry go zastepuje.
Przez podpis nalezy rozumieo czytelny podpis osoby poprzez podanie co najmniej nazwiska lub nieczylelny
podpis opatrzony imienna pieczqtkq.
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50. Czy przedmiotowe zam6wienie jest wsp6lfinansowane ze Srodk6w Unii Europejskiej:
(prosze podad tak lub nie)
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