
BURMISTRZ
GMINY i MIASTA

Crrwronka-I-eszczYnY

Zarzqdzenie Nr 614/21
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdnia14 grudnia 202'l roku

w sprawie wprowadzenia nowego wzoru wniosku o przeprowadzenie
postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, kt6rego warto56 jest

r6wna lub przekraczajqca progi unijne

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzqdzie gm innym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z po2n.zm.),

zarzqdzam co nastq puje :

s1

Wprowadzam nowy wz6r wniosku o przeprowadzenie postQpowania o udzielenie
zamowienia publicznego, kt6rego waftoS1 jest rowna lub przekracza progi unijne.
w brzmieniu okre6lonym w Zalqczniku do niniejszego Zarzqdzenia.

s2

Zobowiqzujg kom6rki organizacyjne Urzqdu do skladania ww. wniosku do Biura
Zam6wleri Publicznych w celu wszczqcia postgpowania o udzielenie zam6wienia
publicznego, kt6rego wartoSd jest r6wna lub przekracza progi unijne.

s3

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

s4

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik
do Zazqdzenia Nr 614/21
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 14 $udnia 2021 t

(miejscowosc. data l

(Kom6rka Organizacyjna)

(numer sprawy)

Do Biura
Zam6wieh Publicznych

Wniosek o przeprowadzenie postgpowania
o udzielenie zam6wieniapublicznego

pn.: ................

kt6rego warto66 jest r6wna lub przekraczajqca progi unijne

1. Proponowany tryb udzielenia zam6wienia zgodnie z ustawq Prawo zamowien
publicznych zwanA dalej w niniejszym wniosku ,,ustawq Pzp":
(prosze wlasciwe zaznaczy e\

o przetarg nieograniczony;

o przetargograniczony;

o negocjacje z ogloszeniem:

o dialogkonkurencyjny;

o partnerstwo innowacyjne:

o negocjacje bez ogloszenia.

o zamowienie z wolnej rgki.

(Uwaga: Zamawiajqcy moze udzielii zam6wienia w trybie przetargu nieograniczonego i przetargu
ograniczonego. a w pozostalych trybach zamawiajqcy moze udzieli6 zam6wienia w przypadkach okreslonych
w ustawie)

2. W przypadku zaproponowania trybu innego ni2 przetarg nieograniczony lub przetarg
ograniczony nale2y podac szczeg6lowe uzasadnienie obejmujqce w szczeg6lno6ci: tryb,
przeslanki jego zastosowania, podstawg prawnq otaz opis stanu faktycznego



uzasadniajqcego zastosowanie proponowanego trybu:

3. W przypadku zaproponowania trybu innego niZ przetarg nieograniczony lub przetarg
ograniczony nale2y poda6 okreSlone ustawE Prawo zamowiei publicznych informacje
niezbgdne do wszczgcia postepowania o udzielenie zam6wienia w proponowanym trybie

4. Opis przedmiotu zamowienia (w tym miedzy innymi wielkoSc, zakres, rodzaj i iloSc
dostaw, uslug lub rob6t budowalnych)

(Uwaga: Jezeli dopuszcza sie mozliwos6 skladania ofert czesciowych, informacje podaje sig dla kazdej czQsci)

5. Prosze podac, czy w odniesieniu do opisu przedmiotu zamowienia:

a) uwzglqdniono wymagania w zakresie dostepnoSci dla osdb niepelnosprawnych oraz
projektowania z ptzeznaczeniem dla wszystkich u2ytkownikow, zgodnie z art. 100 ust. 1

ustawy Pzp:
(proszQ podac tak lub nie)

b) okreSlono wymagania dotyczqce wydajno6ci lub funkcjona lnoSci, zgodnie z aft.'lO1
ust. 'l ustawy Pzp,
(proszQ podad tak lub nie)

c) 2qda sig okreslonej etykiety lub wskazuje sig majqce zastosowanie wymagania okreSlonej
etykiety, zgodnie z art. 1O4 ustawy Pzp:
(proszQ podao tak lub nie)

6. Nazwy i kody okreSlone we Wspolnym Siowniku Zam6wiefi (CPV):
(Uwaga: jezeli dopuszcza sig mozliwosc skladania ofert czqsciowych, informacje podaje siQ dla kazdej czQscii

Gl6wny przedmiot:
Dodatkowe przedmioty : ......................

7. Wskazanie, czy przed wszczgciem postqpowania przeprowadzono wstgpne konsultacje
rynkowe, o kt6rych mowa w art. 84 ustawy Pzp:
(prosze podac tak lub nie)

Je2eli tak proszg wskazac podmioty ktore uczestniczyly w wstqpnych konsultacjach
rynkowych oraz wskazac Srodki majqce na celu zapobie2eniu zaklocenia uczciwel
konkurencji w przypadku o ktorym mowa w art. 85 ust. '1 ustawy Pzp:



Je6li tak, proszg podac:

- szacunkowq wartoSc calego zamowienia udzielanego w czgSciach, z ktorych ka2da
stanowi przedmiot odrgbnego postqpowania:

(netto)............... ... ...........P1N
(brutto) ...................................P1N

- szacunkowq wartosc aktualnie udzielanego zamowienia czgsciowego kt6rego dotyczy
przedmiotowy wniosek:

(netto) ....................................P1N
(brutto) ...................................P1N

WartoSc zam6wienia zostala ustalona wdniu: ...........

I lllll liii':':*l1::l -^':'" l'::1:?::l: :: :T::::*:ll: ::':'l::l:.
10. Wskazanie, czy przewiduje sig mo2liwo6c skladania ofert czqSciowych:
(proszq podae tak lub nie)

Je2eli nie, proszq poda6 powody niedokonania podzialu zamowienia na czq6ci:

8. Calkowita
(netto) .................................... PLN
(brutto) ...................................PlN

Wskazanie, czy zamowienie dotyczy udzielenia zamowienia w czg6ciach, z ktorych kaZda
stanowi przedmiot odrqbnego postqpowania:

JeZeli tak, proszg podac:

a) Liczbg, opis, i nazwg czg6ci zam6wienia:

b) Szacunkowq warto66 poszczeg6lnych czg6ci zamowienia wynosi:

(netto) ....................................P1N
brutto) ....................................P1N



c) Liczbe czQ6ci zamowienia. na ktorq wykonawca moae zlo2yb otertg (jednq. wszystkie
lub podad liczbd.

d) Maksymalna liczba czgSci, na ktore zamowienie moze zosta6 udzielone temu samemu
wykonawcy (jednq. wszystkie lub podai liczbg):

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

11 . Wskazanie, czy zam6wienie obejmuje opcje:
(prosz? podac tak lub nie)
(Uwaga: jezeli dopuszcza sie mozliwos6 skladania ofert czesciowych. informac.ie podaje sie dla kazde
czQSci)

Je2eli zam6wienie obejmuje opcje, proszQ podac opis opcji tj. okreSlid rodzaj i maksymalna
warto6ci opcji oraz okoliczno6ci skorzystania z opcji:

12. Wskazanie, czy:

- dopuszcza sig zlo2enie ofert wariantowych:
(proszq podaC tak lub nie)

- wymaga siQ zlozenia ofert wariantowych:
(prosze podao tak lub nie)

W przypadku odpowiedzi twierdzqcej, prosze podac informacje o sposobie przedstawienia
ofert wariantowych, w tym czy zlo2enia oferty wariantowej wymaga sig albo dopuszcza sie
tylko z jednoczesnym zlo2eniem oferty podstawowej albo zamiast zlo2enia oferty
podstawowej:

W przypadku odpowiedzi twierdzEcej, proszq podac minimalne warunki jakim musza
dopowiadac oferty wariantowe.



13. Wskazanie, czy jest to zamowienie o powtarzajEcym sig charakterze:
(proszq podao tak lub nie)
(Uwaga: jezeli dopuszcza sie mozliwosc skladania ofert czgsciowych. informac.je poda.le sie dla kazde
czQsci,

Je2eli tak, proszQ podac przewidywany termin publikacji kolejnych ogloszen

14. Wskazanie, czy przewiduje sig wznowienia.
(prosze podao tak lub nie)
(Uwaga: .,ezeli dopuszcza siQ mozliwoso skladania ofert czQsciowych, informacje podaje sig dla kazde
czqSci,

Je2eli tak, proszq podac opis wznowienia:

15. Wskazanie, czy przewiduje siq udzielenie w okresre 3 lat od udzielenia zamowienia
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zamowienia polegajqcego na powtorzeniu
podobnych uslug lub rob6t budowlanych, na podstawie arl.214 ust. 1 pkt Tustawy pzp.
(Uwagai je2eli dopuszcza sie mozliwosc skladania ofert czQsciowych. informacje podaje sig dla kazdej czQsci
(proszQ podac tak lub nie)

Je2eli przewiduje siq udzielenie takiego zam6wienia, proszg poda6 przedmiot, wielkoSc lub
zakres oraz warunki na jakich zostanie udzielone zam6wienie dotychczasowemu
wykonawcy polegajace na poM6rzeniu podobnych uslug lub rob6t budowlanych:

Je2eli przewiduje sig udzielenie takiego zamowienia proszq poda6 wartoSc przewidywanych
zamowiefi, kt6ra zostala uwzqledniona w szacunkowei warto6ci zamowienia podanei
w pkt 12 ninieiszeqo wniosku:

(netto) ....................................P1N
(brutto) ...................................P1N

16. Wskazanie, czy przewiduje sig udzielenie zamowien na dodatkowe dostawy.
o kt6rych mowa w arl.214 ust. 1 pkt B:
(proszQ podac tak lub nie)

17. Termin wykonania zamowienia, (okres realizacji zamowienia okreSlony w dniach.
tygodniach, miesiqcach lub latach, chyba 2e wskazanie daty wykonania zam6wienia jest
uza sad n io n e o b ie ktywn q p nyczy n q).
(Uwaga: jezeli dopuszcza sie moZliwose skladania ofert czqsciowych. informacje podaje siq dla kazdej cz9scil

Uwaga: podajqc termin wykonania zamOwienia nalezy uwzglgdnic terminy wymagane ustawE - Prawc
zamOwien publicznych dotyczace czasu koniecznego na pzeprowadzenie postepowania o udzielenie
zam6wienia, w tym procedur Srodkow ochrony prawnej (np. w przypadku przetargu nieograniczonego
minimalny okres od wszczgcia postepowania do podpisania umowy o udzielnie zam6wienia wynosi



okolo dwa ipol miesiqca). Ponadto, nalezy wziEc pod uwagQ fakt.2e Biuro Zamowieir Publicznych przed
wszczQciem postepowania potrzebuje czas. na dokonanie weryfikacji zlozonego wniosku oraz na
przygotowanie dokument6w niezbgdnych do wszczQcia postepowania np Specyfikacji Warunk6\'
Zamowienia wtaz z zalqcznikami oraz ogloszenia o zam6wieniu.

18. OkreSlenie warunkow udziaiu w postgpowaniu zgodnie z ustawq Pzp (art. 112 do ar1
123) wraz z ich nazwq i opisem:

19. Wskazanie czy wymaga sig zlo2enia podmiotowych Srodkow dowodowych na
potwierdzenie spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu.
(proszQ podac tak lub nie)

Je2eli tak nale2y podac Wykaz podmiotowych Srodkow dowodowych, jakie ma zlo2yc
Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona, na potwierdzenie 2e spelnia
warunki udzialu w postgpowaniu (wykaz zgodny z postanowieniami rozporzqdzenia
Ministra Rozwoju, Pracy iTechnologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
Srodkow dowodowych oraz innych dokumentdw lub oSwiadczen, jakich mo2e 2qdai
zamawiajqcy od wykonawcy).

20. Wskazanie czy wymaga siq zlo2enia przedmiotowych Srodkow dowodowych, o ktorych
mowa w art. 104 do 107 ustawy Pzp, slu2qcych potwierdzeniu zgodnoSci oferowanych
dostaw, uslug lub rob6t budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami okre6lonymi
w opisie przedmiotu zam6wienia lub opisie kryteriow oceny ofert. lub wymaganiami
zwiqzany mi z realizacja. zamowien ia.
(proszQ podao tak lub nie)

Je2eli tak, nale2y podac wykaz wymaganych przedmiotowych Srodkow dowodowych, jakie
ma zlo2ye Wykonawca wraz z oteftq.

Wskazanie, czy przewiduje sig uzupelnienie
zlo2eniu oferty zgodnie z ar1. 107 ust. 2 i

podlegajqcych uzupelnieniu

Srodkow dowodowych po
tak. wskazanie Srodkow

przedmiotowych
3 ustawy, a jeieli

21. Opis kryteriow oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert:

(Uwaga:jezeli dopuszcza siQ mo2liwosa skladania ofert czesciowych, informacje podaje sie dla ka2dej czgscr,

'l ) Kryterium cena:



Uwaga moina zastosowai kryterlum ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze
przekraczajEcej 60%, jeieli okreSlono w opisie przedmiotu zam6wienia wymagania jakoSciowe odnoszqce srq

do co najmniej gl6wnych element6w skladajqcych siq na przedmiot zamowienia.

2) Kryteria jakoSciowe:

a) jakoSc, w tym do parametry techniczne, wla6ciwo6ci estetyczne ifunkcjonalne takie
jak dostgpnoSd dla osob niepelnosprawnych lub uwzglgdnianie potrzeb
uzytkownikow:

b) aspekty spoleczne, w tym integracja zawodowa i spoieczna os6b, o ktorych mowa
w art. 94 ust. 1:

c) aspekty Srodowiskowe, w tym efektywnosc energetyczna przedmiotu zamowienia.

d) aspekty innowacyjne:

e) organizacja, kwalifikacje zawodowe i do6wiadczenie os6b wyznaczonych do
rcalizaqi zam6wienia, je2eli mogq one miei znaczqcy wplyw na jako56 wykonania
zam6wienia:

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

g) inne:

3) Kryterium kosztu:

22. W skazanie, czy w odniesieniu do kryteriow oceny ofert okresla sig aspekty spoleczne.
Srodowiskowe lub innowacyjne, 2qda etykiet lub stosuje rachunek koszt6w cyklu Zycia
w odniesieniu do kryterium oceny ofert:

(prosze poda6 tak lub nie)



JeSli tak, proszg podac okre6lenie aspektow spoiecznych, Srodowiskowych lub
innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztow cyklu 2ycia w odniesieniu do kryteriow oceny
ol ert eaznaczy e wlasciwe )

o okreslono aspekty spoleczne zgodnie z arl.242 ust. 2 ustawy.

o okreSlono aspekty Srodowiskowe zgodnie z aft.242 ust. 2 ustawy

o okreSlono aspekty innowacyjne zgodnie z ar1.242 ust. 2 ustawy

o Zqda siq okreSlonej etykiety lub wskazuje majqce zastosowanie wymagania
okre6lonej etykiety, zgodnie z arl. l|04 ustawy - etykieta spoleczna

o 2qda sig okre6lonej etykiety lub wskazuje majqce zastosowanie wymagania
okreSlonej etykiety, zgodnie z ar1. 104 ustawy - etykieta Srodowiskowa (Ekoetykieta).

o w ramach kryterium kosztu stosuje sig rachunek koszt6w cyklu zycia zgodnie
z ar1. 245 ustawy.

23 . Opis sposobu obliczenia ceny:

24. Rodzaj zamowienia (roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a w przypadkach, o ktorych
mowa art. 27 ustawy Pzp naleZy wskazac, kt6re przepisy - dla kt6rej kategorii - majq
zastosowanie):

Uwaga: Art. 27 Uslary Pzp.:

'l. Jezeli zam6wienie obejmuje r6wnoczesnie uslugi, dostawy lub roboty budowlane. do udzielenia zamdwienia stosu.,e si€
przepisy ustawy dotyczEce glownego pzedmiotu zam6wienia.

2. Jezeli zamowienie obejmuje rownoczesnre
'l ) ustugi i dostawy lub
2) uslugi iustugi spoleczne oraz inne szczeg6lne ustugi

- gl6wny pzedmiot zam6wienia okresla siQ pzez ustalenie. kl6ra z szacowanych wartosci danych ustug lub dostaw jest

*::::

25. Wymagania dotyczqce wadium, w tym jego kwota w wysokoSci nie wigkszej niz 3%
*"T:|::'u*'illl

26. Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ie2eli przewiduie
sie obowiazek ieoo wniesienia:

Uwaga: Art. 452 ustawy Pzp
'l. Wysokose zabezpieczenia ustala siQ w stosunku procentowym do ceny calkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej
wartosci nominalnej zobowiqzania zamawiajqcego wynikajqcego z umowy, je2eli w ofercie podano cen9 jednostkowE lub
ceny jednostkowe.
2. Zabezpieczenie ustala sie w wysokosci niepzekraczajqcej 5% ceny calkowiteJ podanej w ofercie albo maksymalnej
warlosci nominalnej zobowiEzania zamawiajecego wynikajqcego z umowy
3. Zabezpieczenie mozna ustaliC w wysokosci wiekszej ni2 okreslona w ust. 2, nie wigkszej jednak ni2 10% ceny calkowitej
podanej w otercie albo maksymalnej wartosci nominalnej zobowiqzania zamawiajqcego wynikajqcego z umowy, .ie2elijest
to uzasadnione pzedmiotem zam6wienia lub wystqpieniem ryzyka zwiqzanego z rcalizadA zam6wien ia. co zamawiajqcy
opisal w SWZ lub innych dokumentach zam6wienia



27. Wskazanie, czy wniosek dotyczy zam6wienia na uslugi spoleczne iinne szczegolne
uslugi o wartoSci r6wnej lub przekraczajqcq rownowartoSi kwoty 750 000 euro:
(proszq podac tak lub nie)

JeSli tak, proszg wskazac czy o udzielenie zamowienia mogq ubiegac sig vvylacznie
wykonawcy, kt6rzy spelniajq lEcznie warunki okreSlone w art. 361 ust. 1 ustawy Pzp
(zam6wienia zastzezone - uslugi spoleczne):
Uwaga: Dotyczy zam6wienia na uslugizdrowotne, spoleczne oraz kulturalne objete kodami CPV 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. 98'133110-E
okreslonymi we Wsp6lnym Stowniku Zam6wieh
(proszQ podae tak lub nie)

28. Wskazanie, czy o udzielenie zamowienia mogq sig ubiegac wyiqcznie wykonawcy
majqcy status zakladu pracy chronionej, sp6ldzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, ktorych
glownym celem lub glownym celem dzialalno6ci ich wyodrgbnionych organizacyjnie
jednostek, ktore bqdq realizowaly zamowienie, jest spoleczna izawodowa integracja osob
spolecznie marginalizowanych, o ktorych mowa w art. 94 ust 1 ustawy (zamowienia
zastrzezone).
(proszQ podac tak lub nie)

JeSli tak, proszg wskazat, rcdzaj wykonawc6w, kt6rzy mogq ubiegac siQ o udzielenie
zamowien ia:

29. Wskazanie, czy przewiduje siq wybor najkorzystniejszej oferly z zastosowaniem aukcji
elektronicznej:
(proszQ poda6 tak lub nie)

Je6li tak, proszq podac wszystkie niezbgdne informacje, o ktorych mowa w art. 230 ustawy
Pzp, dotyczqce przeprowadza nia au kcji elektron icznej :

30. Osoby wykonujqce czynnoSci zwiqzane z przygotowaniem postgpowania.

1) pracownik (pracownicy) dokonujqcy ustalenia warto6ci szacunkowej zamowienia.

2) imiona i nazwiska pracownikow oraz innych os6b przygotowujqcych opis przedmiotu
zamowienia:



3) imiona i nazwiska pracownikow oraz innych os6b przygotowujqcych opis warunk6w
udzialu w postgpowaniu.

4) imiona i nazwiska pracownikow oraz innych osob okre5lajqcych kryteria oceny ofert.

5) imiona rnazwiska pracownikow oraz innych os6b wykonujacych inne czynno5ci
zwiqzane z przygotowaniem postgpowania, wraz z podaniem ich zakresu czynno6ci.

31 . Osoby mogqce wplynqc na wynik postepowania o udzielenie zamowienia
w tym wykonujqce czynnoSci zwiqzane z przygotowaniem postgpowania wraz z podaniem
ich zakresu czynno6ci.

32. V''lykaz osob z wydzialu branzowego proponowanych do udzialu w pracach komisji
przetargowej albo do prac w innych zespolach powolanych do wyboru Wykonawcy:

33. Czy przewiduje sig mo2liwoSc uniewa2nienia postgpowania o
w przypadku nieprzyznania Srodkow publicznych, kt6re mialy
sfinansowanie caloSci lub cze5ci zamowienia'
(proszQ podac tak lub nie)

udzielenie zam6wienia.
byc przeznaczo ne na

34. lnformacja o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy, zgodnie z art.455
ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 litera a) ustawy - Pzp. W przypadku odpowiedzi twierdzqcej nale2y
opisa1 takie zmiany w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowieniach
umownych ,w tym: wskaza, rodzaj izakres zmian, w szczeg6lnoSci mo2liwoSd zmiany
wynagrodzenia wykonawcy, warunki wprowadzenia zmian) ;

35. Wskazanie, czy przewiduje siq wymagania zwiqzane z realizaqq zamowienia na uslugi
lub roboty budowlane, o ktorych mowa w art. 95 ustawy, dotyczqce zatrudnienia przez
wykonawcg lub podwykonawcq na podstawie stosunku pracy os6b wykonujqcych wskazane
przez zamawiajqcego czynnoSci w zakresie realizaqi zam6wienia - w przypadku, je2eli
czynnoSci w zakresie realizacji zam6wienia polegajq na wykonywaniu pracy w sposob
okre6lony w arl. 22 $ 1 Kodeksu pracy:
(proszQ poda6 tak lub nie)

Je2eli tak, proszq poda6:

1) rodzal czynnoSci zwiqzanych z realizacjq zamowienia, ktorych dotyczq wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujqcych czynnoSci w trakcie
realizaqi zam6wienia (nale2y wymienic czynnoSci, kt6re wchodzq w zakres
zamowienia i polegajq na wykonywaniu pracy w spos6b okreSlony w aft. 22 g 1

Kodeksu pracy):

2) sposob weryfikacji zatrudnienia tych osob:



3) uprawnienia w zakresie kontroli spelniania pzez Wykonawcg wymagan zwiqzanych
z zatrudnianiem tych os6b oraz sankcje z tytulu niespelnienia tych wymagan:

36. Wskazanie, czy pzewiduje sig
w zakresie zatrudnienia os6b. o ktorych

o aspektySrodowiskowe:
(proszg podae tak lub nie)

wymagania zwiqzane z realizaq1 zamowienia.
mowa w art. 96 ustawy. obejmujace

o aspekty spoleczne:
(proszq podac tak lub nie)

o aspekty innowacyjne:
(proszQ poda6 tak lub nie)

Je2eli przewiduje sig wymagania zwiqzane z rcalizacjq zamowie n ia, w zakresie zatrudnienia
osob, o ktorych mowa w art. 96 ust.2 pkt 2, ustawy proszg okre6lid liczbe i okres
wymaganego zatrudnienia osob, ktorych dotyczy ten wymog:

Je2eli przewiduje siq wymagania zwiqzane z realizacjq zamowienia, o ktorych mowa
w art. 96 ust. 1 ustawy proszg okre6lid te wymagania, w szczegolno6ci sposob
dokumentowania spelniania przez wykonawcg tych wymagafi , uprawnienia zamawiajqcego
w zakresie kontroli spelniania przez wykonawcg tych wymagah oraz sankcje z tytulu ich
niespelnienia:

37. Wskazanie, czy przewiduje siq wymagania zwiqzane z realizaq4 zamowienia,
w zakresie:

o 2qdania okre6lonej etykiety lub wskazania majacego zastosowanie wymagania
okreSlonej etykiety, zgodnie z arl. 104 ustavvy - etykieta spoleczna:

(prosze podac tak lub nie)

o 2qdania okre6lonej etykiety lub
okre5lonej etykiety, zgodnie z art.

(proszQ poda6 tak lub nie)

wskazania majqcego zastosowanie wymagania
1 04 ustawy - etykieta Srodowiskowa (Ekoetykieta)

38. Wskazanie, czy Wzewiduje siq mozliwosc lub wymaga sig zlo2enia oferty po
przeprowadzeniu przez wykonawcq wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez niego dokumentow
niezbqdnych do realizacji zam6wienia dostgpnych na miejscu u zamawiajqcego, o ktorych
mowa w art. '131 ust. 2 ustawy Pzp:
(proszQ podac tak lub nie)

Je2eli tak, proszg podac niezbqdne informacje dotyczqce przeprowadzenia przez



wykonawcq wizii lokalnej lub sprawdzenia dokument6w, o kt6rych mowa w art. 131 ust.2
ustawy Pzp:

39. Wskazanie, czy przewiduje
kluczowych czqSci zamowienia.
(prosze podac tak lub nie)

sig obowiqzek osobistego wykonania przez Wykonawce
zgodnie z art. 60 i 121 ustawy Pzp

Je2eli tak, nale2y poda6 kluczowe czgSci zamowienia wraz z uzasadnieniem'

40. Wskazanie, czy na podstawie afi. 462 usl 2 zqda sig wskazania przez wykonawce
w ofercie czg6ci zamowienia, kt6rych wykonanie zamierza powierzyc podwykonawcom oraz
podania nazw ewentualnych podwykonawcow, je2eli sq ju2 znani.
(proszQ podaC tak lub nie)

41 . Wskazanie, czy zamowienie - w przypadku zamowienia na roboty budowlane oraz uslugi

- ma byc wykonywane w miejscu podlegalqcym bezpo6redniemu nadzorowi
Zamawiajqcego:
(proszg podae tak lub nie)

Uwaga: zgodnie z art.462 ust 3 ustawy w przypadku zamowienia na roboty budowlane oraz uslugi - ktore ma
bvc wvkonvwane w mieiscu Dodleoaiacvm bezDoSredniemu nadzorowi Zamawiaiaceoo, Zamawia.jqcy zawsze
zqda aby przed przystqpienrem do wykonania zamowienia wykonawca podal nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawc6w zaangazowanych w takie roboty budowlane lub uslugi, jezeli sq Juz znanL

42. Wskazanie, czy, na podstawie aft. 462 ust 4 pkt 1 ustawy, 2qda sig aby przed
przystqpieniem do wykonania zam6wienia wykonawca podal nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawc6w zaanga2owanych w takie roboty budowlane lub uslugi.
je2eli sq ju2 znani;
Uwaga: dotyczy zamowienia na dostawy oraz zamowienia na uslugi inne ni2 dotyczqce uslug. ktore majA byc
wykonane w miejscu podlegajqcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajAcego
(proszq podaO tak lub nie)

43. Wskazanie, czy na podstawie an. 462 ust 4 pkt 2 i 3 ustawy zqda siq aby przed
przystqpieniem do wykonania zam6wienia wykonawca podal informacje dotyczqce dalszych
podwykonawc6w, lub dotyczqce dostawc6w uczestniczacych w wykonaniu zamowienia na
roboty budowlane lub uslugi:
(prosze poda6 tak lub nie)

44. lnformacja o formalnoSciach, jakie muszE zostac dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia:

45. Czy przedmiotowe zamowienie jest wspolfinansowane ze Srodk6w Unii Europejskiej.
(prosze podaC tak lub nie)



W przypadku odpowiedzi twierdzqcej, nale2y podac w ramach jakiego projektu/programu
jest wykonywane zam6wienie oraz numer identyfikacyjny projektu:

46. Czy zamowienie objgte jest Porozumieniem w sprawie zamowieh rzqdowych (GPA)
(proszq podac tak lub nie)

47 . Czy w trakcie realiza$i zam6wienia:

o stosowane bqdq zlecenia elektroniczne: (prosze poda6 tak lub nie)

o akceptowane bqdq faktury elektroniczne: (proszQ podac tak lub nie)

o stosowane bQdq platno6ci elektroniczne: (proszQ podactak lub niel

48. lnformacje dodatkowe:

49. Zalqczniki (-) .

- projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktore zostanq
wprowadzone do tre6ci tej umowy (podpisane co najmniej przez Naczelnika Wydziaiu
bran2owego oraz radc7 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. o6wiadczenie Skarbnika, uchwala Rady Miejskiej

(podpis/ podpisy) ("'

Wyjainienia:

1) w przypadku gdy dana rubryka nie dotyczy przedmiotowego zadania - wpisac: nie dotyczy.
2) ustawa - oznacza ustawQ z dnia 1'l wzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych z p6zniejszymi
zmianami



3) (") - do wniosku, oprocz projektowanych postanowien umowy, nalezy dotqczyc wszystkie dokumentr
potrzebne do pzygotowania i przeprowadzenia postgpowania takie jak np.: decyzia o pozwoleniu na budowQ
zezwolenia, pelna dokumentacja projektowa zgodna z obowiqzujqcymi przepisami prawa (np.: przedmiaf
rob6t, projekty budowlane, wykonawcze, informacja dot. BIOZ, itp.), speclikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych, sprawozdania, uchwaly, opinie, zaswiadczenia, itp..
4 ) C") - wniosek musi byo podpisany co najmniej pzez Naczelnika Wydzialu branzowego sktadajacegc
przedmiotowy wniosek lub pracownika kt6ry go zastepuJe.
Przez podpis nalezy rozumiec czytelny podpis osoby poprzez podanie co najmniej nazwiska lub nieczyteln\
podpis opatrzony imiennA pieczEtkq
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