załącznik nr 1.1b do Regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych

Kudowa-Zdrój, dnia ........................ roku

WNIOSEK o WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA
o UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ROBOTA BUDOWLANA
Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr ......./18 ze zm. wnioskuję o wszczęcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego o równowartości netto powyżej 30 000 euro*
oraz poniżej/powyżej * równowartości 5.548.000 euro*
Informacja o przedmiocie zamówienia:
A. Nazwa przedmiotu zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………….…………………
B. Rodzaj zamówienia:
usługi / dostawa *
C. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu norm
europejskich, Polskich Norm a w odniesieniu do robót budowlanych dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z zasadą wynikającą z art. 29 ust. 3 1
………………………………….…………………………………………………………..……………………………………………………………………....................
………………………………….………………………………………………………………………..………………………………………………………....................
………………………………….…………………………………………………………………………………….………………………………….cd. w załączeniu*
[ ] Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 2
[ ] Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane lub usługi został sporządzony z uwzględnieniem art. 29 ust. 3a
ustawy z określeniem wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1502 z późn. zm.)3
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[ ] Nie określono wymagań jw. - powody nieuwzględnienia wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a:
………………………..………………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………… cd. w załączeniu*
Czy istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu
postępowania o udzielenie tego zamówienia:
[ ] nie
[ ] tak (środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji w przypadku zaznaczenia odpowiedzi tak):
………………………..………………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………… cd. w załączeniu*
Opis sposobu obliczania ceny oferty4 ……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………… cd. w załączeniu*
C 1. Informacje o skorzystaniu z możliwości zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę:
[ ] kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi ……….………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………
C 2. Informacje o skorzystaniu z możliwości żądania:
[ ] wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy
[ ] podania przez wykonawcę nazw (firm) proponowanych podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
C 3. Dodatkowe informacje w przypadku zamówień na roboty budowlane, których przedmiotem są dostawy lub usługi
do zwolnienia z przedkładania zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o
podwykonawstwo z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług:
[ ] określenie wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo ………………….. zł

(niższej niż 50.000 zł)
[ ] wskazanie przedmiotu, …………………………………………………………………………………………………………….…….………………...
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….……………………………
C 4. Informacje o przewidywanej formie zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku, zamówień,
których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy:
[ ] w częściach – w tym procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia ustala się na ……% (nie więcej niż 10%
wynagrodzenia należnego wykonawcy)
[ ] po wykonaniu całości robót budowlanych - (obowiązek przewidzenia udzielanie zaliczek)
C 5. Potwierdzenie o zawarciu w umowie o roboty budowlane postanowień dotyczących:
[ ] obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;
[ ] wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian;
[ ] obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian;
[ ] zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających
zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
[ ] terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
[ ] zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;
[ ] wysokości kar umownych, z tytułu:
a) braku zapłaty lub
podwykonawcom,

nieterminowej

zapłaty

wynagrodzenia

należnego

podwykonawcom lub

dalszym

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
D. Numer klasyfikacyjny wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………
E. Termin realizacji zamówienia: wymagany / pożądany
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………
F. Numer akt wg klasyfikacji instrukcji kancelaryjnej:
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………
Informacja o finansowaniu zamówienia:

Wysokość środków na finansowanie zamówienia:

A. Rodzaj środków na finansowanie zamówienia:
Bieżące / inwestycyjne / inne *
2

B. Klasyfikacja budżetowa środków: Dział/Rozdział/Paragraf:
…………………………………....................................................................
……………………………………………………………………………………………………
C. Postępowanie zgłoszone do planu postępowań:
[ ] tak; [ ] nie - przyczyna: ….………………………………….…………
Proponowane warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
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b) posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
…....…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………

………………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………… cd. w załączeniu*
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Dopuszcza się zamówienia częściowe:
[ ] Tak
[ ] Nie - powody niedokonania podziału zamówienia na części (możliwość składania ofert częściowych/udzielanie
zamówienia w częściach):
………………………..………………………………………………..………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………… cd. w załączeniu*
- Oferty można składać w odniesieniu do [ ] wszystkich części, [ ] jednej części, [ ] maksymalnej liczby części (proszę
określić tę liczbę) ......
- Maksymalna liczba części, w których zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy (proszę wskazać) …….
Informacja o wartości szacunkowej zamówienia:
A. Podstawa i data ustalenia szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 – 35 ustawy)5
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………
B. Osoba dokonująca ustalenia szacunkowej wartości zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………
C. Szacunkowa wartość:
[ ] zamówienia
została ustalona na kwotę ………………………………….………… zł, co stanowi równowartość ……………………………….. euro,
[ ] zamówień (w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych) z podziałem na części:
wartość udzielanego zamówienia została ustalona na kwotę: ………………… zł, co stanowi równowartość ………………………
euro w tym:
- część nr 1 ….........................zł netto …...........................euro
- część nr 2 ….........................zł netto …...........................euro itd.
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[ ] w tym wartość przewidywanych zamówień polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia „tzw.
uzupełniających”, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp, została ustalona na kwotę ……………………… zł,
co stanowi równowartość ………………………euro - w tym jeżeli dotyczy:
- część nr 1 ….........................zł netto …...........................euro
- część nr 2 ….........................zł netto …...........................euro itd.
Uwaga ! Powyższa wartość powinna być uwzględniona przy obliczaniu łącznej wartości zamówienia.
[ ] zamówienia udzielanego jako część zamówienia o wartości ……… co stanowiło równowartość ………….. euro, wartość
aktualnie udzielanej części zamówienia, (którego dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego)………………….. zł, co stanowi równowartość ………….. euro .
[ ] Wartość udzielanego zamówienia została ustalona z zastosowaniem stosownych wytycznych dotyczących zamówień
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
D. Średni kurs złotego do euro do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem
prezesa Rady Ministrów wynosi ………………….
..................................................................................
(podpis osoby dokonującej oszacowania)

A. Wadium TAK* = .........% co stanowi kwotę.........................................zł
Wadium w przypadku podziału zamówienia na części:
- część nr 1 .........% co stanowi kwotę .........................................zł
- część nr 2 .........% co stanowi kwotę .........................................zł itd.
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B. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy TAK* = .........% lub NIE*
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku podziału zamówienia na części:
- część nr 1 .........%
- część nr 2 .........% itd.
C. Kwota przeznaczona na finansowanie zadania wg planu zamówień publicznych: ………………………………………
Informacja o trybie postępowania:
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A. Proponowany tryb przeprowadzenia postępowania: w przypadku propozycji trybu innego niż przetarg nieograniczony
lub ograniczony – uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu załączyć do wniosku 6. ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….…………………………………
B. Proponowane kryteria oceny i wyboru ofert (cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do
przedmiotu zamówienia) wraz z ich znaczeniem procentowym.
Kryterium ceny stanowi jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%,:
[ ] Tak - Uzasadnienie zastosowania wyłącznie kryterium ceny jw. 7: ……………………………………………………………………….…
………………………..………………………………………………..………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………… cd. w załączeniu*
[ ] Nie
Cena lub koszt (maksymalnie 60%)

znaczenie ……………….….......%
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Kryteria inne niż cena
............................................................................. znaczenie ............................ %
............................................................................. znaczenie ............................ % itd.
A. Propozycja składu Zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia o którym mowa w art. 20a ustawy 9
1. ...........................................................................................
8

2. ...........................................................................................
3. ........................................................................................... - jeżeli dotyczy*
[ ] Zespołu nie powołuje się. Nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia będzie sprawowało nie mniej niż dwóch
członków komisji przetargowej
A. Propozycja składu komisji przetargowej : Stała komisja *
Przewodniczący :...............................................................................
Sekretarz: ..........................................................................................
Członek : ...........................................................................................
Członek : ...........................................................................................
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Członek : ...........................................................................................
B. Propozycja członków komisji przetargowej do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia *
1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ........................................................................................... - jeżeli dotyczy*
C. Osoba do kontaktów z dostawcami/wykonawcami
........................................................................................................................................................................
Informacja o załącznikach:
A. Lista załączonych dokumentów:
- opis sposobu ustalenia wartości zamówienia, dokument potwierdzający ustalenie wartości zamówienia z należytą
starannością (np. kosztorys inwestorski w przypadku robót budowlanych)
- specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia (lub dane będące podstawą do jej sporządzenia)
- projekt wzoru umowy uwzględniający zapisy dotyczące art. 36. ust. 2 pkt 8a) oraz przewidywane zmiany zgodnie z art.
144 ust.1
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- inne dokumenty precyzujące przedmiot zamówienia, jego wartość lub zasadność wyboru trybu postępowania w tym:
1. opis przedmiotu zamówienia (informacje dodatkowe, rysunki, mapy, szkice)
2. projekt budowlany*,
3. projekty wykonawcze*,
4. przedmiar robót*,
5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót *
6. opisy lub specyfikacje techniczne wykonania dostaw lub usług,
7. kopie niezbędnych decyzji administracyjnych: *
• o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• aktualne pozwolenie na budowę,
• decyzja środowiskowa

- inne (wymienić, jakie) ..................................................................................................................................
Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania:
1.

2.

3.
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4.

5.

Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia:
1. ..........................................................
2. ..........................................................
Imiona i nazwiska osób ustalających wartość zamówienia:
1. ..........................................................
2. ..........................................................
Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis warunków udziału w postępowaniu:
1. ..........................................................
2. ..........................................................
Imiona i nazwiska osób opisujących kryteria oceny ofert:
1. ..........................................................
2. ..........................................................
Inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania (wskazać osoby wykonujące czynności
związane z przygotowaniem postępowania oraz podać zakres czynności) (imię, nazwisko) oraz(czynność związana
z przygotowaniem postępowania):
1. ..........................................................
2. ..........................................................

Jeżeli zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej proszę o podanie:
1. udziału tych środków w wartości zamówienia (podać, o ile jest znany) w % - …………/nie dotyczy*
2. oraz wskazanie projektu / programu ……….……………….…………………………………………….……………………………………..
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….….
W przypadku braku kompleksowego wypełnienia wniosku, lub braku jakiegokolwiek załącznika wniosek zostanie cofnięty celem uzupełnienia do wnioskodawcy.
W przypadku wystąpienia konieczności uzupełnienia innych informacji będą one uzupełnianie przez wnioskodawcę na bieżąca w trakcie opracowywania SIWZ

* niepotrzebne skreślić
….......................................................................................
(podpis Wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę

….........................................................
(Skarbnik: data i podpis)

….......................................................
Kierownik Zamawiającego: data i podpis

1 Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”
2 Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego,
opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. W przypadku gdy wymagania, o których mowa powyżej, wynikają z aktu
prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się
przez odesłanie do tego aktu.
3 Przewidzenie wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, wymaga określenia w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności: sposobu
dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych
do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;
4 Należy podać jakie wynagrodzenie się przewiduje tj. kosztorysowe czy ryczałtowe, opisać w jaki sposób wykonawca powinien obliczyć swoją
cenę tzn. jakie składniki cenotwórcze powinien wziąć pod uwagę w jaki formie powinien podać cenę w ofercie (np. formularz cenowy,
kosztorys itp.), podanie określonych pozycji cenowych części składowych, cen jednostkowych, zakresów itp.
5 Szacowanie winno uwzględniać Rozporządzenie w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1125) oraz nowej definicji robót
budowanych, obiektu budowlanego i ich wpływu na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane
(agregowanie zamówień oraz kwalifikacja do zastosowania właściwej procedury tj.: do progu 5 548 000 euro netto w przypadku robót
budowlanych lub dla wszystkich innych nieobjętych rozporządzeniem procedury do progu 221 000 euro netto nawet, jeżeli jest to robota
budowlana w rozumieniu Prawa budowlanego, ale nie znajduje się w wykazie robót budowlanych w rozporządzeniu)
6 W przypadku trybów innych niż przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony należy szczegółowo uzasadnić wystąpienie przesłanek
umożliwiających zastosowanie proponowanego trybu w oparciu o przepisy Ustawy Pzp.
7 Kryterium ceny można zastosować, jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli w opisie przedmiotu
zamówienia określone zostaną standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykazane
zostaną w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia
8 Inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia – proszę wskazać jakie (np. jakość, w tym parametry techniczne, właściwości
estetyczne i funkcjonalne; aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp,
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników; aspekty środowiskowe, w tym efektywność
energetyczna przedmiotu zamówienia; aspekty innowacyjne; organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna,
warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji)
9 W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 1 000 000 euro, do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia powołuje się zespół osób. Zespół powoływany jest dla jednego
lub więcej powiązanych ze sobą zamówień. Co najmniej dwóch członków zespołu jest powoływanych do komisji przetargowej. Zespołu nie
powołuje się, jeżeli zamawiający w inny sposób zapewnia udział, co najmniej dwóch członków komisji przetargowej w nadzorze nad
realizacją udzielonego zamówienia.

