
Oznaczenie sprawy: ZA.271.71.2020
nr kor.:

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - Nadzór

Autorski

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych: Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe
w Gliwicach - nadzór autorski
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych, krajowy numer identyfikacyjny
27625533500000, ul. Ul. Zwycięstwa 21 , 44-100 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 238 55 30,
e-mail za@um.gliwice.pl, faks 32 238 55 27.
Adres strony internetowej (URL): www.gliwice.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających):



I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem
(URL)
Tak
https://bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/aktualne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/aktualne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w postaci papierowej (w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej
treścią przed terminem otwarcia ofert) w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa
21, 44-100 Gliwice, parter (wejście od ul. Wyszyńskiego) albo w postaci elektronicznej przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum
Przesiadkowe w Gliwicach - nadzór autorski
Numer referencyjny: ZA.271.71.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia pn.
„Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – Nadzór Autorski” jest
sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadań inwestycyjnego pn. „Zachodnia
Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane” i „Zachodnia Brama
Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane (część po południowej stronie



dworca PKP)”. 2. Zamawiający informuje, że przez pojęcie „nadzór autorski” należy rozumieć: a) nadzór
autorski, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),
b) sprawowanie, na zasadach nadzoru autorskiego uregulowanego w ustawie - Prawo budowlane, nadzoru
nad projektem przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w danej branży i nie będącego
autorem projektu. 3. Nadzór Autorski będzie działał w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy oraz aktualnych przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). 4. Szczegółowy zakres usługi Nadzoru
Autorskiego został określony w "Szczegółowym zakresie usługi Nadzoru Autorskiego" (ZAŁĄCZNIK NR 11
do SIWZ, załącznik nr 1 do wzoru umowy). 5. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego został określony w: a)
ogłoszeniu o zamówieniu pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach –
roboty budowlane”, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach:
https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/10603 - wraz ze wszystkimi modyfikacjami
wprowadzonymi w trakcie ww. postępowania o udzielenie zamówienia oraz udzielonymi odpowiedziami
na zapytania do SIWZ; b) dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, a którym mowa w lit. a), c)
ogłoszeniu o zamówieniu pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach -
roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP)”, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach: https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/11342 - wraz ze
wszystkimi modyfikacjami wprowadzonymi w trakcie ww. postępowania o udzielenie zamówienia oraz
udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ. 6. Zadanie inwestycyjne pn. „Zachodnia Brama Metropolii
Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane” jest współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła
energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne
oświetlenie”, Poddziałanie 4.5.1 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT”. 7.
Zamawiający powiadomi pisemnie Nadzór Autorski o pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego (w tym ze
środków Unii Europejskiej) dla zadania inwestycyjnego pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum
Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP)”. 8. W wyniku
przedmiotowego postępowania zostaną zawarte dwie umowy: a) umowa na realizację usługi nadzoru
autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe
w Gliwicach – roboty budowlane”, dla którego faktury należy wystawiać na Gliwice - Miasto na prawach
powiatu, a umowę będzie koordynowąć i nadzorować jej realizację Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu
Miejskiego w Gliwicach; b) umowa na realizację usługi nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.
„Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (część po
południowej stronie dworca PKP)”, dla którego faktury należy wystawiać na Gliwice - Miasto na prawach
powiatu i dodatkowo na fakturze w polu „odbiorca” lub „adresat” lub dowolnym innym miejscu na fakturze
należy umieścić nazwę i adres jednostki organizacyjnej – Zarząd Dróg Miejskich, ul. Płowiecka 31, 44-121
Gliwice, a umowę będzie koordynowąć i nadzorować jej realizację Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. We
wzorze umowy zapisy dotyczące ww. zakresów zostały oznakowane odpowiednimi odniesieniami. 9. Uwagi
dotyczące formularza cenowego oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Inżyniera
Kontraktu: 1) Nadzór Autorski jest zobowiązany załączyć do oferty formularz cenowy wg wzoru stanowiącego
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. 2) Przy wypełnianiu formularza cenowego należy posi łkować się
"Harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym usługi Nadzoru Autorskiego" (wzór o treści ZAŁĄCZNIKA
NR 10 do SIWZ), w którym zawarte będzie szczegółowe zestawienie płatności wynagrodzenia Nadzoru
Autorskiego. 3) Przed zawarciem umowy dla każdego z zakresów wymienionych w ppkt 8 Nadzór Autorski,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu
(zaakceptowany wcześniej przez Zamawiającego) "Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy usługi
Nadzoru Autorskiego", sporządzony dla każdego z zakresów wymienionych w ppkt 8 wg wzoru stanowiącego
ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ, zgodny z formularzem cenowym. Po zawarciu umowy z Wykonawcą robót
budowlanych dane dla okresu wykonywania robót budowlanych zostaną przeliczone i dostosowane do umowy
na realizację robót budowlanych, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 3 ust. 2/§ 3* ust. 2 umowy (wzór
umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ). * dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany
będzie rozliczyć Zamawiający 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do ww.
harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Nadzoru Autorskiego. Wymagany termin gwarancji:
nie dotyczy, Wymagany termin rękojmi: nie dotyczy.

II.5) Główny kod CPV: 71248000-8
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:



(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt
3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 25 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1) termin wykonania zamówienia: 25 miesięcy od daty podpisania umowy
z założeniem, że: 1. Za dzień rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się dzień: 1) w przypadku
zawarcia przez Zamawiającego umowy z Nadzorem Autorskim przed dniem zawarcia przez Zamawiającego
umowy z Wykonawcą robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego [#IR] pn. "Zachodnia Brama Metropolii
Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane" / [##ZDM] pn. "Zachodnia Brama Metropolii
Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP)" -
jako termin rozpoczęcia realizacji usługi przyjmuje się datę otrzymania przez Nadzór Aktorski powiadomienia
(pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną) o zawarciu przez Zamawiającego umowy na realizację robót
budowlanych dla wymienionego zadania inwestycyjnego; Zamawiający powiadomi Nadzór Autorski o fakcie
zawarcia umowy na realizację robót budowlanych w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy
z Wykonawcą robót dla wymienionego zadania inwestycyjnego; 2) w przypadku zawarcia przez
Zamawiającego umowy z Wykonawcą robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego [#IR] pn. "Zachodnia
Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane" / [##ZDM] pn. "Zachodnia
Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (część po południowej
stronie dworca PKP)" przed dniem zawarcia niniejszej umowy - rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi w terminie
do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy na sprawowanie usługi nadzoru autorskiego, z uwzględnieniem §
3 ust. 9 /§ 3* ust. 9. 2. Nadzór Autorski zobowiązuje się świadczyć usługę w terminie uwzględniającym okres
wykonywania robót budowlanych, który będzie trwał od daty zawarcia umowy z Wykonawcą robót
budowlanych do daty podpisania przez strony umowy na roboty budowlane Protokołu odbioru końcowego
i przekazania do użytkowania zadania inwestycyjnego; przewidywana długość tego okresu to 25 miesięcy. 2.
Termin zakończenia pełnienia funkcji Nadzoru Autorskiego upływa w dniu podpisania Protokołu odbioru
końcowego i przekazania do użytkowania zadania inwestycyjnego. * dotyczy transakcji, w wyniku których
podatek VAT zobowiązany będzie rozliczyć Zamawiający, 2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot
zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
SEKCJA II I :  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich
dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wykonali należycie co najmniej: a) jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji
projektowej lub sprawowaniu nadzoru autorskiego dla roboty budowlanej o wartości kosztorysowej robót co
najmniej 30 000 000,00 zł brutto każda, obejmującej budowę lub przebudowę co najmniej jednego obiektu
budowlanego określonego symbolem PKOB wskazanym w dziale nr 12 "Budynki niemieszkalne" zgodnie
z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz.
1316 z późn. zm.); b) jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej lub sprawowaniu
nadzoru autorskiego dla roboty budowlanej, która obejmowała budowę, rozbudowę lub przebudowę dróg
publicznych niebędących ścieżkami rowerowymi lub ścieżkami pieszo-rowerowymi, o kategorii obciążenia
ruchem min. KR4 i o długości nie mniejszej niż 0,5 km wraz z budową lub przebudową sygnalizacji świetlnej.
2) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, tj. co najmniej: a) 1 osobą (Koordynator Zespołu Nadzoru Autorskiego)



posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub koordynowaniu co najmniej jednym zadaniem
projektowym o koszcie prac projektowych co najmniej 1 500 000,00 zł brutto lub co najmniej jedną usługą
nadzoru autorskiego o koszcie usługi co najmniej 225 000,00 zł brutto, b) 1 osobą (Projektant branży
architektonicznej) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności
architektonicznej oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielniej
funkcji technicznej Projektanta w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania; c) 1 osobą
(Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą: - co najmniej 5-letnie
doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielniej funkcji technicznej Projektanta w zakresie posiadanych
uprawnień licząc od daty ich uzyskania, - doświadczenie zawodowe w zakresie wykonania projektu
budowlanego w branży konstrukcyjno-budowlanej (wraz z projektem wykonawczym do niego) lub
sprawowania nadzoru autorskiego dla co najmniej jednego obiektu budowlanego o konstrukcji
prefabrykowanej o powierzchni zadaszenia co najmniej 1 tys. m2; d) 1 osobą (Projektant branży drogowej)
posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej
oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielniej funkcji technicznej
Projektanta w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania; e) 1 osobą (Projektant branży
sanitarnej) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielniej funkcji technicznej
Projektanta w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania; f) 1 osobą (Projektant branży
elektrycznej) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą co
najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielniej funkcji technicznej Projektanta
w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania; g) 1 osobą (Projektant branży
telekomunikacyjnej) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz posiadającą co najmniej 5-letnie
doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielniej funkcji technicznej Projektanta w zakresie posiadanych
uprawnień licząc od daty ich uzyskania; h) 1 osobą (Projektant branży kolejowej) posiadającą uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych
obiektów budowlanych oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu
samodzielniej funkcji technicznej Projektanta w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania;
i) 1 osobą (Projektant branży mostowej) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania
w specjalności inżynieryjnej mostowej oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe
w pełnieniu samodzielniej funkcji technicznej Projektanta w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich
uzyskania; j) 1 osobą (Specjalista ds. gospodarki zielenią) posiadającą co najmniej średnie wykształcenie
o kierunku "Architektura krajobrazu", "Ogrodnictwo", "Leśnictwo", "Kształtowanie i pielęgnacja terenów
zielonych" lub "Ochrona środowiska przyrodniczego" oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe przy sporządzaniu projektów zagospodarowania terenów zieleni. Zamawiający zastrzega, że przez
pojęcie "tereny zieleni" Zamawiający rozumie tereny zieleni w myśl definicji zawartej w art. 5 pkt 21) ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.). Zamawiający
dopuszcza łączenie funkcji osób wymienionych powyżej w lit. od a) do j) pod warunkiem spełnienia wymogów
stawianych łączonym funkcjom. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającymi im
ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa
lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które
w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w ww. specjalnościach. Zamawiający informuje, że przez pojęcie "nadzór autorski" należy
rozumieć: a) nadzór autorski, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333), b) sprawowanie, na zasadach nadzoru autorskiego uregulowanego w ustawie - Prawo
budowlane, nadzoru nad projektem przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w danej branży
i nie będącego autorem projektu. Warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej dla podmiotów
występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia



określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

I I I .3 )  WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
I I I .4 )  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ,  SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
I I I . 5 )  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści
ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
I I I . 6 )  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, - wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Pisemne



zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a) zakres dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; w odniesieniu
do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane, - wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub
wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji
może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat
wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce
odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. III.3) - III.6).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:



W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert
w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji Projektanta w określonej branży, wskazanego w wezwaniu Zamawiającego 10,00
Doświadczenie zawodowe Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej 10,00
Doświadczenie zawodowe Projektanta branży drogowej 10,00
Doświadczenie zawodowe Projektanta branży sanitarnej 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:



Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej
umowy: 1) konieczność zmiany terminu umownego oraz "Harmonogramu terminowo rzeczowo-finansowego
usługi Nadzoru Autorskiego" (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu: a) działania siły wyższej, co oznacza
zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu
umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie
można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; za przejawy siły
wyższej strony uznają w szczególności: - klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne
nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, - akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy,
zakazy importu lub eksportu, blokady granic lub portów, wywłaszczenie, itd., - działania wojenne, akty
sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, - strajki
powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u stron
umowy, -  epidemie lub pandemie,  b)  nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych
od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; przez nadzwyczajne
zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia
gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta
Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ
na realizację przedmiotu umowy, c) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych;
przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegające
od typowych, mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe opady
trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość
kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które
uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania



i odbioru robót budowlanych, d) decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ
na przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych, takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania
prac archeologicznych (badań archeologicznych), e) wystąpienia zamówień dodatkowych (niezależnie od ich
wartości) w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych lub usługi Nadzoru
Autorskiego, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanych zamówień podstawowych (robót
budowlanych lub usługi Nadzoru Autorskiego), których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
niemożliwej wcześniej do przewidzenia, f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,
g) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego, h) zmian wynikających z konieczności wykonania
robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania
uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, i) odmiennych od przyjętych
w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych
obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, j) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy, k) przedłużenia
się terminu realizacji robót budowlanych, z zastrzeżeniem wskazań ujętych w "Harmonogramie
teminowo-rzeczowo-finansowym usługi Nadzoru Autorskiego" (załącznik nr 3 do umowy), l) przedłużających
się terminów uzyskania uzgodnień, zgód i decyzji podmiotów wydających zgody oraz innych decyzji, opinii,
pozwoleń, uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych i usługi Nadzoru Autorskiego,
m) przedłużających się procedur administracyjnych, których terminy wynikają z przepisów prawa, n)
zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości zamówienia na czas trwania przeszkody,
o której mowa w § 9 ust. 2, o) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; 2)
rezygnacja z wykonania części usługi - ograniczenie zakresu usługi wynikające z wprowadzenia zmian
istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamówienia, które wynikły w trakcie wykonywania usługi, wraz
z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje; 3) konieczność
zwiększenia wynagrodzenia za przedmiot umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6/§ 3* ust. 6, z następujących
powodów: a) w przypadku przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych o ponad 3 miesiące w wyniku
wprowadzenia aneksu terminowego do umowy z Wykonawcą robót lub w przypadku opóźnienia zakończenia
realizacji robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót; zwiększenie wynagrodzenia
miesięcznego zostanie ustalone w wysokości stawki ryczałtu miesięcznego określonego w wierszu 1
( " P ł a t n o ś c i  m i e s i ę c z n e " )  w  k o l u m n i e  6  ( " W a r u n k i  r o z l i c z e n i o w e " )  " H a r m o n o g r a m u
terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Nadzoru Autorskiego" za każdy kolejny miesiąc realizacji usługi
powyżej 3 miesięcy (pierwsze 3 miesiące bez dodatkowego wynagrodzenia dla Nadzoru Autorskiego), b)
w przypadku, gdy na skutek okresowego wstrzymania całości robót budowlanych usługa Nadzoru Autorskiego
została przez Zamawiającego zawieszona i czas okresowego wstrzymania całości robót budowlanych
przekroczy 6 miesięcy; zwiększenie wynagrodzenia miesięcznego zostanie ustalone w wysokości 25% stawki
ryczałtu miesięcznego określonego w wierszu 1 ("Płatności miesięczne") w kolumnie 6 ("Warunki
rozliczeniowe") "Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego usługi Nadzoru Autorskiego" za każdy
kolejny miesiąc zawieszenia realizacji usługi powyżej 6 miesięcy (pierwsze 6 miesięcy bez dodatkowego
wynagrodzenia dla Nadzoru Autorskiego); 4) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez
zmiany wynagrodzenia) w przypadku: a) zmiany osób Zespołu Nadzoru Autorskiego w przypadku wystąpienia
o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Nadzoru Autorskiego, pod warunkiem przedstawienia w ich
zastępstwie osób spełniających warunki udziału w postępowaniu opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, opracowanej na potrzeby postępowania pod nazwą: "Zachodnia Brama Metropolii Silesia -
Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - Nadzór Autorski" (oznaczenie sprawy: ZA.271.71.2020) oraz
przedłożenia przez Nadzór Autorski - najpóźniej w dniu podpisania aneksu do umowy, na mocy którego
zostanie dokonana zmiana postanowień dotyczących osób biorących udział w realizacji zamówienia i o ile jest
to wymagane w stosunku do danej osoby - dokumentów wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dla potwierdzenia, że osoby spełniają wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w tym: - potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych nowych osób
wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które
uzyskały uprawnienia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wraz z uznaniem uprawnień przez właściwy
organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220), - potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia dyplomu/świadectwa/zaświadczenia /innego dokumentu potwierdzającego wykształcenie
nowej osoby wyznaczonej do realizacji zakresu czynności i funkcji Projektanta w branży gospodarki zielenią, -
dokument lub oświadczenie potwierdzające wymagane doświadczenie nowych osób, b) zmiany przedstawicieli
Zamawiającego na wniosek Zamawiającego; 5) zmiana lub wprowadzenie Podwykonawcy dot. zakresów
usługi przeznaczonych do wykonania przez Podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby
postępowania prowadzonego pod nazwą: "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe
w Gliwicach - Nadzór Autorski" (oznaczenie sprawy: ZA.271.71.2020), Nadzór Autorski nie przewidział
zakresu usług, których wykonanie powierzy Podwykonawcy; 6) zmiany zakresu usługi, które Nadzór Autorski
powierzy Podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub
Nadzoru Autorskiego; 7) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Urzędu może nastąpić



w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie (bez zmiany
wynagrodzenia); 8) w przypadku, gdy Nadzór Autorski w trakcie wykonywania umowy będzie mieć dostęp
do zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Urząd, zostanie zawarty aneks
do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania
danych osobowych, zawierająca postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych
zawarte w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia); 9)
skrócenie terminu płatności wynagrodzenia należnego Nadzorowi Autorskiemu (bez zmiany wynagrodzenia) -
na wniosek Zamawiającego; 10) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić
w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Nadzór Autorski; 10)* zmiana wynagrodzenia za
realizację przedmiotu umowy lub całkowitej wartości umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT,
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez Nadzór Autorski oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ
na całkowitą wartość umowy; 11) powstania obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy
unijnych, z których umowa na usługę Nadzoru Autorskiego lub umowa na roboty budowlane będzie
finansowana (bez zmiany wynagrodzenia) - w przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy
o dofinansowanie. 2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3.
Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Nadzór Autorski winien dostarczyć
do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem odpowiednich terminów umownych.
W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 4. Nadzorowi Autorskiemu nie
przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. * dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT
zobowiązany będzie rozliczyć Zamawiający
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-20, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia
obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Inspektor

09-10-2020 r.  Grzegorz Stańczak
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

09-10-2020 r.  Jolanta Górecka-Wróbel
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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