
Gliwice, 11-01-2019 r.
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.1.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 221 000 euro

Nazwa nadana zamówieniu przez
zamawiającego:

Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn.: Budowę
południowej części obwodnicy miasta, przebudowa i rozbudowa
układu drogowego pomiędzy ul. Bojkowską i ul. Pszczyńską
w Gliwicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap II.

1. Zamawiający - nazwa i adres

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice
e-mail: pendzialek_p@zdm.gliwice.eu
tel. +48 32/300-86-35
fax +48 32/300-86-99

2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".

3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są usługi.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 71.54.00.00-5 - nazwa: Usługi zarządzania budową
3) opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem umowy dla zadania: Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn.: Budowę
południowej części obwodnicy miasta, przebudowa i rozbudowa układu drogowego pomiędzy ul. Bojkowską 
i ul. Pszczyńską w Gliwicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.Etap II. jest świadczenie usług polegających
na:
a) pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego,
b) nadzorze nad realizacją robót budowlanych,
c) zarządzaniu inwestycją,
d) przygotowaniu rozliczenia końcowego zadania,
e) przygotowaniu dowodów PT przekazania środka trwałego do ewidencji majątkowej.

3.2. Inżynier Nadzoru będzie działał w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z umowy oraz
aktualnych przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).
3.3. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego, nad którym nadzór będzie sprawował Inżynier Nadzoru
obejmuje budowę południowej części obwodnicy miasta, przebudowę i rozbudowę ul. Okrężnej oraz budowy
fragmentu obwodnicy – droga klasy Z2/2. Podstawowym zadaniem projektowanego odcinka obwodnicy będzie
obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych oraz połączenie ich z układem drogowym zespolonego węzła
A1, A4, DK 44.
Zakres inwestycji obejmuje m.in.:
a) budowę / rozbudowę dróg,
b) budowę przejazdu drogowo-kolejowego wraz z niezbędną infrastrukturą,
c) budowę oświetlenia,
d) budowę odwodnienia,
e) budowę sygnalizacji świetlnej,
f) budowę kanału technologicznego,
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g) budowę stacji transformatorowej,
h) zabezpieczenie lub przebudowę istniejących, kolidujących odcinków kanalizacji deszczowej,
i) zabezpieczenie lub przebudowę istniejących, kolidujących sieci telekomunikacyjnych,
j) zabezpieczenie lub przebudowę istniejących, kolidujących odcinków sieci wodociągowej,
k) zabezpieczenie lub przebudowę istniejących, kolidujących odcinków sieci gazowych,
l) zabezpieczenie lub przebudowę istniejących, kolidujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tłocznej,
m) zabezpieczenie lub przebudowę istniejących, kolidujących odcinków sieci ciepłowniczej,
n) zabezpieczenie lub przebudowę istniejących, kolidujących odcinków sieci elektroenergetycznej,
o) wycinkę istniejącej zieleni niskiej i wysokiej (drzewa i krzewy) kolidującej z inwestycją,
p) nasadzenia zieleni,
q) likwidację istniejącej infrastruktury
3.4. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego, nad którym nadzór będzie sprawował Inżynier
Nadzoru został przedstawiony w ogłoszeniu o zamówieniu pn. „Budowa południowej część obwodnicy miasta,
przebudowa i rozbudowa układu drogowego pomiędzy ul. Bojkowską i Pszczyńską w Gliwicach wraz
z  i n f r a s t r u k t u r ą  t o w a r z y s z ą c ą .  E t a p  I I . ”  d o s t ę p n y m  n a  s t r o n i e
internetowej:http://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne,9336,,

Inżynier Nadzoru musi zapewnić sprawowanie nadzoru w ramach Zamówienia zgodnie z prawem polskim
w szczególności z ustawą Prawo Budowlane i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający wymaga, aby zadanie było realizowane przez zespół spełniający warunki zawarte w prawie
budowlanym, a w szczególności z przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Na czele zespołu inspektorów nadzoru stać będzie Koordynator Zespołu Inżyniera Nadzoru
(Koordynator zespołu inspektorów nadzoru) zwany
w dalszej części „Koordynatorem”. Koordynator będzie przedstawicielem Zamawiającego i będzie działał
w zakresie obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz
wynikających z aktualnych przepisów Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu Cywilnego,
PZP, oraz obowiązujących norm technicznych.
W zakresie nadzoru, jakie mają być świadczone w ramach niniejszego Zamówienia, Inżynier Nadzoru ma
zapewnić: płynne wdrożenie umowy na roboty, nieprzekroczenie budżetu projektu, terminowy odbiór robót
wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę robót oraz prawidłowe przyszłe
funkcjonowanie i obsługę robót przez Zamawiającego. Usługami, jakie mają być świadczone w ramach
niniejszej umowy jest koordynacja prac, nadzór inwestorski wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej
i kontroli robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy.
Te zadania obejmują także koordynację wszystkich czynności związanych z Projektem począwszy od etapu
poprzedzającego budowę poprzez etap prowadzenia robót, aż po okres rozliczenia robót budowlanych, w tym
nadzór nad robotami, zgodnie z SIWZ i obowiązującym polskim prawem budowlanym (w charakterze zespołu
inspektorów nadzoru inwestorskiego).

3.5. Do obowiązków Inżyniera Nadzoru należało będzie:
3.5.1. Wykonanie czynności określonych w załączniku do SIWZ pn.: Szczegółowe wymagania Zamawiającego
dla zadania : Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn.: „Budowa południowej części obwodnicy
miasta, przebudowa i rozbudowa układu drogowego pomiędzy ul. Bojkowską i ul. Pszczyńską w Gliwicach
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap II.
3.5.2. Przygotowanie, organizacja, nadzór, koordynacja i zakończenie całego procesu inwestycyjnego dla
inwestycji j.w. wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji ZRID  Nr 2/2017 z dnia 4.09.2017 r. oraz decyzji
ZRID Nr 4/2018 z dnia 28.01.2018 r. wydanych dla inwestycji.
3.5.3. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w zakresie określonym w art. 18 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) oraz ust. 2
ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202);
3.5.4. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
3.5.5. Pełnienie funkcji koordynatora czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego;
3.5.6. Bieżąca kontrola rozliczeń i zaawansowania finansowego zadania oraz sprawdzanie zgodności
zafakturowanych kwot z wykonanymi zakresami rzeczowymi i rekomendowanie Zamawiającemu do zapłaty
faktur wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych;
3.5.7. Reprezentowanie interesów Zamawiającego w sporach pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót;
3.5.8. Rozliczenie końcowe budowy;
3.5.9. Przygotowanie dowodów PT, dla potrzeb przekazania/wprowadzenia środków trwałych do ewidencji
majątkowej.
3.6. Szczegółowy zakres zadań oraz zasady sprawowania funkcji Inżyniera Nadzoru:
3.6.1. Zapewnienie regularnej obecności na budowie podczas trwania robót (w przypadku stwierdzenia
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nieobecności na budowie przez okres dłuższy niż 2 dni robocze Zamawiający naliczy kary umowne
w wysokości 0,1% od całkowitego wynagrodzenia, za każdy dzień nieobecności powyżej dwóch dni);
3.6.2. Prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym, warunkami
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych dla wykonania robót w ramach inwestycji, warunkami umowy zawartej
z Wykonawcą robót
i przepisami związanymi;
3.6.3.  Akceptacja,  moni tor ing postępu robót  i  w razie potrzeby aktual izacja harmonogramu
rzeczowo-finansowego;
3.6.4. Sprawdzenie, ocena i rekomendowanie Zamawiającemu do akceptacji dokumentów złożonych przez
wykonawcę, a wymaganych umową i istotnymi postanowieniami umowy na roboty budowlane;
3.6.5. Rekomendowanie Zamawiającemu do akceptacji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót zgłoszonych
przez Wykonawcę robót budowlanych, a nie wymienionych w ofercie robót;
3.6.6. Bieżąca kontrola postępu robót pod kątem zgodności z harmonogramem i informowanie
Zamawiającego, o wszelkich opóźnieniach, czy innych nieprawidłowościach;
3.6.7. Przekazywanie Zamawiającemu informacji o wystąpieniu przesłanek do naliczenia Wykonawcy kar
umownych i/lub odszkodowań wraz z wyliczeniem ich wysokości do niezwłocznego wyegzekwowania przez
Zamawiającego;
3.6.8. Dokonywanie oceny zaleconych badań i pomiarów;
3.6.9. Akceptowanie receptur i technologii zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami STWiORB;
3.6.10. Sprawdzenie i ocena przedstawionych przez Wykonawcę kosztów zmian w robotach lub robót
dodatkowych wycenionych na bazie cen jednostkowych z oferty wykonawcy, bądź własnej wyceny tych
kosztów i przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty ich zgłoszenia;
3.6.11. Codzienna kontrola oznakowania ustawionego przez Wykonawcę na czas realizacji robót,
potwierdzona wpisem kontrolującego na „listę obecności na placu budowy”, i niezwłoczne powiadamianie
o stwierdzonych nieprawidłowościach Wykonawcy, w celu ich usunięcia, z podaniem do wiadomości
Zamawiającemu.
3.6.12. Prowadzenie spraw dotyczących budowy do załatwienia z władzami terenowymi, organami
i instytucjami budowlanymi, społecznością lokalną i innymi stronami, o ile wystąpiłaby taka potrzeba;
3.6.13. Organizacja i prowadzenie Rad Budowy i innych spotkań związanych z realizacją inwestycji (Inżynier
Nadzoru sporządza protokoły z narad i przekazuje zainteresowanym stronom – Zamawiającemu
i Wykonawcy). Rady budowy winny odbywać się z częstotliwością nie mniejszą niż raz w tygodniu (chyba, że
Zamawiający postanowi o braku potrzeby zwoływania rady w danym tygodniu), a w przypadku wystąpienia
problemów powinny być zwoływane w trybie nadzwyczajnym;
3.6.14. Składanie Zamawiającemu pisemnych sprawozdań z działalności obejmującej koordynację i nadzór
robót w cyklach miesięcznych, począwszy od upływu 1 miesiąca od podpisania umowy;
3.6.15. Gromadzenie dokumentacji i korespondencji dotyczącej inwestycji i przekazanie ich Zamawiającemu
w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji i zrealizowaniu przedmiotu umowy;
3.6.16. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
(Decyzja nr 327/2016 z dnia 11.04.2016 r.).
UWAGA. Każda decyzja związana z zaciąganiem zobowiązań bezwzględnie wymaga zgody Zamawiającego.

3.7. Termin realizacji
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy związanej
ze świadczeniem usługi Inżyniera Nadzoru do uzyskania przez Wykonawcę (Wykonawcę robót budowlanych)
skutecznego zgłoszenia zakończenia robót w PINB i końcowego rozliczenia zadania (rozliczenia rzeczowego
i finansowego projektu)
tj. do 31.08.2020 r. realizacji robót + 2 miesiące rozliczenia rzeczowe i finansowe projektu.
Szczegółowe Wymagania Zamawiającego zawiera załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

4. Oferty częściowe

1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

5. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp

1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
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ustawy pzp,

6. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 r. realizacji robót + 2 miesiące
rozliczenia rzeczowe i finansowe projektu.
,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

8. Warunki udziału w postępowaniu

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
1)Wykonawca powinien wykazać wykonanie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanej) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 (jednej) usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanym, której przedmiot zamówienia obejmował:
a) usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę
drogi/ulicy w klasie technicznej min. klasy Z (zbiorcza), długości nie mniejszej niż 1 km,
b) usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę
kanalizacji deszczowej w ramach budowy lub rozbudowy drogi,
c) usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę
oświetlenia ulicznego,
d) usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę sieci
ciepłowniczej,
e) usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę
gazociągu podwyższonego ciśnienia,
f) usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę przejazdu
kolejowego kat. C wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym.
Wymienione usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi mogą być wykazane łącznie w jednym
zadaniu lub w kilku zadaniach oddzielnych (nie więcej niż sześciu).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykazania np. nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
drogi/ulicy min. klasy Z w kilku zadaniach (odcinkach), których suma długości wyniesie nie mniej niż 1 km,

2) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej:
a)Koordynatorem Zespołu posiadającym doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem Inwestora
Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu/Nadzoru lub Koordynatora Budowy przy realizacji co najmniej jednej
roboty budowlanej (inwestycji drogowej lub innej w zakresie której ujęta była budowa dróg) o wartości co
najmniej 25 mln zł brutto. Doświadczenie zawodowe musi obejmować pełen okres procesu budowy, tzn.
od daty przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych do dnia zakończenia czynności odbioru
końcowego robót,
b) Inspektorem nadzoru branży drogowej posiadającym:
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- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej
drogowej,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub co
najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/robót przy realizacji robót
drogowych od rozpoczęcia do wykonania zadania w tym posiadającym doświadczenie zawodowe
na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót przy budowie lub przebudowie drogi (ulicy)
minimum klasy Z (zbiorczej) o długości nie mniejszej niż 1 km.
c) Inspektorem nadzoru branży sanitarnej - posiadającym:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej na stanowisku inspektora nadzoru
inwestorskiego lub stanowisku kierownika budowy/robót w tym posiadający doświadczenie zawodowe przy
budowie lub przebudowie co najmniej:
- kanalizacji deszczowej wykonanej w związku z budową lub przebudową drogi oraz jednego gazociągu
podwyższonego ciśnienia.
Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia niniejszego warunku w jednym lub dwóch zadaniach.
d) Inspektorem nadzoru branży elektrycznej i elektroenergetycznej posiadającym:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika
budowy/robót przy realizacji robót elektrycznych wykonywanych w związku z budową lub przebudową drogi.
e) Inspektorem nadzoru branży telekomunikacyjnej - posiadającym:
-uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacj i  i  urządzeń
telekomunikacyjnych bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą
telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać
wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z
późn. zm.) art.12 ustęp1 ppkt. 2, 4, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów
obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r.

*Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże
do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane,
winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej
Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie
z Ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394,
z 2013 r.  poz. 1650 oraz z 2014 r.  poz. 1004), dopuszcza się także kwal i f ikacje równoważne
do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo
budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

4. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość
w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji
o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego,
kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5

1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,
2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp
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10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne

1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w powyższym
oświadczeniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

•   

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego
na potwierdzenie 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,

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej
w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te
powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,

3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:

•   

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 5 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 7 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,

•   
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wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SIWZ,

4) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2,3:

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 4. 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 f inansowej 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 9 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, kwali f ikacj i  zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,

♦   

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. 1, 2, 3.

♦   

•   

11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów 

1) komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za pośrednictwem operatora
pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
123),
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:

"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn.: Budowę południowej części obwodnicy miasta,
przebudowa i rozbudowa układu drogowego pomiędzy ul. Bojkowską i ul. Pszczyńską w Gliwicach

wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap II."
3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje
nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:

Pani Wiesława Kruczek - Zarząd Dróg Miejskich, 
tel. +48 32/32 300-86-35, fax +48 32/300-86-99, pok. 113, piętro 1

•   
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godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30,

2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:

Pani Brygida Heczko - Zarząd Dróg Miejskich, 
tel. +48 32/32 300-86-41, fax +48 32/300-86-99, pok. 111, piętro 1
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30,

•   

13. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

14. Termin związania ofertą

1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.

15. Opis sposobu przygotowania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść
oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:

a) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych.
W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
5) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia
obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
7) pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza,
8) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez
opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym
podpisem,
9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie
informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności.  Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę
przedsiębiorstwa musi wykazać, że:

informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada
wartość gospodarczą,

•   

nie została ujawniona do wiadomości publicznej,•   
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,•   
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11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 10 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie
od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty
związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi
wyłącznie wykonawca,
13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem
otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

"Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn.: Budowę południowej części obwodnicy miasta,
przebudowa i rozbudowa układu drogowego pomiędzy ul. Bojkowską i ul. Pszczyńską w Gliwicach

wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap II.

Nie otwierać przed 25-02-2019 r. godz. 10:15 "

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 25-02-2019 r. do godz. 10:00  Miejsce składania: Zarząd Dróg Miejskich ul.
Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 14 (BOI- parter); w przypadku ofert składanych listownie decyduje data
i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25-02-2019 r. o godz. 10:15  . Miejsce otwarcia: Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 100 (sala konferencyjna).

17. Opis sposobu obliczania ceny

1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej
specyfikacji,
3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy
z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,
4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami.

5) Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i zawarta w Formularzu Oferty.
6) Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty
towarzyszące wykonaniu zamówienia np. ryzyka związanego z okresem trwania przerwy zimowej.
7) Cena oferty winna uwzględnić w szczególności:
- Utrzymanie biura Inżyniera Kontraktu przez cały okres trwania umowy, tj.:
a) we własnym zakresie zapewnić (np. wynajęcia) i wyposażyć biuro,
b) we własnym zakresie dokonać opłat za media (energia elektryczna, telefon, ogrzewanie, woda itp.),
c) we własnym zakresie dokonać opłat z tytułu ochrony i utrzymania czystości,
d) koszty materiałów biurowych,
e) we własnym zakresie dokonać opłat z tytułu zapewnienia sali na comiesięczne rady budowy,
f) we własnym zakresie dokonać opłat wynikających z użytkowania umeblowania i sprzętu,
g) we własnym zakresie dokonać opłat z tytułu kosztów wynikających z organizowanych na potrzeby projektu
narad i spotkań,
h) we własnym zakresie dokonać opłat z tytułu kosztów przesyłek pocztowych i kurierskich w ramach projektu.
- Usługi nadzoru dla każdej ze wskazanych w ofercie osób koszty obejmujące w szczególności:
a) wynagrodzenia wraz z narzutami,
b) urządzenia stanowiska pracy, szkoleń personelu nadzoru,
c) zakwaterowania i delegacji,
d) wyposażenia bhp,
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e) transportu i łączności,
f) wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu,
g) wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób.
h) Koszty powyższe dotyczyć powinny całego okresu realizacji zamówienia.
- Obsługę Laboratoryjną niezależną od Zamawiającego i Wykonawcy robót należy w szczególności uwzględnić
koszt wykonania badań sprawdzających w ilości 5% badań kontrolnych zgodnej z STWiORB,

Koszty powyższe dotyczyć powinny całego okresu realizacji zamówienia.
- Obsługę geodezyjną oraz geologiczną inwestycji - należy w szczególności uwzględnić koszt:
a) wykonania pomiarów kontrolnych,
b) ewentualnego wypożyczenia sprzętów pomiarowych,
c) dojazdu na budowę obsługi geodezyjnej/geotechnicznej,
d) sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania pomiarów,
e) operatów geodezyjnych/geotechnicznych,
f) pracy obsługi geodezyjnej/geotechnicznej,
g) ewentualnych pomieszczeń dla obsługi geodezyjnej/geotechnicznej,
h) kontroli inwentaryzacji powykonawczej.
Koszty powyższe dotyczyć powinny całego okresu realizacji zamówienia i stanowią koszt Wykonawcy.
- Obsługę związaną z robotami dot. poszczególnych branż opisanych w SIWZ, m.in. drogową,
elektroenergetyczną, telekomunikacyjną, wodno-kanalizacyjną, konstrukcyjną, gazową, itd. – należy
uwzględnić koszty obejmujące w szczególności:
a) wynagrodzenia wraz z narzutami,
b) urządzenia stanowiska pracy, szkoleń personelu nadzoru,
c) zakwaterowania i delegacji,
d) wyposażenia bhp,
e) transportu i łączności,
f) wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu,
g) wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób.
- Obsługę związaną z weryfikacją projektu budowlanego (PB) i wykonawczego (PW) – należy w szczególności
uwzględnić koszt:
a) wynagrodzenia wraz z narzutami zatrudnionych specjalistów wg wymagań niniejszej specyfikacji,
b) urządzenia stanowiska pracy,
oraz
c) wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób,
d) uzgodnienia i weryfikacji elementów PW w zakresie poszczególnych branż.
Koszty powyższe dotyczyć powinny całego okresu realizacji zamówienia.
- Pozostałe niewymienione wyżej koszty wynikające z zapisów SIWZ, umowy, dokumentacji
techniczno-projektowej.

18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa waga

(znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru

cena Wa=60,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100
pkt
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doświadczenie zawodowe Koordynatora
Zespołu Inżyniera Nadzoru

Wb=15,00 Cb - według opisu poniżej

doświadczenie zawodowe inspektora
nadzoru branży drogowej

Wc=15,00 Cc - według opisu poniżej

doświadczenie zawodowe inspektora
nadzoru branży sanitarnej

Wd=10,00 Cc - według opisu poniżej

gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium cena
Cb - liczba punktów w kryterium "doświadczenie zawodowe Koordynatora Zespołu Inżyniera Nadzoru"
Cc - liczba punktów w kryterium "doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży drogowej"
Cd - liczba punktów w kryterium "doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży sanitarnej"
Wa,Wb,Wc,Wd- waga w ocenianym kryterium
Kryterium: doświadczenie zawodowe Koordynatora Zespołu Inżyniera Nadzoru:
Doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu/Nadzoru
lub Koordynatora Budowy przy realizacji co najmniej jednego zadania obejmującego  budowę lub przebudowę
drogi (ulicy) minimum klasy Z o wartości co najmniej 25 mln PLN brutto. Doświadczenie zawodowe musi
obejmować pełen okres procesu budowy, tzn. od daty przekazania terenu budowy wykonawcy robót
budowlanych do dnia zakończenia czynności odbioru końcowego robót,
- Za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 5 punktów.
- Za 2 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 15 punktów.
- Za niewykazanie zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 0 punktów.
- Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0 punktów.
- Za wykazanie doświadczenia zawodowego potwierdzającego warunek udziału w postępowaniu o którym
mowa w SIWZ (Rozdział 8 ust.3 pkt 2 ppkt a)  Wkonawca otrzyma 0 punktów.
Za powyższe kryterium Wykonawca może otrzymać: 0 pkt albo 5 pkt albo 15 pkt.
Przedstawienie doświadczenia zawodowego dla większej ilości zadań nie powoduje sumowania punktów.
Kryterium: doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży drogowej:
Doświadczenie zawodowe przy realizacji, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania co najmniej jednego
zadania obejmującego budowę lub przebudowę drogi min. klasy Z o wartości co najmniej 20 mln PLN brutto, 
na stanowisku/stanowiskach: kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru,
- Za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 5 punktów.
- Za 2 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 15 punktów, przy czym
warunkiem koniecznym do uzyskania 15 punktów jest kierowanie robotami na stanowisku kierownika
budowy/robót na co najmniej jednym z tych zadań i nadzorowanie robót budowlanych na stanowisku
inspektora nadzoru na co najmniej jednym z tych zadań.
- Za niewykazanie zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 0 punktów.
- Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0 punktów.
- Za wykazanie doświadczenia zawodowego potwierdzającego warunek udziału w postępowaniu o którym
mowa w SIWZ (Rozdział 8 ust.3 pkt 2 ppkt b) myślnik drugi  Wykonawca otrzyma 0 punktów.
Za powyższe kryterium Wykonawca może otrzymać:0 pkt albo 5 pkt albo 15 pkt.
Przedstawienie doświadczenia zawodowego dla większej ilości zadań nie powoduje sumowania punktów.

Kryterium: doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży sanitarnej  w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Doświadczenie zawodowe przy realizacji od rozpoczęcia robót do wykonania (zakończenia)  co najmniej
jednego zadania obejmującego budowę lub przebudowę: kanalizacji deszczowej, wodociągu i gazociągu
o wartości robót  co najmniej 3 mln PLN brutto, na stanowisku/stanowiskach: kierownika budowy lub
kierownika robót lub inspektora nadzoru.
- Za 1 zadanie potwierdzające powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 5 punktów.
- Za 2 lub więcej zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 10 punktów, przy czym
warunkiem koniecznym do uzyskania 10 punktów jest kierowanie robotami na stanowisku kierownika
budowy/robót na co najmniej jednym z tych zadań i nadzorowanie robót budowlanych na stanowisku
inspektora nadzoru na co najmniej jednym z tych zadań.
- Za niewykazanie zadań potwierdzających powyższe wymagania Wykonawca otrzyma 0 punktów.
- Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0 punktów.
Za wykazanie doświadczenia zawodowego potwierdzającego warunek udziału w postępowaniu o którym
mowa w SIWZ (Rozdział 8 ust.3 pkt 2 ppkt c) myślnik drugi Wykonawca otrzyma 0 punktów.
Za powyższe kryterium Wykonawca może  otrzymać: 0 pkt albo 5 pkt albo 10 pkt.
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Przedstawienie doświadczenia zawodowego dla większej ilości zadań nie powoduje sumowania punktów.
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców
w zakresie powyższych kryteriów,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch
miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: TAK.

20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach
określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2
ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia w siedzibie
zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy
złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez
osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
5) wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedłoży oryginał dokumentu potwierdzającego jego siedzibę podatkową, tzw. certyfikat rezydencji,
5) wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedłoży oryginał dokumentu potwierdzającego jego siedzibę podatkową, tzw. certyfikat rezydencji,
6)Wykonawca, którego oferta została wybrana, po wyborze oferty - w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego - przedłoży;
- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych osób wskazanych w ofercie wraz
z aktualnym zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały
uprawnienia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wraz z uzyskaniem uprawnień przez właściwy organ,
zgodnie z ustawą z dnia 18.03.2008r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 65),
- harmonogram rzeczowo - finansowy w formie papierowej

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

22. Istotne postanowienia umowy

1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.

23. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
1)konieczność zmiany terminu umownego oraz harmonogramu rzeczowo -finansowego usługi Inżyniera
Nadzoru (bez zmiany wynagrodzenia, za wyjątkiem lit. j)) z powodu:
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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, itd.,
-działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi
publicznemu,
-strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne,
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 wejście 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 intensywne 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 szczegółową specyfikacją techniczną 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 dla robót budowlanych lub usługi Inżyniera Nadzoru w rozumieniu
ustawy Prawo zamówień publicznych,
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)skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
j)przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych,
k)zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości zamówienia na czas trwania przeszkody,
o której mowa w § 8 ust 2,
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, w przypadku przedłużenia się terminu
realizacji robót budowlanych o więcej niż 1 miesiąc, 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 za wyjątkiem okoliczności określonych w § 10 ust 2, pkt 1 od a) do i);
zwiększenie wynagrodzenia zostanie ustalone na podstawie średniej arytmetycznej miesięcznej kwoty
wypłaconego Inżynierowi Nadzoru w okresie realizacji robót budowlanych wynagrodzenia za każdy dodatkowy
pełny miesiąc wykonywania usług, a jeżeli okres wydłużenia realizacji umowy nie zamknąłby się w pełnych
miesiącach, to stawkę miesięczną należy podzielić przez ilość dni w miesiącu i do wynagrodzenia przyjąć
iloczyn stawki dziennej i liczby dodatkowo przepracowanych dni (nie należy wyodrębniać dni roboczych
i świątecznych),
4)zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:
a)zmiany osób Personelu Kluczowego Zespołu Inżyniera Nadzoru w przypadku wystąpienia o zmianę
na wniosek Zamawiającego lub Inżyniera Nadzoru, pod warunkiem przedstawienia w ich zastępstwie osób
posiadających odpowiednie uprawnienia oraz przedłożenia przez Inżyniera Nadzoru dokumentów dla
potwierdzenia, że osoby spełniają wymagania; Inżynier Nadzoru będzie zobowiązany - najpóźniej w dniu
podpisania aneksu do umowy, na mocy którego dokonana zostanie zmiana zapisów dotyczących osób
biorących udział w realizacji zamówienia - przedstawić Zamawiającemu:
-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 (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 65 z późn. zm.);
-dokument lub oświadczenie potwierdzające wymagane doświadczenie nowych osób zgodne z ofertą
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Inżyniera Nadzoru,
b)zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego,
5)zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresów usługi przeznaczonych do wykonania przez
podwykonawcę, pomimo, że w złożonej ofercie, Inżynier Nadzoru nie przewidział zakresu usług, których
wykonanie powierzy podwykonawcy,
6)zmiana zakresu usługi, które Inżynier Nadzoru powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian
w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego
lub Inżyniera Nadzoru;
7)zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Zarządu Dróg Miejskich może nastąpić w wyniku
zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji w Zarządzie Dróg Miejskich (bez zmiany
wynagrodzenia) ;
8)w przypadku, gdy Inżynier Nadzoru w trakcie wykonywania umowy będzie mieć dostęp do zbioru/ zbiorów
danych osobowych, których administratorem jest Zarząd Dróg Miejskich, 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 Inżynierowi Nadzoru (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 albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera Nadzoru,
11)powstania obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych,
z których umowa na usługę Inżyniera Nadzoru lub umowa na roboty budowlane będzie finansowana (bez
zmiany wynagrodzenia),

24. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy
pzp.

25. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 44-121 Gliwice
.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: Daniel Mync,
iod@zdm.gliwice.eu .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn.:
Budowę południowej części obwodnicy miasta, przebudowa i rozbudowa układu drogowego pomiędzy ul.
Bojkowską i ul. Pszczyńską w Gliwicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap II. numer sprawy:
ZDM.26.1.2019 prowadzonym w trybie: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej
"ustawą Pzp".
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
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6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***  Wyjaśnienie:  prawo do ograniczenia przetwarzania n ie ma zastosowania w odnies ieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.

26. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu,
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie składane na wezwanie zamawiającego,
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wzór umowy,
6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wykaz  usług,
8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wykaz osób,
9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,

Dyrektor Jednostki

14-02-2019 r.  Anna Gilner 
.............................................................

(data i podpis osoby upoważnionej)
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