
Wykonanie nadzoru autorskiego w zakresie scalenia dokumentacji 

projektowej, w tym przygotowania Opisu przedmiotu zamówienia 

celem przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania na 

dokończenie prowadzonej inwestycji pn. Zadaszenie widowni oraz 

niebędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w 

Chorzowie 

Numer ogłoszenia: 87484 - 2015; data zamieszczenia: 17.04.2015 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 

207 85 65, faks 32 207 85 78. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nadzoru autorskiego w 

zakresie scalenia dokumentacji projektowej, w tym przygotowania Opisu przedmiotu zamówienia 

celem przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania na dokończenie prowadzonej 

inwestycji pn. Zadaszenie widowni oraz niebędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w 

Chorzowie. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie nadzoru autorskiego w zakresie scalenia 

dokumentacji projektowej, w tym przygotowania Opisu przedmiotu zamówienia celem 

przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania na dokończenie prowadzonej inwestycji pn. 

Zadaszenie widowni oraz niebędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie 

spełniającego wymagania ustawy prawo zamówien publicznych w zakresie art. 91 ust 2a, tj. 

uwzględniającego koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.70.00-6. 



SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 RS Architekci Sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 26a, 41-700 Ruda Śląska, kraj/woj. śląskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 94800,00 

 Oferta z najniższą ceną: 94800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 94800,00 

 Waluta: PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej 

ręki albo zapytania o cenę 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 

1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Główny projektant zadania dipl.-ing Marius Schlesiona udzielił wyłącznego upoważnienia do 

wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych Twórcy w stosunku do projektów 

zrealizowanych w wykonaniu zadania pn.: Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura 

techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie, w tym także do pełnienia nadzoru autorskiego dla 

zadania spółce RS Architekci Sp. z o.o. Upoważnienie obejmuje decydowanie o nadzorze nad 



sposobem korzystania z utworu zgodnie z art. 16 pkt 5 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych i daje możliwość władczej ingerencji w działania podmiotu nadzorowanego. Nadzór 

autorski, zgodnie z art. 16 pkt. 3) i 5) prawa autorskiego sprawowany może być wyłącznie przez 

osobę dysponującą autorskimi prawami osobistymi (twórca bądź osoba upoważniona - w tym 

przypadku spółka RS Architekci Sp. z o.o.). Na tej podstawie Województwo w dniu 19 sierpnia 

2011 roku zawarło z projektantem spółką RS Architekci Sp. z o.o. umowę nr 2210/IW/2011 o 

sprawowanie nadzorów autorskich. Na chwilę obecną podmiotem mającym nadal upoważnienie 

jest Spółka RS Architekci Sp. z o.o. i pełni nadzór autorski nieprzerwanie od dnia 1 lipca 2011 

roku. W ramach pełnionego nadzoru autorskiego spółka dotychczasowo wykonywała na 

podstawie § 2 ust. 1 pkt. 5, 6, 7, 8 i 13 umowy czynności polegające na modyfikacji i uzupełnianiu 

projektów w zakresie objętym umową nr 2210/IW/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 roku. W 

dotychczasowych postępowaniach przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na 

realizację zadań w ramach projektu pn.: Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura 

techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie jedynym kryterium była cena. Kolejnym 

postępowaniem będzie postępowanie na dokończenie zadań z zakresu robót kubaturowych, 

instalacyjnych, niskoprądowych oraz funkcji lekkoatletycznej. Przedmiot zamówienia podzielony 

zostanie na części, co z jednoczesnym zastosowaniem jedynego kryterium cena powinno 

spowodować zwiększenie oszczędności. Z uwagi na to, że celem nadrzędnym Województwa jest 

oszczędne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych, a przedmiot zamówienia jest robotą 

budowlaną powszechnie dostępną na rynku o ustalonych standardach jakościowych 

ustawodawca dokonując kolejnej modyfikacji ustawy Pzp. dał Zamawiającemu prawo do 

stosowania jedynego kryterium oceny ofert jakim jest cena jedynie w przypadku wskazania w 

załączniku do protokołu z postępowania zgodnie z art. 91 ust. 2a (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., 

poz. 907 z późn. zm.) w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia 

koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Czynności te 

wymagają pracy nad utworem w zakresie zarówno funkcjonalności jak i oszczędności 

zastosowanych rozwiązań technicznych oraz stworzenia odrębnego opracowania 

wykraczającego poza zakres określony umową nr 2210/IW/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 roku i 

jako wynikające z odrębnych przepisów zostać zrealizowane w ramach posiadanych przez 

spółkę ww. upoważnień. W związku z niemożliwymi do przewidzenia na etapie zawierania 

umowy okolicznościami w pełni od Województwa niezależnymi, popartych wolą przeprowadzenia 

postępowania przetargowego z zastosowaniem jedynego kryterium - cena ze względu na 

istniejące autorskie prawa osobiste, których jedynym dysponentem jest wspomniany podmiot, 

możliwe jest udzielenie tego zamówienia wyłącznie spółce RS Architekci w oparciu o art. 67 ust. 

1 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych 



 


