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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262735-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Ciechanów: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2022/S 095-262735

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Ciechanów
Krajowy numer identyfikacyjny: PL922
Adres pocztowy: Pl. Jana Pawła II 6
Miejscowość: Ciechanów
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Kod pocztowy: 06-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Kowalewska
E-mail: przetargi@umciechanow.pl 
Tel.:  +48 23-674-92-09
Faks:  +48 23-672-29-63
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umciechanow.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.umciechanow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.umciechanow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej.
Numer referencyjny: WZP.271.1.18.2022

II.1.2) Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Śmiecińskiej w 
Ciechanowie wraz z budową ścieżki rowerowej realizowanej, w ramach zadania inwestycyjnego
pn.:„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej”. 
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej wraz z 
uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zatwierdzeń i decyzji o pozwoleniu na budowę.
Zadanie należy realizować w oparciu o wytyczne zawarte w OPZ. Dokumentacja projektowa powinna 
obejmować nieruchomości należące do Gminy Miejskiej Ciechanów.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Śmiecińskiej 
w Ciechanowie wraz z budową ścieżki rowerowej realizowanej, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 
„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej”. 
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej wraz z 
uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zatwierdzeń i decyzji o pozwoleniu na budowę,
obejmujących:
- przebudowę ulicy Śmiecińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Towarową do Ronda Mieczysława 
Kurzypińskiego wraz z budową/przebudową ścieżek rowerowych, chodników, kanalizacji 
deszczowej,oświetlenia ulicy oraz miejsc postojowych;
- w ramach projektu przewiduje się również prace związane z przebudową kolizyjnego uzbrojenia, budową 
kanału technologicznego oraz zielenią.
- w ramach projektu przewiduje się także budowę ścieżki rowerowej na odcinku ul. Starowiejskiej od 
skrzyżowania z ul. Spółdzielczą do skrzyżowania z ul. Śmiecińską
Zamówienie obejmuje ponadto:
- opracowanie i złożenie do właściwego organu administracyjnego kompletnego wniosku w zakresie 
niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.
Zadanie należy realizować w oparciu o wytyczne zawarte w OPZ. Dokumentacja projektowa powinna 
obejmować nieruchomości należące do Gminy Miejskiej Ciechanów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 418
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:
a) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
wykonałjedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i 
wykonawczy) obejmujący swoim zakresem budowę/ przebudowę/rozbudowę/dróg/drogi publicznej - o wartości 
min 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 
10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 oraz rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te 
zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się
ub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 3 do SWZ;

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/09/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 12:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z SWZ)
b) na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania (zgodnie z SWZ)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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