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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350034-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Ciechanów: Nadzór nad robotami budowlanymi
2022/S 123-350034

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: Katarzyna Pszczółkowska
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: www.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:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku po 
młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych
Numer referencyjny: WZP.271.1.26.2022

II.1.2) Główny kod CPV
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71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją zadania obejmującego: 
przebudowę i rozbudowę budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej 17 w Ciechanowie wraz z infrastrukturą 
techniczną, zagospodarowaniem terenu i kompleksowym wyposażeniem obiektu oraz rozbiórkę budynków 
gospodarczych i garażowych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po 
młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych”, w oparciu 
o dokumentację projektową opracowaną przez LS Projekt Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o., Sp.k., ul. 
Mydlarskiego 19, 54-079 Wrocław. Zakres prac objętych nadzorem oraz obowiązki zespołu inżyniera kontraktu 
zawarto w Opisie Przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik do SWZ

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 nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją zadania obejmującego: 
przebudowę i rozbudowę budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej 17 w Ciechanowie wraz z infrastrukturą 
techniczną, zagospodarowaniem terenu i kompleksowym wyposażeniem obiektu oraz rozbiórkę budynków 
gospodarczych i garażowych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po 
młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych”, w oparciu 
o dokumentację projektową opracowaną przez LS Projekt Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o., Sp.k., ul. 
Mydlarskiego 19, 54-079 Wrocław. Zakres prac objętych nadzorem oraz obowiązki zespołu inżyniera kontraktu 
zawarto w Opisie Przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ilośc kontroli na budowie / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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
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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 stawia warunku w powyższym zakresie

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
zdolność techniczna lub zawodowa w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć 
w wykonaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i 
wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:
• Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych - min. jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji 
Inspektora Nadzoru (branża konstrukcyjno-budowlana):
- posiadająca min. 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu nadzoru nad robotami branży konstrukcyjno-
budowlanej oraz która co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy 
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury 
– zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022, 
poz.840);
- posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa;
• Inspektor nadzoru robót elektrycznych – min. jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji Inspektora 
Nadzoru (branża elektryczna):
- posiadająca min. 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy / robót lub inspektora 
nadzoru branży elektrycznej;
- posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im 
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
• Inspektor nadzoru robót sanitarnych – min. jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru 
(branża sanitarna):
- posiadająca min. 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy/robót lub inspektora 
nadzoru w branży sanitarnej;
- posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
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i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Inżyniera Kontraktu z jedną z ww. funkcji Inspektora Nadzoru 
pod warunkiem wykazania się niezbędnym doświadczeniem i uprawnieniami.
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:
1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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; wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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: 28/07/2022
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: 25/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/07/2022
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:

29/06/2022 S123
https://ted.europa.eu/TED

4 / 6



Dz.U./S S123
29/06/2022
350034-2022-PL

5 / 6

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:
na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania:
a)oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. 
U. z 2020r. poz. 1076ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej gr. kapitałowej wraz 
z dokumentami lub inf. potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zał. 
nr 7 do SWZ,
b)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art.108 ust.1 pkt 1) i 2) ustawy Pzp,art. 108 ust.1 pkt 4 
ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zam. pub. tytułem środka karnego, sporządzonej nie 
wcześniej niż 6 mies. przed jej złożeniem;
c)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 
mies. przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 
zamawiający żąda złożenia dok. potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków 
o dop. do udziału w postępowaniu albo przed upływem term. składania ofert wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w spr. spłat 
tych należności;
d)zaświadczenia albo innego dokumentu wł. terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy 
RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezp. społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1pkt 1) ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 
mies. przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z zaśw. albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, 
że odpowiednio przed upływem term. skł. wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 
upływem term. skł. ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109ust.1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 mies. przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
f)oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o 
których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia 
zakazu ubiegania się o zam. publ. tyt. środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, dotyczących 
zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 
6) ustawy Pzp, art.109 ust.1 pkt 1), art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków 
dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych .), oraz art. 109 ust. 1 pkt 5) i 7)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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:
24/06/2022
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