
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja budynku
dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Chojnice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351245

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stary Rynek, 1

1.5.2.) Miejscowość: Chojnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-600

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 523971800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miastochojnice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastochojnice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja budynku
dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-827a6833-c38c-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00123458/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-22 11:28
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001709/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Przebudowa dworca kolejowego w Chojnicach-nadzór inwestorski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i
rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Podpis
elektroniczny kwalifikowany lub osobisty lub zaufany

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): tak

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BI.271.1.2021
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4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n. Przebudowa, remont, konserwacja i
restauracja budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą
towarzyszącą

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru
Inwestorskiego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: 3) Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej

4.3.6.) Waga: 20
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4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający stawia następujący warunek: 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej
- w zakresie doświadczenia zawodowego
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
należycie co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu, Inwestora
Zastępczego lub Wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi
obejmującymi budowę obiektu kubaturowego o wartości robót nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł
brutto. 
- w zakresie potencjału kadrowego 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które
będą pełniły nadzór nad robotami budowlanymi, posiadające kwalifikacje i uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
Dz. U. 2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. ( Dz. U.2019.831 z dnia 2019.05.06 ) w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na
podstawie wcześniejszych przepisów lub w odniesieniu do obywateli państw członkowskich,
posiadających odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w
budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom
budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. 
Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.
U.2018.2272 tj. z dnia 2018.12.05) w specjalnościach: 
W skład Zespołu wchodzą co najmniej: 
- Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego którego zadaniem będzie udział i
koordynacja prac oraz 
- Inspektorzy zgodnie z poniższą tabelą:
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie Personelu wymienionego w Zespołach Wykonawcy:
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Lp. 
1 Nazwa stanowiska Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego 
Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: 
- w ciągu ostatnich 5 lat zdobył doświadczenie na stanowisku Kierownika Zespołu Inspektorów
Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta/ Kierownika Projektu/
Inwestora Zastępczego lub równorzędnym w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnym na
minimum 1 inwestycji o wartości robót minimum 5 mln PLN brutto

2 Nazwa stanowiska Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – minimum 1
osoba
Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie dla każdej z osób:  uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające nadzorowanemu zakresowi robót; 
 doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, w tym
w zakresie minimum 2 inwestycji, których przedmiotem była budowa/ przebudowa lub
rozbudowa obiektu kubaturowego, o wartości robót minimum 5 mln PLN brutto każda;
 posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót branży
konstrukcyjno-budowlanej na co najmniej 2 obiektach zabytkowych.

Wymagania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

Art. 37 c. „Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone
przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w
robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”.

3 Nazwa stanowiska Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – minimum 1
osoba
Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie dla każdej z osób:  uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające nadzorowanemu zakresowi robót; 
 doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w
zakresie minimum 2 inwestycjach obejmujących roboty branży sanitarnej o wartości robót
minimum 0,5 mln PLN brutto każda ;

4 Nazwa stanowiska 
Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych – minimum 1 osoba

Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie dla każdej z osób:  uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
odpowiadające nadzorowanemu zakresowi robót; 
 doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy
minimum 2 inwestycjach obejmujących roboty branży elektrycznej i elektroenergetycznej o
wartości robót minimum 0,5 mln PLN brutto każda;

5 Nazwa stanowiska Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej 
– minimum 1 osoba
Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie dla każdej z osób:  uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
odpowiadające nadzorowanemu zakresowi robót; 
 doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w
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zakresie minimum 2 inwestycji obejmującej budowę/przebudowę drogi/ placu o wartości robót
minimum 0,5 mln PLN brutto każda;
6 Nazwa stanowiska Inspektor nadzoru w specjalności teletechnicznej– minimum 1 osoba
Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie dla każdej z osób:  uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
odpowiadające nadzorowanemu zakresowi robót; 
 doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w
zakresie minimum 1 inwestycji obejmującej roboty branży teletechnicznej o wartości robót
minimum 0,5 mln PLN brutto.

Zamawiający dopuszcza łączenie stanowiska Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru
Inwestorskiego ze stanowiskiem Inspektora nadzoru dowolnej branży, pod warunkiem spełniania
wymagań dla obu tych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub
opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
4) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz zaświadczeniem albo innym dokumentem
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania
ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot
zamówienia, 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 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 były wykonywane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się 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 powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00123458/01 z dnia 2021-07-22

2021-07-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ;
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług 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 –
załącznik Nr 6 do SWZ; 
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego .

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4.000,00,-

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
paragraf 14 wzoru umowy - załącznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-28
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