
 

 

Krynica Morska: Modernizacja portu jachtowego w Kry nicy Morskiej w ramach projektu 
pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and 

modernization of tourism infrastructure  
Numer ogłoszenia: 84837 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 43373 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica 
Morska, woj. pomorskie, tel. 55 2476527, faks 55 2476566. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja portu jachtowego w 
Krynicy Morskiej w ramach projektu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area 
through building up and modernization of tourism infrastructure. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia: 3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie 
następujących robót budowlanych: 3.1. Budowa budynku poczekalni autobusowej wraz z wiatą, w 
tym: a) roboty budowlane: roboty ziemne, ławy i stopy fundamentowe, ściany fundamentowe, 
ściany parteru, strop nad parterem i elementy żelbetowe wylewne, konstrukcja dachu, pokrycie 
dachu część wyższa i niższa, stolarka okienna i drzwiowa, roboty tynkarskie + glazura, roboty 
malarskie, podłoża i posadzki, docieplenie ścian i wykonanie elewacji, zabezpieczenie budynku 
przed powodzią, b) roboty elektryczne: elementy zasilania, instalacja oświetleniowa i gniazd 
wtyczkowych, instalacje elektryczne zasilania wentylacji, instalacja ogrzewania elektrycznego, c) 
roboty sanitarne: instalacja kanalizacji wewnętrznej, instalacja wodociągowa, instalacje wentylacji 
mechanicznej, 3.2. Budowa budynku pawilonu przy polu namiotowym wraz z wiatą na kontenery 
do gromadzenia odpadów stałych w tym: a) roboty budowlane: roboty ziemne, ławy i stopy 
fundamentowe, ściany fundamentowe, ściany parteru i elementy żelbetowe wylewane na mokro, 
konstrukcja dachu, pokrycie dachu, stolarka okienna i drzwiowa, roboty tynkarskie +glazura, roboty 
malarskie, podłoża i posadzki, zabezpieczenie budynku przed powodzią, b) instalowanie 
centralnego ogrzewania, c) roboty elektryczne: elementy zasilania, instalacja oświetleniowa i 
gniazd wtyczkowych, instalacja zasilania odbiorów technologicznych, instalacja połączeń 
wyrównawczych, d) roboty sanitarne: instalacja kanalizacji wewnętrznej, instalacja wodociągowa, 
instalacja wentylacji mechanicznej, 3.3. Zagospodarowanie terenu, w tym: a) stanowiska postojowe 
autobusów i plac manewrowy b) budowa ciągów komunikacyjnych, placów, c) ogrodzenie pola 



 

 

namiotowego, d) dostawa oraz montaż ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych; e) 
zagospodarowanie terenów zielonych oraz montaż tablicy informacyjnej; f) wywóz i utylizacja 
gruzu, ziemi i odpadów. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.12.91-4, 45.11.27.10-5, 
45.11.30.00-2, 45.21.00.00-2, 45.31.00.00-3, 45.33.24.00-7. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  
tak, projekt/program: Projekt pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder are 
through building up and modernization of tourism infrastructure jest współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska 
Rosja 2007-2013. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  16.04.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  1. 

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

• SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1929008,53 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 1472708,25 

• Oferta z najniższą ceną: 1457780,31 / Oferta z najwyższą ceną: 1472708,25 

• Waluta:  PLN. 

 
 


