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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

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. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynicamorska.tv 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) 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.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 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.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych do wysokości 10% wartości 
umownej robót wynikającej z podpisanej umowy między Wykonawcą i 
Zamawiającym. 

II.1.6) 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. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
30.06.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy 
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach 
przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawa zamówień publicznych, tj.: 2.1. pieniądzu, 2.2. 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 
których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 ze zm.). 3. Wykonawca 
zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w 
pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Stegnie 
Nr 55 8308 0001 0006 1681 2000 0070 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, 
jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku 
Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał 
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu 
składania ofert w siedzibie Zamawiającego - ul. Górników 15 w sekretariacie lub zamieścić w 
osobnej kopercie opisanej (wadium), dołączonej do oferty. 7. Nie wniesienie wadium do 
upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o 
którym mowa w art. 46 ust. 3 albo brak zgody na przedłużenie okresu zawiązania ofertą 
spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego 
oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. 8. Wadium 



wniesione w formach, o których mowa w pkt. 2.2-2.5 musi posiadać okres ważności nie 
krótszy niż okres związania ofertą. 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem 
w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty 
budowlane - o wartości prac budowlanych za minimum 2 mln zł. każda 
(słownie złotych: dwa miliony) brutto. Wraz z ofertą należy złożyć wykaz 
robót budowlanych potwierdzających spełnienie warunku, wraz z 
dokumentami potwierdzającymi, że zamówienie zostało wykonane należycie 
(np. poświadczenie) - wzór wykazu stanowi zał. nr 5 do SIWZ. Wykonawca 
może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, w przypadku, gdy 
Wykonawca wykazując się spełnieniem warunku polega na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty 
te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawienia, w 
odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w rodz. X pkt 
3.1 i 3.2 niniejszego SIWZ, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na poniższych stanowiskach 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
wymienionymi w sekcji III.3.4) 



• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1.3.1. kierownik budowy : osoba ta musi posiadać uprawnienia do 
wykonywania samodzielnych funkcji, wydane zgodnie z ustawą z dnia 
7.7.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) i 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r., w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 
r., Nr 83, poz. 578 ze zm.) w specjalności drogowej bez ograniczeń w zakresie 
do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w niniejszym 
postępowaniu lub odpowiadające im uprawnienia wydane osobie będącej 
obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 
18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). 
Wskazana osoba musi należeć do właściwego samorządu zawodowego oraz 
doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 5 lat przy pełnieniu funkcji 
kierownika budowy przy realizacji trzech robót budowlanych o wartości co 
najmniej 1,5 mln. zł. brutto (milion pięćset tysięcy zł.) każda. 1.3.2. Kierownik 
robót konstrukcyjno-budowlanych: Osoba ta musi posiadać uprawnienia do 
wykonywani samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane 
zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr156, 
poz. 1118 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa 
z dnia 28.4.2006r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze zm.) w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo 
odpowiadające im uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z 
zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia7 lipca1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 
2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. Nr 63, poz. 394). 1.3.3. 
Kierownik robót elektrycznych: Osoba ta musi posiadać uprawnienia do 
wykonywani samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane 
zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z2006r., Nr156, 
poz. 1118 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa 
z dnia 28.4.2006 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze zm.) w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo 
odpowiadające im uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z 
zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia7 lipca1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 
2006 r. Nr156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o 



zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). 1.3.4. 
Kierownik robót w specjalności sanitarnej Osoba ta musi posiadać 
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994r. Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r., w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 r., Nr 83, poz. 578 z póżń. 
zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, albo odpowiadające im uprawnienia 
wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12.a 
ustawy z dnia7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). Wraz z ofertą należy złożyć 
wykazy osób sporządzone wg wzoru zał. nr 9 do SIWZ, potwierdzający 
spełnienie powyższego warunku wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem Wykonawcy, że osoby, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia, udostępnionych przez inne podmioty, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest 
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1.4.1. Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 mln zł. (słownie: jeden milion zł) 
1.4.2. W okresie ostatnich 3 lat obrachunkowych, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy-w tym okresie, posiada obrót w działalności 
budowlano montażowej minimum 3 mln zł.(słownie: trzy miliony zł.) rocznie. 
Wraz z ofertą należy złożyć sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty 
adekwatne do formy organizacyjnej oferenta, potwierdzające osiągnięcie 
obrotu w produkcji budowlano - montażowej w wielkości 3 mln zł rocznie z 
ostatnich trzech lat obrachunkowych oraz kopię opłaconej polisy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  



III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

• sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o 
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców 
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych 
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie 
dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – za ten okres; 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 
dysponował wykonawca: 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 



• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; 

III.4.3.2) 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 



określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 85 
• 2 - Gwarancja - 15 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.krynicamorksa.tv 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Miasta Krynica Morska 82-120 ul. Górników 15 pok. nr 9. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  17.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Krynica Morska 82-120 ul. 
Górników 15 Sekretariat - pok. Nr 7. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych 
zadania inwestycyjnego - 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, współfinansowanego ze środków Programu 
Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. 2. Projekt pn. Baltic 
Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of 
tourism infrastructure jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Litwa Polska Rosja 2007 - 2013. W projekcie uczestniczącą 
następujący partnerzy: Gmina Sztutowo (Partner Wiodący), Gmina Miasta Krynica Morska, 
Gmina Stegna, Gmina Miasta Ustka, Gmina Jantarnyj w Rosji (Obwód Kaliningradzki). 
Projekt polega na podjęciu działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w zakresie rozwoju 
infrastruktury turystycznej, morskiej i portowej. Przewiduje się unieważnienie postępowania 



o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

 


