
Krynica Morska: Rewitalizacja ulicy Bałtyckiej w Kr ynicy Morskiej - ETAP I  
Numer ogłoszenia: 156567 - 2013; data zamieszczenia: 06.08.2013 
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: Rewitalizacja ulicy Bałtyckiej w 
Krynicy Morskiej - ETAP I. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotowe 
zamówienie obejmuje rewitalizację ulicy Bałtyckiej w Krynicy Morskiej- Etap I: 3.1.1. 
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego ulicy Bałtyckiej 3.1.2. Modernizacja skrzyżowania z ul. 
Teleexpressu 3.1.3. Doprowadzenia do właściwych standardów architektoniczno-
użytkowych. 3.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia są następujące obiekty i roboty: 3.2.1. 
Rewitalizacja ul. Bałtyckiej - Etap I: Dotyczy odcinka w km 0+000 - 0+276 wraz ze 
skrzyżowaniem z ul. Teleexpressu. Obejmuje rozbiórki istniejących elementów nawierzchni i 
drobnych elementów wzdłuż ulicy, ciągów pieszych o pow. 969 m2, parkingów i zjazdów o 
pow. 1307 m2, nawierzchni jezdni o pow. 1749 m2, zieleni o pow. 1160 m2. Wykonanie 
małej architektury : kosze na śmieci,. Ponadto wykonuje się budowę oświetleniem terenu i 
odwodnienia oraz usunięcie kolizji energetycznych i teletechnicznych, 3.3. Przedmiot 
niniejszego zamówienia zlokalizowany jest w Krynicy Morskiej na działkach o nr 
ewidencyjnych 729, 730, 651/3, 651/4, 671/3 .. 

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 ustawy Pzp do wysokości 15% wartości umownej robót wynikającej z 
podpisanej umowy między Wykonawcą i Zamawiającym. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.23.30.00-9, 45.11.12.00-0, 
45.31.00.00-3, 45.31.40.00-1, 45.33.23.00-6. 



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: 
29.11.2013. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 
40 000 zł słownie: czterdzieści tysięcy zł. 

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 2,5 mln zł. (dwa 
miliony pięćset tysięcy zł) brutto, w zakresie budowy, przebudowy, remontu 
obiektu(ów). Wraz z ofertą należy złożyć wykaz robót budowlanych 
potwierdzających spełnienie warunku, wraz z dokumentami potwierdzającymi, 
że zamówienie zostało wykonane należycie (np. referencje) - wzór wykazu 
stanowi zał. nr 2 do Rozdziału I 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 części IV pkt 2.1 i 2.2 niniejszego 
Rozdziału 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 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia: 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: 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 (tj. Dz.U. z 2006r., 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 2006r., 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 
2006r. 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 2008r. 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 2,5 mln. zł. brutto (dwa miliony pięćset tysięcy zł.). 1.3.2. 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 (tj. Dz.U. z2006r., 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 2006r., 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 
2006r. 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 2008r. Nr 63, poz. 394). 1.3.3. 



Kierownik robót teletechnicznych: Osoba ta musi posiadać uprawnienia do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane 
zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r., 
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 2006r., Nr83, poz. 578 z póżń. zm.) w 
specjalności telekomunikacyjnej 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 lipca1994r. Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2006r. 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 2008r. 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 
(tj. Dz.U. z 2006r., 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 2006r., Nr83, 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 lipca1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. 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 2008r. Nr 63, poz. 394). Zamawiający nie dopuszcza 
łączenia funkcji kierowniczych. Wraz z ofertą należy złożyć wykazy osób 
sporządzone wg wzoru zał. nr 3 do Rozdziału I 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.3.4) 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 (tj. Dz.U. z 2006r., 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 
2006r., 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 2006r. 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 2008r. 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 2,5 mln. zł. brutto (dwa miliony pięćset 
tysięcy zł.). 1.3.2. 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 
(tj. Dz.U. z2006r., 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 2006r., 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 
2006r. 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 2008r. Nr 63, poz. 394). 1.3.3. 
Kierownik robót teletechnicznych: Osoba ta musi posiadać uprawnienia do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane 
zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r., 
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 2006r., Nr83, poz. 578 z póżń. zm.) w 
specjalności telekomunikacyjnej 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 lipca1994r. Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2006r. 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 2008r. 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 
(tj. Dz.U. z 2006r., 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 2006r., Nr83, 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 lipca1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. 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 2008r. Nr 63, poz. 394). 

• 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 15 mln zł.(słownie: piętnaście milionów) 
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 15 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; 

• 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 3 lata obrotowe, 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: 

• 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 podmiotów 
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów 
określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż 
ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten 
okres; 

• 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; 

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; 

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 - Okres gwarancji - 15 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  22.08.2013 godzina 11:30, miejsce: Sekretariat Urzędu Miasta Krynica Morska przy ul. 
Górników 15, pokój nr 7.. 

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

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: nie 

 


