
Krynica Morska: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
Numer ogłoszenia: 131197 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013 

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: Budowa Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych polegać będzie na wykonaniu 
następujących elementów: - kontenerowy pawilon dozoru z pomieszczeniem administracyjno 
- biurowym i autonomicznym zapleczem sanitarnym nie wymagającym wykonania przyłączy 
wod. - kan., usytuowany w północnej części przy projektowanym wjeździe na teren PSZOK, - 
wiata obudowana posadowiona na żelbetowych stopach fundamentowych. Elementy 
konstrukcyjne stalowe, ściany osłonowe i pokrycie z blachy trapezowej, - nawierzchnie 
utwardzone z prefabrykowanych żelbetowych płyt drogowych pełnych oraz uzupełniające z 
trylinki i mas betonowych wykonywanych na przygotowanych zagęszczonych podłożach z 
kruszywa, - ogrodzenie terenu od strony wschodniej, zachodniej i południowej o wysokości 
1,80m. Panele prefabrykowane stalowe, kratowe z przetłoczeniem. Cokół z elementów 
żelbetowych prefabrykowanych, - oświetlenie terenu - słupy oświetleniowe stalowe wraz z 
oprzyrządowaniem, oprawami oświetleniowymi na wysięgnikach, - instalacja monitoringu z 
kamerą dzień - noc, - wyposażenie PSZOK, - zasieki na odpady zielone, ( z opcją 
składowania popiołów paleniskowych), wykonane z elementów żelbetowych 
prefabrykowanych, - zalicznikowe przyłącze energetyczne do pawilonu dozoru i oświetlenia 
terenu, Szczegółowy zakres i opis zamówienia zawiera projekt budowlano - wykonawczy pn. 
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (załącznik Nr 1) i zakres 
robót określony w przedmiarach robót (załącznik Nr 2 i Nr 2a). 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 



• Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających 
stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.20.00.00-9. 

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: 
20.09.2013. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 
10 000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Termin wniesienia wadium: przed upływem 
terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących 
formach, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 3.1 pieniądzu - przelewem na rachunek 
bankowy Urzędu Miasta Krynica Morska 84 8308 0001 0006 1681 2000 0070, z podaniem 
tytułu (wadium - przetarg nieograniczony - (Budowa Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych) - dokonując polecenia przelewu odpowiednio wcześniej tak, aby 
pieniądze znalazły się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, 3.2 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
rozliczeniowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3 
gwarancjach bankowych, 3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5 poręczeniach udzielanych 
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, 
ze. zmianami.) 4. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na 
każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, 
zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. 5. Wadium dla Wykonawców ubiegających się o 
zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może być wniesione przez jednego z nich. 6. 
Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był dowód wniesienia wadium. 7. W 
przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz (np. gwarancje bankowe lub 
ubezpieczeniowe) kopię dokumentu, potwierdzoną przez Wykonawcę (za zgodność z 
oryginałem), należy załączyć do oferty - oryginał dokumentu wadium należy złożyć w 
opisanej kopercie wraz z ofertą. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom 
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z 
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem ust. 12 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli wniesienie 
takiego zabezpieczenia jest przez Zamawiającego wymagane. 10. Zamawiający zwraca 
niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 
składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 



któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 
jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 13.1 odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 13.2 
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 13.3 zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

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 B. W celu wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych 
wykonawca składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego 
rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie 
uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z 
przedstawionych dokumentów rejestrowych. B.3) Aktualne zaświadczenie 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, 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 ofert. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 pkt 1) do 3) ustawy Prawa zamówień publicznych należy 
złożyć następujące dokumenty: C.1) Wykaz robót budowlanych w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, 
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem 
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. 



• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o C.2) Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 
lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia (załącznik Nr 8). C.4) 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - 
dokumenty potwierdzające: posiadanie uprawnień w zakresie kierowania 
robotami budowlanymi, kwalifikacji zawodowych, wykształcenia oraz 
przynależności do obowiązkowych organizacji (załącznik Nr 9). 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o C.3) Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu 
kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a 
w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 
C.5) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik Nr 10). 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, należy 
złożyć następujące dokumenty: D.1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. D.2) Opłacona polisa, a w przypadku jej 
braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia. 

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; 

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

• 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; 

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: bip.krynicamorska.tv 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, pok. nr 3. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  17.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 
82-120 Krynica Morska, pok. nr 7 - Sekretariat. 

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 

 


