
 

 

 
 
 

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: 75157 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013 

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: 123802 - 2013r. 

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: 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, portowej. 3. Zakres zamówienia 
obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: 3.1. Budowa budynku informacji 
turystycznej + wc, w tym: a) roboty budowlane: roboty ziemne, ławy i stopy fundamentowe, 



 

 

 
 
 
ściany fundamentowe, ściany parteru, konstrukcja dachu, pokrycie dachu, stolarka okienna i 
drzwiowa, roboty tynkarskie + glazura, roboty malarskie, podłoża i posadzki, elewacje, 
zabezpieczenie przed powodzią otworów, roboty zewnętrzne, zestawienie stali zbrojeniowej 
b) roboty elektryczne: elementy zasilania, instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych, 
instalacje elektryczne zasilania wentylacji c) roboty sanitarne: instalacja kanalizacji 
wewnętrznej, instalacja wodociągowa, instalacje wentylacji mechanicznej 3.2. 
Zagospodarowanie terenu, w tym: a) roboty drogowe: b) budowa ciągów komunikacyjnych, 
placów, parkingów, c) zagospodarowanie terenów zielonych oraz montaż tablicy 
informacyjnej; d) wywóz i utylizacja gruzu, ziemi i odpadów. 3.3. Roboty elektryczne: a) 
oświetlenie terenu; b) linie sterownicze; c) badania i pomiary. 4. Zamawiający informuje, iż w 
przypadku potrzeby zapoznania się z innymi dokumentami dotyczącymi przedmiotu 
zamówienia, będą one dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy 
Urzędu. 5. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót 
objętych umową i przedłoży do zatwierdzenia w terminie 14 dni od dnia udzielenia 
zamówienia. 6. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia - przedstawiający 
terminy realizacji poszczególnych etapów robót w ramach realizacji zamówienia musi 
uwzględniać zakończenie robót w terminie, o którym mowa w rozdziale VII Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 7. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia: znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, nie ma na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Pzp, a 
służy jedynie jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań jakościowych i 
technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod 
warunkiem zachowania co najmniej tego samego poziomu technologicznego i 
wydajnościowego. 8. Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne opisywanym 
za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa 
w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp. 9. Należy stosować zasadę kraju pochodzenia w odniesieniu do 
zastosowanych materiałów i urządzeń. Oznacza to, iż jeśli akt prawny lub inny instrument 
odnoszący się do Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-
2013 określa zasady kraju pochodzenia dostaw nabywanych przez Beneficjenta w odniesieniu 
do dofinansowania, oferent zobowiązany jest podać kraj pochodzenia dostaw w znaczeniu 
określonym w art. 23 i 24 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 
1992 roku ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz innych aktów wspólnotowych 
dotyczących pochodzenia niepreferencyjnego. Art. 23 w/w Rozporządzenia: 9.1. Towarami 
pochodzącymi z danego kraju są towary całkowicie uzyskane w tym kraju. 9.2. Określenie 
(towary całkowicie uzyskane w danym kraju) oznacza: a) produkty mineralne tam wydobyte; 
b) produkty roślinne tam zebrane; c) żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane; d) 
produkty uzyskane od żywych zwierząt tam wyhodowanych; e) produkty uzyskane przez 
polowanie lub rybołówstwo tam prowadzone; f) produkty rybołówstwa morskiego i inne 
produkty wydobywane z mórz znajdujących się poza morzem terytorialnym danego kraju 
przez statki w nim zarejestrowane i pływające pod jego banderą; g) towary wytworzone na 
pokładach statków przetwórni z produktów określonych w lit. f), pochodzących z tego kraju, 
o ile te statki przetwórnie zostały zarejestrowane w tym kraju i pływają pod jego banderą; h) 
produkty wydobyte z dna morskiego lub z gruntu pod dnem morskim, znajdującym się poza 
morzem terytorialnym, o ile dany kraj ma prawa wyłączności do eksploatacji tego dna lub 
gruntu; i) odpady i pozostałości powstające w wyniku procesów produkcyjnych oraz towary 
zużyte, jeżeli zostały tam zebrane i nadają się wyłącznie do odzyskiwania surowców; j) 
towary tam wytworzone wyłącznie z towarów wymienionych w lit. a)-i) lub z ich pochodnych 



 

 

 
 
 
na dowolnym etapie przetworzenia. 9.3. Do celów stosowania pkt. 9.2 określenie (kraj) 
obejmuje również morze terytorialne tego kraju. Art. 24 w/w Rozporządzenia: Towar, w 
którego produkcję zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, jest uznawany za pochodzący z 
kraju, w którym został poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub 
przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap 
wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu. 10.Gdy akt prawny lub inny 
instrument odnoszący się do Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-
Rosja 2007-2013 nie określa zasad kraju pochodzenia dostaw nabywanych przez Beneficjenta 
w ramach dotacji, kraj pochodzenia tych dostaw może być dowolny, a świadectwo 
pochodzenia nie jest wymagane. 11.Wykonawca w ramach realizowanego zadania 
zobowiązany będzie do doradztwa w zakresie tworzenia produktu turystycznego w projekcie 
pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and 
modernization of tourism infrastructure w kontekście zastosowanych rozwiązań technicznych, 
technologicznych i zagospodarowania terenu. Wykonawca zapewni uczestnictwo co najmniej 
jednego eksperta w planowych warsztatach w Ustce (2 dni x 8 godzin) z głosem doradczym w 
następujących zagadnieniach: jaki wpływ zastosowana technologia poszczególnych 
elementów infrastruktury może mieć na tworzony w ramach projektu kompleksowy produkt 
turystyczny oraz w jaki sposób elementy infrastruktury w inwestycji mogą współtworzyć 
spójny produkt turystyczny, a także jakie elementy techniczne, technologiczne należy wziąć 
pod uwagę kreując nowy produkt turystyczny w kontekście realizacji tej konkretnej 
inwestycji. 12.Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania określa dokumentacja 
projektowa stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych stanowiące Załącznik nr 2 SIWZ oraz przedmiary robót (przedmiary są 
elementem pomocniczym projektu) stanowiące Załącznik nr 3 SIWZ. 

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, 45.21.55.00-2, 45.23.30.00-9, 45.31.00.00-3. 

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 area 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:  08.05.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  3. 



 

 

 
 
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

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

• SKANSKA SA., ul. Generała Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. 
mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5073340,25 PLN. 

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

• Cena wybranej oferty: 2511092,70 
• Oferta z najniższą ceną: 2511092,70 / Oferta z najwyższą ceną: 4139747,74 
• Waluta:  PLN. 

 
 


