
Krynica Morska: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Portowej i 
ul. Świerczewskiego w Krynicy Morskiej 

Numer ogłoszenia: 183052 - 2011; data zamieszczenia: 04.07.2011 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 116834 - 2011r. 

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: Opracowanie dokumentacji 
projektowej przebudowy ul. Portowej i ul. Świerczewskiego w Krynicy Morskiej. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia: A. Zakres zamówienia obejmuje: a) Opracowanie 
dokumentacji projektowej przebudowy oddzielnie dla ulic: A. ul. Portowej - dł. ok. 485,00 m 
wraz z odcinkiem ul. Przyjaźni od skrzyżowania z ul. Portową do skrzyżowania z ul. 
Przyjaźni Polsko Radzieckiej, zlokalizowanym na działce nr 29/37, o dł. ok. 108,00 m, B. ul. 
Świerczewskiego - 478,00 m. Projekty budowlane i wykonawcze będą opracowywane przez 
Wykonawcę na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego koncepcji przebudowy 
każdej z w/w ulic. B. Wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1, dla 
każdej z w/w ulic oddzielnie: Na powyższy zakres składa się: a) Pozyskanie map do celów 
projektowych, w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej, będącej 
przedmiotem niniejszej umowy. b) Wykonanie i opracowanie badań geologicznych wraz z 
inwentaryzacją istniejącej nawierzchni. c) Uzyskanie warunków technicznych od firm 
branżowych na usunięcie kolizji sieci infrastruktury technicznej z projektowanym układem 
drogowym. d) Opracowanie i sporządzenie następujących elementów dokumentacji 
projektowej: a. Projektu budowlanego na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 
koncepcji, uwzględniającego wszystkie branże, b. Projektu wykonawczego, z podziałem na 
poszczególne branże, c. Projektu docelowej organizacji ruchu drogowego, d. Szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Powyższe opracowania musza być 
wykonane zgodnie z Zaleceniami do Wykonawstwa i Odbioru poszczególnych robót 
wydanych przez GDDP i Instytut Badawczy Dróg i Mostów. e. Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektów budowlanych, objętych 
projektem stanowiącym przedmiot niniejszej umowy, określającej jednoznacznie konieczność 



opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem robót 
realizowanych na podstawie tego projektu, f. Przedmiarów robót w układzie specyfikacyjnym 
(tzw. kosztorysów ofertowych w układzie specyfikacyjnym) z podziałem na poszczególne 
branże, g. Kosztorysów inwestorskich z podziałem na poszczególne branże, C. Przygotowanie 
kompletnych wniosków o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i 
pozwoleniu na budowę i po podpisaniu przez Zamawiającego złożenie do właściwego organu. 
D. Prowadzenie ewentualnych spraw związanych z procedurą uzyskania pozwoleń na budowę 
- o ile będzie tego wymagał organ wydający w/w decyzje. E. Przekazanie Zamawiającemu 
wydanych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę wraz z 
ostemplowanymi projektami budowlanymi. F. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót 
realizowanych w oparciu o dokumentacją projektową, której opracowanie stanowi przedmiot 
niniejszej umowy. Uwagi Zamawiającego, dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia 
zostały zawarte w Załączniku Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia do Wzoru Umowy - 
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.00-6. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej:  nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  09.06.2011. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  8. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

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

• PE-POLSKA Sp. z o. o. sp. k., ul. Grunwaldzka 19/23, 80-236 Gdańsk, kraj/woj. 
pomorskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36422,76 PLN. 

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

• Cena wybranej oferty: 44800,00 
• Oferta z najniższą ceną: 44800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 86715,00 
• Waluta:  PLN. 

 


