
Krynica Morska: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. 
Sienkiewicza, ul. Nowej i ul. Turystycznej w Krynicy Morskiej  

Numer ogłoszenia: 108378 - 2011; data zamieszczenia: 11.05.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

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: Opracowanie dokumentacji 
projektowej przebudowy ul. Sienkiewicza, ul. Nowej i ul. Turystycznej w Krynicy Morskiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A. Zakres 
zamówienia obejmuje: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oddzielnie dla 
ulic: a) ul. Sienkiewicza - dł. ok. 502,00 m, b) ul. Nowej - dł. ok. 218,00 m, c) ul. 
Turystycznej - dł. ok. 134,00 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. Uwaga: 1. W związku z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759. z dnia 25.06.10r. z późn. zm.) przedmiotu zamówienia 
nie można opisywać przez wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać 
projektowanego przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. 2. 
Jeżeli wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia jest uzasadnione 
specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać projektowanego przedmiotu 
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń wówczas Wykonawca (Projektant) 
w projektowanej pracy (dotyczy wszystkich wymaganych opisem przedmiotu zamówienia 
dokumentów) zobowiązany jest dopisać do takiego wskazania wyraz (lub równoważny) oraz 
dokonać dokładnego opisu jakie produkty uznane zostaną za równoważne z uwzględnieniem 
parametrów techniczno/eksploatacyjno/użytkowych. 3. Analogicznie zgodnie z art. 30 ust. 4 
ustawy Pzp opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, 
Wykonawca w projektowanej pracy (dotyczy wszystkich wymaganych opisem przedmiotu 
zamówienia dokumentów) obowiązany jest wskazać, że dopuszczone są rozwiązania 
równoważne opisywanym.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.00-6. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
09.12.2011. 

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

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 Warunki udziału w postępowaniu określa pkt. 5 i pkt. 6 SIWZ 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunki udziału w postępowaniu określa pkt. 5 i pkt. 6 SIWZ 
• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunki udziału w postępowaniu określa pkt. 5 i pkt. 6 SIWZ 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunki udziału w postępowaniu określa pkt. 5 i pkt. 6 SIWZ 
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunki udziału w postępowaniu określa pkt. 5 i pkt. 6 SIWZ 

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 spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

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

•  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://krynicamorska.bip.alfatv.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Miasta Krynica Morska 82-120 Krynica Morska ul. Górników 15 nr faxu 55 247 65 66, Ne 
tel. 55 247 65 27 w godzinach pracy Urzędu Miasta Krynica Morska. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  19.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Krynica Morska 82-120 Krynica 
Morska ul. Górników 15 nr faxu 55 247 65 66, Ne tel. 55 247 65 27. 

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 

 
 


