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

Numer ogłoszenia: 93070 - 2011; data zamieszczenia: 27.04.2011 
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: 3.2. Przedmiot 
zamówienia należy wykonać w oparciu o n/w opracowania, dokumenty i informacje: a) 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta 
Krynica Morska - uchwała Nr III/24/02 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 30 grudnia 
2002r., b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego 
Krynica Morska dla części północnej miasta - Uchwała Nr XXVII/203/2009 Rady Miejskiej 
w Krynicy Morskiej z dnia 28.04.2009 r., c) Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części centrum miasta - 
Uchwała Nr XXV/178/2008 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 16.12.2008 r., d) 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica 
Morska dla części południowej miasta - Uchwała Nr XXXII/291/2009 Rady Miejskiej w 
Krynicy Morskiej z dnia 29.12.2009 r. 3.3. Projekty należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami, tj. m.in.: 1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. 2003 Nr 120 poz.1133), 2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 
r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004, Nr 130, poz. 1389), 3. 
Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z późniejszymi 
zmianami), 4. Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
2007 Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami). 5. Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430), 6. 



Wytycznymi określonymi w Zaleceniach do Wykonawstwa i Odbioru poszczególnych robót, 
wydanych przez GDDP (aktualna nazwa po zmianie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad) i Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 7. Wytycznym uzyskanymi z firm, będących 
gestorami sieci infrastruktury technicznej w zakresie usunięcia kolizji tych sieci z 
projektowaną przebudową układu drogowego. 3.4. Zamawiający informuje: A. Wytyczne 
Zamawiającego, które należy uwzględnić w opracowywanej dokumentacji projektowej 
stanowią Załącznik Nr 1 do Wzoru Umowy, stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. B. 
Dokumentację projektową należy opracować oddzielnie dla ul. Sienkiewicza, oddzielnie dla 
ul. Nowej i oddzielnie dla ul. Turystycznej. C. Dokumentacja projektowa musi uwzględniać: - 
Przebudowę geometrii układu drogowego (jezdnia, chodniki, miejsca postojowe), - Budowę 
odwodnienia drogi, - Przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego, - Budowę kanałów 
technologicznych - w przypadku gdy gestorzy sieci infrastruktury podziemnej zgłoszą 
zainteresowanie udostępnieniem przez Zamawiającego takich kanałów technologicznych, - 
Usunięcie kolizji sieci infrastruktury technicznej z projektowaną przebudową układu 
drogowego, - Docelową organizację ruchu drogowego wraz z decyzją zatwierdzającą 
właściwych organów. D. Wykonawca musi uzyskać akceptacje Zamawiającego dla 
zastosowanych rozwiązań projektowych. E. Zjazdy do ośrodków wypoczynkowych i 
pensjonatów należy tak zaprojektować, aby umożliwi ć wjazd na teren nieruchomości 
autobusom. F. Wykonawca po opracowaniu koncepcji, przedstawi je do akceptacji 
Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do wykonanych 
koncepcji. G. W celu zaprojektowania prawidłowych rozwiązań projektowych i 
konstrukcyjnych należy wykonać stosowne badania geologiczne wraz z inwentaryzacją 
istniejących nawierzchni. H. Istniejące przejścia naziemne (nasłupowe) linii 
telekomunikacyjnych i kabli elektroenergetycznych przez drogę należy traktować jako kolizje 
i opracować projekty usunięcia tych kolizji, umieszczając w/w kable w ziemi, w rurach 
ochronnych (kanalizacji technologicznej). I. W opracowywanych projektach należy 
zastosować elementy małej architektury (kosze, ławki, itp.) w takim stylu, aby nawiązywały 
do małej architektury istniejącej już na terenie miasta. Zamawiający informuje, że: - kosze 
zlokalizowane na terenie miasta, są to kosze stalowe Modern kod producenta: 0210, - ławki 
zlokalizowane na terenie miasta, są to ławki żeliwne Wiedeń kod producenta: 0102. Należy 
uzyskać akceptację Zamawiającego dla zastosowanych w dokumentacji elementów małej 
architektury. J. Należy uzyskać uzgodnienia projektów usunięcia kolizji sieci infrastruktury 
technicznej z projektowanym układem drogowym od firm branżowych. K. W przypadku, gdy 
gestorzy sieci infrastruktury podziemnej zgłoszą zainteresowanie udostępnieniem przez 
Zamawiającego kanałów technologicznych, Wykonawca musi zaprojektować wzdłuż ulic 
objętych dokumentacją projektową budowę kanałów technologicznych, o których mowa w 
art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 Nr 19, poz. 
115 z późniejszymi zmianami). L. Zastosowane w dokumentacji, będącej przedmiotem 
niniejszej umowy, rozwiązania, tj. np. parametry techniczne, ekologiczne, muszą być zgodne 
z obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym i dyrektywami Unii Europejskiej oraz 
obowiązującymi przepisami i normami w zakresie realizacji przedmiotu umowy.. 

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:  Okres w 
dniach: 30. 

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 Wymagania opisane w SIWZ w pkt. 10.6 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wymagania opisane w SIWZ w pkt. 10.6 
• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wymagania opisane w SIWZ w pkt. 10.6 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wymagania opisane w SIWZ w pkt. 10.6 
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wymagania opisane w SIWZ w pkt. 10.6 

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: 



• koncesję, zezwolenie lub licencję 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 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, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień 

• 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 

• 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, 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, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, 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 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie 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 

• 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 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

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: W siedzibie 
Urzędu Miasta Krynica Morska przy ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, tel. 055 247 
65 27. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  10.05.2011 godzina 10:30, miejsce: W siedzibie Urzędu Miasta Krynica Morska przy 
ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, tel. 055 247 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 

 


