
Krynica Morska: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego - kierownika projektu 
(Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I) - Realizacja Zadania Nr 6 - 

Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej 
Numer ogłoszenia: 62726 - 2011; data zamieszczenia: 04.04.2011 

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: 28578 - 2011r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: tak. 

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: Pełnienie obowiązków nadzoru 
inwestorskiego - kierownika projektu (Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I) - 
Realizacja Zadania Nr 6 - Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie 
obowiązków nadzoru inwestorskiego - kierownika projektu (Pętla Żuławska - rozwój 
turystyki wodnej. Etap I) - Realizacja Zadania Nr 6 - Rozbudowa portu jachtowego w 
Krynicy Morskiej dla inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych w części 
hydrotechnicznej i lądowej portu jachtowego realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o 
znaczeniu ponadregionalnym. Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje remont, przebudowę i 
rozbudowę istniejących obiektów hydrotechnicznych portu jachtowego w Krynicy Morskiej, 
w celu: 1. doprowadzenia konstrukcji istniejących obiektów do właściwego stanu 
technicznego umożliwiającego ich dalsze użytkowanie z założonymi standardami jakości; 2. 
odpowiedniego osłonięcia wewnętrznych akwenów portu jachtowego zapewniającego 
bezpieczny postój jednostek na stanowiskach cumowniczych; 3. uzyskania około 100 
stanowisk postojowych dla jachtów o długości 6,0 do 12,0 m (głównie przy pływających 
pomostach cumowniczych). Przedmiotem niniejszego zamówienia są następujące obiekty i 
roboty: - przebudowa Nabrzeża Północno-Zachodniego o długości całkowitej około 113 mb, 
zawierającego dwa odcinki konstrukcyjne: nabrzeże wysokie o projektowanej rzędnej korony 
+1,60 m npm i nabrzeże z koroną obniżoną do poziomu + 0,50 m npm; - przebudowa 
Nabrzeża Bosmańskiego o długości około 33 mb; - przebudowa Slipu do wyciągania łodzi 



wraz z konstrukcjami stanowiącymi obudowę wnęki slipowej; - przebudowa Nabrzeża 
Północno-Wschodniego o długości całkowitej około 146 mb; - przebudowa stałego Pomostu 
cumowniczego nr 1 o długości całkowitej około 60,70 mb; - przebudowa stałego Pomostu 
cumowniczego nr 2 o długości całkowitej około 60,20 mb; - przebudowa stałego Pomostu 
cumowniczego nr 3 na długości całkowitej około 79,0 mb, wraz z Ostrogą boczną posiadającą 
długość około 19,40 mb; - budowa Ostrogi wejściowej o długości około 40,50 mb 
stanowiącej przedłużenie Pomostu nr 1 w rejonie wejścia do akwenu portu jachtowego; - 
przedłużenie istniejącego Pirsu Pasażerskiego na odcinku o długości 90,0 mb; - przebudowa 
istniejącej Opaski Brzegowej o długości ca 106 mb, zabezpieczającej tereny portu od strony 
północno-wschodniej oraz wykonanie zabezpieczenia terenu od strony północnej; - dostawa i 
montaż pływających pomostów cumowniczych wraz z osprzętem, tworzących właściwe 
miejsca postojowe dla jachtów; pływające pomosty będą zlokalizowane przy istniejących 
(przebudowanych) pomostach stałych nr 1, nr 2 i nr 3 oraz przy nasadzie istniejącego Pirsu 
Pasażerskiego; - wykonanie podczyszczenia dna w akwenie portowym do projektowanej 
głębokości 2,50 m; - adaptacja systemu oznakowania nawigacyjnego portu; - wykonanie 
instalacji wod.-kan. w celu doprowadzenia wody pitnej do stanowisk postojowych dla 
jachtów oraz możliwości odbioru nieczystości płynnych w wyznaczonym punkcie na 
Nabrzeżu Północno-Wschodnim; - wykonanie instalacji elektrycznych celem doprowadzenia 
energii do punktów poboru na stanowiskach cumowniczych oraz oświetlenia projektowanych 
obiektów. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.00.00.00-8, 71.31.00.00-4, 
71.63.00.00-3. 

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: Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I 
- Realizacja Zadania Nr 6 - Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej dla 
inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych i budowlanych rozbudowy 
portu jachtowego realizowanego w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty o 
znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 6 Polska Gospodarka na rynku 
międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  22.03.2011. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

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

• Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU Krzysztof Łygoński, Brzozowa 32, 83-050 
Lublewo Gdańskie, kraj/woj. pomorskie. 



IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 396747,97 PLN. 

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

• Cena wybranej oferty: 199998,00 
• Oferta z najniższą ceną: 199998,00 / Oferta z najwyższą ceną: 479946,00 
• Waluta:  PLN. 

 


