
Krynica Morska: Kierownik Projektu dla projektów: 1 . Rozbudowa systemu kanalizacji 
deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej. 2. Rewitalizacja obszarów 

przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i 
inwestycyjnej 

Numer ogłoszenia: 40309 - 2010; data zamieszczenia: 25.02.2010 
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: 19682 - 2010r. 

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. 055 2476527, faks 055 2476566. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kierownik Projektu dla projektów: 
1. Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej. 2. 
Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia 
atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie 
projektem, pełnienie obowiązków Kierownika Projektu dla projektów: 1. Rozbudowa 
systemu kanalizacji deszczowej na ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej. 2. Rewitalizacja 
obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej 
i inwestycyjnej. Zakres obowiązków Kierownika Projektu (dotyczy obu w/w projektów): 1. 
Kierownik Projektu przeanalizuje istniejącą dokumentację techniczną, zidentyfikuje moŜliwe 
obszary problemów i podejmie działania zaradcze. 2. Kierownik Projektu w terminie 30 dni 
od daty podpisania umowy: a. Przygotuje i złoŜy Zamawiającemu Wytyczne Procedur 
Przedsięwzięcia opisujące podstawowe procedury administracyjne i wytyczne wg których 
mają postępować uczestnicy Projektu. b. Uzgodni z Zamawiającym metody składania i wzory 
wszystkich wymaganych raportów, raportów inspekcyjnych, protokołów odbiorów 
częściowych i końcowego oraz innych dokumentów mających być w uŜyciu w ramach 
realizacji Projektu. 3. Kierownik Projektu będzie monitorował postępy w realizacji Projektu 
zgodnie z dokumentacją techniczną, Dokumentami Przetargowymi na Roboty Budowlane 
oraz zatwierdzonymi harmonogramami. Zidentyfikuje takŜe potencjalne obszary problemów 
oraz podejmie odpowiednie środki zaradcze. 4. Kierownik Projektu będzie odpowiedzialny za 
sprawdzenie i uaktualnienie harmonogramów finansowego i rzeczowego całego Projektu jak 



równieŜ kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót. 5. 
Kierownik Projektu będzie kontrolował postęp wykonania Robót (w stosunku do 
zatwierdzonych harmonogramów) zgodnie z wymogami Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego. 6. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za 
organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, które 
będą zwoływane w razie potrzeby. W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie 
strony zaangaŜowane w Projekt. Kierownik Projektu będzie brał udział w spotkaniach 
organizowanych przez Instytucję Kontraktującą. 7. Kierownik Projektu weryfikuje, analizuje i 
zatwierdza do zapłaty faktury wystawione przez Wykonawcę w związku z realizacją 
Kontraktu na Roboty Budowlane. 8. Kierownik Projektu jest zobowiązany do udzielania 
regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu. 9. W przypadku 
wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Kierownik Projektu w 
porozumieniu z właściwym branŜowo Inspektorem Nadzoru składa Zamawiającemu pisemną 
opinię na temat zasadności ich uznania, jednakŜe nie ma upowaŜnienia do składania 
jakichkolwiek oświadczeń woli z tym związanych. 10. Kierownik Projektu jest 
odpowiedzialny za odbieranie od Wykonawcy rozliczeń łącznie z dokumentami stanowiącymi 
ich podstawę, weryfikowanie tych rozliczeń oraz przedkładanie do zatwierdzenia 
Zamawiającemu faktur przejściowych i końcowych. 11. Kierownik Projektu ściśle 
współpracuje z głównym księgowym Zamawiającego i dostarcza wszystkie niezbędne, 
Ŝądane dokumenty dotyczące rozliczeń. 12. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za 
przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych 
przez Wykonawcę Robót. 13. Kierownik Projektu uzgadnia z Wykonawcą rodzaj 
dokumentacji powykonawczej, sprawdza ją i zatwierdza w porozumieniu z Zamawiającym. 
14. Kierownik Projektu wraz z inspektorami nadzoru zarządza całym procesem przekazania 
wykonanych robót. 15. Kierownik Projektu dokona końcowego rozliczenia Projektu z 
uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych. 16. Kierownik Projektu, po 
uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie 
lub w kontrakcie na Roboty, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji 
Robót. 17. Kierownik Projektu w ramach swojego wynagrodzenia uwzględni w szczególności 
koszty prowadzenia biura, koszty delegacji, tłumaczeń itp. 18. Kierownik Projektu jest 
całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności 
któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu lub przedłuŜającego się zwolnienia 
lekarskiego, Kierownik Projektu zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas 
nieobecności zatrudnionych fachowców by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych. 
19. NiezaleŜnie od terminu zakończenia umowy i zakończenia terminu realizacji niniejszego 
projektu, InŜynier Kontraktu zobowiązany jest do wykonywania czynności związanych z 
obowiązkami realizowanymi na podstawie niniejszej umowy, a w szczególności do: a. 
opracowywania pism i dokumentów dla Zamawiającego związanych z implementacją, 
monitoringiem i kontrolą projektu; b. opracowywania raportów, które Zamawiający winien 
przedkładać w związku z realizacją niniejszego projektu; c. współpracy z Zamawiającym w 
działaniach związanych z realizacją i kontrolą niniejszego projektu. 20. Kierownik Projektu 
jest zobowiązany przez okres 1 roku od zakończenia projektu do uczestnictwa wraz z 
Zamawiającym we wszelkiego rodzaju kontrolach dotyczących realizacji przedmiotowego 
projektu oraz do sporządzania wszelkich wymaganych dokumentów. Ponadto: 1. 
Przeprowadzenie promocji projektu pn. Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na ulicy 
Rybackiej w Krynicy Morskiej. Promocja projektu będzie obejmowała następujące działania, 
zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013: -zamieszczenie 
w miejscu inwestycji tablic informacyjnych o wymiarach 1,5 m na 2 m, zgodnie ze wzorem 
zamieszczonym w Wytycznych, -organizacja konferencji promocyjno-informacyjnej, -



publikacja broszury wraz z informacją o projekcie, -zamieszczanie informacji na gminnych 
stronach internetowych, -przekazywanie informacji mediom. Wszystkie materiały 
promocyjno-informacyjne będą posiadać logo Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii 
Spójności oraz logo Pomorskie w Unii, tekst (Projekt współfinansowany przez Unie 
Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). 2. Przeprowadzenie promocji 
projektu pn. Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia 
atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. Promocja projektu będzie obejmowała następujące 
działania, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi promocji projektów UE dla beneficjentów 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013: -
zamieszczenie w miejscu inwestycji tablic informacyjnych o wymiarach 1,5 m na 2 m, 
zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Wytycznych, -organizacja konferencji promocyjno-
informacyjnej, -publikacja broszury wraz z informacją o projekcie, -zamieszczanie informacji 
na gminnych stronach internetowych, -przekazywanie informacji mediom. Wszystkie 
materiały promocyjno-informacyjne będą posiadać logo Unii Europejskiej, logo Narodowej 
Strategii Spójności oraz logo Pomorskie w Unii, tekst (Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). 3. Opracowanie i wydanie 
tzw. guidebook-u - przewodnika dla właścicieli budynków w którym zawarte zostaną 
zalecenia co do wyglądu budynków w rewitalizowanym obszarze. Przewodnik trafi do rąk 
właścicieli i uŜytkowników budynków zlokalizowanych w obszarze objętym kompleksową 
rewitalizacją. Znajdą się w nim wytyczne co do kształtowania wizerunku budynków (w 
zakresie rozwiązań architektonicznych, kolorystyki, kształtów, wielkości itp.). Celem tego 
przewodnika jest kształtowanie spójnej estetycznie przestrzeni w obszarze przyportowym... 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5, 72.22.40.00-1, 
71.31.00.00-4, 71.24.10.00-9. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg ograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej:  tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budŜetu państwa.. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  11.02.2010. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

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

• Instytut Inicjatyw Europejskich, ul. Wyzwolenia 24, 84-120 Władysławowo, kraj/woj. 
pomorskie. 



IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 218000,00 PLN. 

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

• Cena wybranej oferty: 220367,21 
• Oferta z najniŜszą ceną: 220367,21 / Oferta z najwyŜszą ceną: 220367,21 
• Waluta:  PLN. 

 


