
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 103618-2013 z dnia 2013-03-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rewal 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektowej dokumentacji zamiennej dla 
przedsięwzięcia polegającego na: - wybudowaniu stałej przystani rybackiej na kanale Liwia 
Łuża w Niechorzu ; - wybudowaniu nowych wrót sztormowych wraz z... 
Termin składania ofert: 2013-03-25  

Rewal: Wykonanie projektu zamiennego Budowy portu rybackiego w Niechorzu wraz z 
uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Numer ogłoszenia: 536698 - 2013; data zamieszczenia: 27.12.2013 
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: 103618 - 2013r. 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj. 
zachodniopomorskie, tel. 91 38 49 011, faks. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu zamiennego 
Budowy portu rybackiego w Niechorzu wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu 
na budowę.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 
projektowej dokumentacji zamiennej dla przedsięwzięcia polegającego na: - wybudowaniu 
stałej przystani rybackiej na kanale Liwia Łuża w Niechorzu ; - wybudowaniu nowych wrót 
sztormowych wraz z odpowiednim kanałem dopływowym oraz zwodzoną kładką pieszą ; - 
dostosowaniu układu drogowego w rejonie przystani do ruchu pełnowymiarowych zestawów 
drogowych (ciągnik siodłowy z naczepą). Przystań rybacka. Przystań zlokalizowana będzie 
na zachodnim brzegu kanału, na terenie ograniczonym mostem w ciągu Alei Bursztynowej, 
ulicą Graniczną oraz istniejącymi wrotami sztormowymi zlokalizowanymi w pobliżu ujścia 
kanału do morza. Place manewrowe oraz sieć dróg wewnętrznych powinna umożliwi ć dojazd 
w rejon obiektów boksów rybackich, chłodni i bosmanatu, a także nabrzeża samochodom o 
masie do 3,5 tony, a w rejon obszaru załadunkowego przy chłodni oraz w rejon żurawia - 
pełnowymiarowym zestawom drogowym (ciągnik siodłowy z naczepą). Nowe wrota 
sztormowe Nowe wrota sztormowe zlokalizowane zostaną w sąsiedztwie wrót istniejących. 



Wrota należy zaprojektować w taki sposób, by umożliwiały ruch jednostek pływających 
wchodzących i wychodzących z planowanej przystani na morze. Należy również przewidzieć 
budowę kładki pieszej zwodzonej ponad wrotami, w ciągu istniejącej ścieżki pieszej 
przechodzącej przez kładkę w rejonie istniejących wrót, a także stosownych umocnień 
brzegowych na obu brzegach kanału. Należy również zaprojektować odpowiedni kanał 
dopływowy do nowych wrót umożliwiający swobodny ruch jednostek. Dostosowanie układu 
drogowego. W ramach dostosowania układu drogowego wykonawca zweryfikuje stan 
istniejący oraz zaprojektuje rozwiązanie umożliwiające dojazd pełnowymiarowych zestawów 
drogowych od Alei Bursztynowej do wyżej wymienionych obszarów przystani. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2. 

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: Projekt jest dofinansowany ze Środków Unii 
Europejskiej z Programu Operacyjnego - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  12.12.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

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

• BIURO PROJEKTOWO - INŻYNIERSKIE REDAN Sp. z o.o., Ul. Jagiellońska 69, 
70-382 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 650000,00 PLN. 

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

• Cena wybranej oferty: 860139,00 
• Oferta z najniższą ceną: 860139,00 / Oferta z najwyższą ceną: 860139,00 
• Waluta:  PLN. 

Niniejsze ogłoszenie upubliczniono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, BIP oraz BZP 

od dnia 27.12.2013 r. 

do dnia ……………. 


