Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.bip.rewal.pl

Rewal: Dostawa biletomatów, telefonów oraz zestawów komputerowych do budynków stacji
kolejowych w Gminie Rewal
Numer ogłoszenia: 162364 - 2015; data zamieszczenia: 01.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj. zachodniopomorskie, tel.
91 38 49 011.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewal.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa biletomatów, telefonów oraz
zestawów komputerowych do budynków stacji kolejowych w Gminie Rewal.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż czterech
biletomatów oraz wsparcie techniczne oraz dostawa pięciu laptopów z pakietem biurowym,
oprogramowaniem systemowym, dostawa pięciu urządzeń wielofunkcyjnych oraz pięciu telefonów..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.71.21.00-4, 30.23.10.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia
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III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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
z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22
ust. 1 ustawy, będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22
ust. 1 ustawy, będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22
ust. 1 ustawy, będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22
ust. 1 ustawy, będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22
ust. 1 ustawy, będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
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niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym
w pkt III.4.2.

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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:



1 - Cena - 90
2 - okres rękojmi - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany podwykonawcy, który
został wskazany w ofercie Wykonawcy, jako podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 2. Termin wykonania dostawy objętej niniejszą
umową może ulec zmianie w przypadku przerw w realizacji usługi, powstałej z przyczyn zależnych od
Zamawiającego. 3. Dodatkowe dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
w zakresie zmiany terminu wykonania: a) konieczność wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych dla
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wykonania zamówienia podstawowego, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy,
b) wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych, c) zmiany w obowiązujących przepisach,
jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, d)
rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.rewal.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w formie papierowej - w
siedzibie zamawiającego ul. Mickiewicza 19 Rewal, pok nr 5..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2015
godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego ul. Mickiewicza 19 Rewal, pok nr 6 (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 5 Turystyka, kultura, rewitalizacja, Działanie
5.1. Infrastruktura Turystyczna, Poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki.
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa, montaż czterech biletomatów oraz wsparcie techniczne.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa, montaż czterech
biletomatów oraz 24- miesięczne wsparcie techniczne. Biletomaty muszą umożliwiać: 1. sprzedaż
biletów na przejazd wg: a. taryfy normalnej b. z ulgą handlową c. ofert specjalnych 2. rejestrację
danych o sprzedaży w formie bazy danych rekordów sprzedaży zawierającej wszystkie informacje
zamieszczone na wydawanym bilecie uzupełnione o niepowtarzalny kod biletomatu, kod transakcji
płatności kartą 3. automatyczne przesyłanie danych o sprzedaży na serwer Zamawiającego ( w trybie
dobowym) - zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.71.21.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. okres rękojmi - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa pięciu laptopów z pakietem biurowym, oprogramowaniem systemowym,
dostawa pięciu urządzeń wielofunkcyjnych oraz pięciu telefonów.




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa pięciu laptopów z
pakietem biurowym, oprogramowaniem systemowym, dostawa pięciu urządzeń wielofunkcyjnych
oraz pięciu telefonów bezprzewodowych - zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.10.00-7.
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3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. okres rękojmi - 10

Niniejsze ogłoszenie upubliczniono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, BIP oraz BZP
od dnia 01.07.2015 r.
do dnia ……………….
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