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

 

Rewal: DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJ Ą I URUCHOMIENIEM REDUKTORÓW 
MOCY W OBWODACH O ŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE NIECHORZA, 
GMINA REWAL  
Numer ogłoszenia: 15878 - 2013; data zamieszczenia: 10.01.2013 
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. (091) 38 62 624. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewal.pl 

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: DOSTAWA WRAZ Z 
INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM REDUKTORÓW MOCY W OBWODACH 
OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE NIECHORZA, GMINA REWAL. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa: - szafa 
sterowania oświetleniem powinna być wykonana w obudowie aluminiowej malowanej 
proszkowo w II klasie ochronności lub termoutwardzalnej o stopniu ochrony nie mniejszym 
niż IP 44, - urządzenie musi mieć możliwość ustawienia stabilizacji napięcia na poziomie 
zadanym w przedziale (180V - 250V); - łatwa instalacja nie wymagająca ingerencji w obrębie 
oprawy oświetleniowej ani słupa oświetleniowego; - możliwość pracy w systemie TN-S; - 
możliwość sterowania czasem załączenia - wyłączenia trybu oszczędzania energii zdalnie; - 
wymuszony tryb zapłonu lamp-ograniczający współczynniki rozruchu do 1,3 prądu 
znamionowego (tryb pracy umożliwiający poprawne wygrzanie źródeł światła); - wbudowany 
mechaniczny przełącznik obejściowy; - osobne zabezpieczenie każdej fazy wyłącznikiem 
nadprądowym; - możliwość ustawienia poziomu napięcia redukcji oraz napięcia stabilizacji z 
osobna dla każdej z faz w pełnym przedziale napięcia 180V - 250V; - sygnalizowanie za 
pośrednictwem sterowników stanów alarmowych np. nie działanie redukcji mocy; - 
urządzenie powinno mieć regulacje napięcia w zakresie 180V-250V maksimum co 1 V; - 
reduktor musi być przystosowany do współpracy z istniejącym już systemem zdalnego 
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sterowania i monitoringu CPAnet na terenie Gminy Rewal - system redukcji powinien 
umożliwiać zdalny podgląd zużycia energii elektrycznej na redukowanych obwodach 
oświetleniowych oraz zdalną zmianę godzin redukcji; - ze względów bezpieczeństwa 
niezbędne jest, aby urządzenie redukujące natężenie oświetlenia miało możliwość 
bezzwłocznego wyłączenia redukcji i powrotu do nominalnych parametrów z poziomu 
komputera i telefonu komórkowego, np. w sytuacji kolizji drogowej.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie 

więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu 
dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o 
innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną 
lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli 
zamówienie podstawowe i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.12.11.10-4. 

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:  Zakończenie: 
01.03.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia wadium 

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 Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku 
• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku 
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na łączną kwotę co najmniej 100 000,00 PLN. 

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: 

• 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 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
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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: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dodatkowe dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian w 
zakresie zmiany terminu wykonania: a) konieczność wykonania zamówień dodatkowych, 
niezbędnych dla 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. 
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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 wersji 
papierowej, za kwotę 16,00 zł, w siedzibie zamawiającego, pok nr 5. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  18.01.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego, pok nr 6 (sekretariat). 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


