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Rewal: DzierŜawa - dostawa, montaŜ, zaprogramowanie, uruchomienie, serwis i 
konserwacja parkomatów do pobierania opłat za parkowanie na płatnych parkingach 
na terenie gminy Rewal 
Numer ogłoszenia: 34115 - 2011; data zamieszczenia: 31.01.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

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: DzierŜawa - dostawa, montaŜ, 
zaprogramowanie, uruchomienie, serwis i konserwacja parkomatów do pobierania opłat za 
parkowanie na płatnych parkingach na terenie gminy Rewal. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa ,montaŜ, 
zaprogramowanie, uruchomienie, serwisowanie i konserwacja 30 szt. parkomatów do 
pobierania opłat za parkowanie na płatnych parkingach na terenie gminy Rewal, obejmuje: - 
transport, montaŜ i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - dostawa 
materiałów eksploatacyjnych do parkomatów przez okres eksploatacji, - zapewnienie 
przeglądów eksploatacyjnych i gwarancyjnych przez okres eksploatacji, - ubezpieczenie 
parkomatów od zniszczeń i aktów wandalizmu przez okres eksploatacji, - serwis do 12 godzin 
od momentu zgłoszenia awarii. Podstawowe parametry techniczne: - pobieranie monet o 
nominałach od 10 gr. do 5 zł - wydruki biletów, - obsługę w minimum 3 językach,(polskim, 
angielskim i niemieckim) - własne źródło zasilania, - wydruk raportów kasowych, - 
wyjmowany bezpieczny (zamykany) pojemnik na monety.. 

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

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp w zakresie do 50% wartości zamówienia, 
obejmujących rozszerzenie umowy o wydzierŜawienie dodatkowych do 15 sztuk 
parkomatów. Cena dostawy jednego parkomatu zostanie określona proporcjonalnie do 
złoŜonej oferty tj. (cena oferty zostanie podzielona przez 4 (okres eksploatacji) i 
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podzielona przez 30 (sztuk parkomatów). Uzyskana w ten sposób cena jest ceną za 
jeden parkomat przez jeden okres eksploatacji. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51.21.40.00-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
30.09.2014. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: nie wymaga sie wniesienia 

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.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o WykaŜą się posiadaniem wiedzy i doświadczenia, tj.: wykaŜą, Ŝe w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali następujące 
usługi o charakterze i złoŜoności podobnej do przedmiotu niniejszego 
zamówienia: - co najmniej jednej usługi, montaŜu, zaprogramowania, 
uruchomienia i eksploatacji co najmniej 10 szt. parkomatów do pobierania 
opłat za parkowanie na płatnych parkingach, na kwotę nie niŜszą niŜ 200.000 
zł netto z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi zostały wykonane lub 
są wykonywane naleŜycie. 

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  
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• 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, naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równieŜ wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane naleŜycie 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE 
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć: 

• opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez 
wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego 
wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości 
realizowanego zamówienia 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: najniŜsza cena. 
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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 

Przewiduje się równieŜ następujące moŜliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy 
oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku: 1) zmiany przepisów prawa, które zmieniają 
moŜliwości lub lokalizację ustawiania parkomatów na terenie Gminy Rewal, 2) wszystkich 
zamian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego w sytuacji 
nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły 
przewidzieć pomimo zachowania naleŜytej staranności. 

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 moŜna uzyskać pod adresem: w formie 
papierowej, w siedzibie zamawiającego pok. nr 5, za cenę 40,00 zł. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  08.02.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba 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 uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 

 


