
Rewal: Zarządzanie, eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rewal 
Numer ogłoszenia: 353699 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010 
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: Zarządzanie, eksploatacja i 
konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rewal. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. CZYNNOŚCI 
EKSPLOATACYJNE: a) przeglądy techniczne urządzeń, aparatury zasilającej, pomiarowej i 
sterowniczej, b) oględziny tras linii napowietrznej i kablowej, c) przeglądy techniczne opraw i 
wnęk latarni, d) malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni, e) pomiary ochrony 
przed poraŜeniem prądem elektrycznym z częstotliwością zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, f) okresowa kontrola oświetlenia w porze świecenia (będzie dokonywana 
wyłącznie w porze nocnej). 2. CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE: a) wymiana 
uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania, b) wymiana źródeł światła, opraw 
,oprawek, dławików, układów zapłonowych, c) wymiana wysięgników, uszkodzonych 
tabliczek słupowych, d) wymiana drzwiczek wnękowych latarni, e) mycie kloszy opraw 
oświetleniowych, f) usuwanie awarii oświetlenia, g) zarządzanie systemem oświetlenia 
ulicznego, h) naprawa uszkodzonych kabli. 3. TERMINY WYKONYWANIA 
POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI: a) pkt. 1 ust - a, b c, wykonywane będą przez 
Wykonawcę co najmniej jeden raz w miesiącu; b) pkt. 1 ust - f, wykonywana będzie min. 2 
razy w tygodniu i zakończona sporządzeniem protokołu c) pkt. 2 ust. b, f - wykonywane będą 
przez Wykonawcę do 24 godz. od zaistnienia konieczności wymiany lub wystąpienia awarii; 
d) pkt. 2 ust. e - wykonywany będzie przez Wykonawcę co najmniej dwa razy w roku tj. w 
miesiącu kwietniu i październiku; e) pkt. 2 litera g - wykonywane będzie w sposób 
odpowiedni do długości dnia i nocy (optymalne włącznie i wyłącznie oświetlenia). f) 
Pozostałe czynności w zaleŜności od potrzeb, zuŜycia itd. g) Dwa razy w roku, w miesiącu 
kwietniu i wrześniu, Wykonawca wykona generalny przegląd całości oświetlenia. 4. 
Zamawiający wymaga, by prace na wysokości były wykonywane z podnośnika. 5. Koszty 
materiałów zuŜywalnych i pomocniczych takich jak: farba, Ŝarówki, dławiki, oprawki, układy 
zapłonowe, środki do konserwacji części metalowych, drzwiczki wnękowe latarni, elementy 



zasilania i sterowania, wysięgniki itp. zawarte są w cenie za wykonanie usługi - Wykonawca 
nie będzie ich fakturował dodatkowo.. 

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

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających w 

przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 67 ust. l pkt 6 i 7 Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 113/2010, 
poz.759 ze zm.) - tj. w sytuacji zakupu przez Zamawiającego dodatkowych 
opraw/słupów, które zwiększą liczbę oprac/słupów podlegających usłudze. Podstawą 
do zmiany będzie protokół potwierdzający zaistniałą zmianę ilości, podpisany przez 
obie strony. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.52.00.00-7. 

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:  Okres w 
miesiącach: 48. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: nie wymaga się 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 Wykonawca musi udowodnić, poprzez referencje lub inne równowaŜne 
dokumenty , wykonywanie w terminie jak wyŜej, konserwacji systemów 
oświetlenia ulicznego przez minimum 12 miesięcy i wartości minimum 
100.000,00 zł brutto rocznie. Zarówno termin jak i wartość zadania, wskazane 
powyŜej naleŜy interpretować łącznie. 



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, 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: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• 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.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli 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, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 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 Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej 
niŜ 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 



wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

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. 

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 

W trakcie wykonywania umowy ilość opraw/słupów moŜe ulec zmianie - w sytuacji zakupu 
przez Zamawiającego dodatkowych opraw/słupów, które zwiększą liczbę oprac/słupów 
podlegających usłudze W takie okoliczności koszt wykonywania usługi zostanie 
zmodyfikowany odpowiednio do cen jednostkowych. 

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 25,00 zł. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  17.12.2010 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego, sekretariat (pok. nr 6). 

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 


