
Rewal: ZAGOSPODAROWANIE 3 PARKINGÓW NA TERENIE GMINY 

REWAL WRAZ Z ORGANIZACJĄ CENTRUM ICH ZARZĄDZANIA. 

DOSTAWA KOMPUTEROWEGO SYSTEMU ZARZĄDZAJĄCEGO. 
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Numer ogłoszenia: 83949 - 2009; data zamieszczenia: 29.05.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy , ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj. zachodniopomorskie, 

tel. (091) 38 62 624. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.rewal.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  ZAGOSPODAROWANIE 3 PARKINGÓW 

NA TERENIE GMINY REWAL WRAZ Z ORGANIZACJĄ CENTRUM ICH ZARZĄDZANIA. DOSTAWA 

KOMPUTEROWEGO SYSTEMU ZARZĄDZAJĄCEGO. SERWIS GWARANCYJNY I 

POGWARANCYJNY. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia 

jest zaprojektowanie, wykonanie i montaŜ systemu zarządzania oraz poboru opłat za postój na 

parkingach naleŜących do Gminy Rewal. W postępowaniu brane są pod uwagę następujące 

lokalizacje: 1. ul. Mickiewicza w Rewalu (przy przystanku PKS), 2. ul. Brzozowa w Rewalu, 3. przy 

Urzędzie Gminy w Rewalu.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 34.99.63.00-8. 

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.07.2009. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium:  nie wymaga się wniesienia 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  



• Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków:  1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy - Wykonawca posiada 

uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ; 2. 

Zdolność techniczna - Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

• Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  1. Aktualny odpis z 

właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

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

składania ofert ; .2. Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

objętym zamówieniem publicznym - jeśli dotyczy. ; .3. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia 

potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej: - o wartości min. 100.000,00 zł ; .4. Oświadczenie z art. 

22 i 24 Prawa zamówień publicznych ; .5. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat 

przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom 

lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy lub usługi zostały 

wykonane naleŜycie - wykonawca musi wykazać się wykonaniem minimum jednej dostawy 

odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości min. 100.000,00 netto.. 

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) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.bip.rewal.pl. 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  siedziba 

zamawiającego, pok. nr 109. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

19.06.2009 godzina 11:00, miejsce: siedziba zamawiającego, pok. nr 6. 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej:  -. 
 


