
Rewal: Modernizacja istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej 
0,4 kV wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Niechorze w 
ulicach Ludna i Środkowa 

Numer ogłoszenia: 233409 - 2008; data zamieszczenia : 24.09.2008 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

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) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Modernizacja istniejącej napowietrznej 

sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Niechorze w ulicach 

Ludna i Środkowa. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie. 

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

napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości 

Niechorze w ulicach Ludna i Środkowa. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.31.51.00-9. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 15.12.2008. 

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium:  nie wymaga się 

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 ekonomiczna i finansowa: Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 



finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 3. 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. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - 

wykonawca musi posiadać ubezpieczenie o wartości minimum 50.000, zł 3. Dokumenty 

stwierdzające, Ŝe osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, 

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wykonawca musi dysponować 

osobą (osobami) z następującymi uprawnieniami: - jedna osoba z uprawnieniami kierownika 

budowy , - jedna osoba z uprawnieniami kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Wskazane uprawnienia moŜna 

łączyć . 4. Oświadczenie z art. 22 i 24 z ww Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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.rewal.pl. 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  w wersji papierowej 

w siedzibie zamawiającego – pok. nr 109, za kwotę 73,20 zł. 

IV.3.2) Opis potrzeb i wymaga ń zamawiaj ącego okre ślonych w sposób umo Ŝliwiaj ący 

przygotowanie si ę wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub  informacja o 

sposobie uzyskania tego opisu:  nie dotyczy. 

IV.3.3) Informacja o wysoko ści nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwi ązania stanowi ące podstaw ę do składania ofert, je Ŝeli 

zamawiaj ący przewiduje nagrody:  nie dotyczy. 

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

15.10.2008 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego – pok. nr 109. 

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

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej:  nie dotyczy. 
 


