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

Rewal: Dostawa słupów oświetlenia ulicznego na kwartał ulic w Pobierowie, Gmina
Rewal (ul. Reymonta, Sportowa, Szczecińska, Moniuszki, Wrzos, Orzeszkowej).
Numer ogłoszenia: 143840 - 2012; data zamieszczenia: 07.05.2012
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 ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa słupów oświetlenia
ulicznego na kwartał ulic w Pobierowie, Gmina Rewal (ul. Reymonta, Sportowa,
Szczecińska, Moniuszki, Wrzos, Orzeszkowej)..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A. SŁUPY
dekoracyjne proste: 1. Latarnia dekoracyjna- 46 szt. Opis: Latarnia, o wysokości całkowitej
5m, (wykonana na II strefę wiatrowa): słup stalowy, ocynkowany, pomalowany farbą
antykorozyjną na kolor RAL7021, z aluminiowymi elementami dekoracyjnymi, wyposażony
w tabliczkę bezpiecznikowo- przyłączeniową. Baza słupa (rura stalowa o średnicy 159mm)
przygotowana do wkopania w podłoże gruntowe na głębokość 1,3 m. Część podziemna
zaizolowana antykorozyjnie środkami do izolacji konstrukcji pracujących w gruncie. B. Słupy
dekoracyjne krzywe 1. Słup dekoracyjny- 10 szt. Opis: Słup aluminiowy anodowany czarny
wg wzoru: SAL ( patrz: rysunek poniżej), okrągły, o całkowitej wysokości 6,99 metra
wykonany z jednego członu, umożliwiający zamontowanie oprawy oświetleniowej (
wymienionej poniżej). Słup winien posiadać podstawę do posadowienia na fundamencie
prefabrykowanym. 2. Oprawy do w/w słupa- 10 szt. Parametry techniczne oprawy: Oprawa
zgodna z typem CGP431 z mocowaniem pasującym do w/w słupa (umiejscowienie jak na rys.
poniżej). Oprawa dostosowana do metalohalogenkowego źródła światła o mocy 70 W. C.
Słupy nowoczesne krzywe wraz z oprawami zgodnymi z typem OP15 - 14szt. Słup w
wysokości 6m zgodny z typem DOLOMIT-6/1/1. Słupy oraz korony wykonywane są rur
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(blach) stalowych S235 lub S355.Trzon słupa stanowi połączenie części wielokątnej zbieżnej
(dolny segment słupa) wraz z częścią rurową (górny segment słupa). Wykonanie zgodnie z
normą PN-EN 40. Powierzchnie metalowe zabezpieczane antykorozyjnie poprzez cynkowane
ogniowe..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.52.72.00-8.
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:
30.06.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymaga wniesienia
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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:
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

•

2

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•

próbki, opisy lub fotografie

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
Terminy wykonania dostawy objętej niniejszą umową może ulec zmianie w przypadku: przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Dodatkowe
dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian w zakresie
zmiany terminu wykonania: a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych,
uniemożliwiających wykonanie 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
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: siedziba
zamawiającego, pok nr 5.
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 16.05.2012 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 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
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