
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 
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Mielec: Budowa placu rekreacyjno rehabilitacyjnego w miejscowości Chrząstów oraz 

parku wiejskiego rekreacyjno rehabilitacyjnego w miejscowości Goleszów wraz z 

montażem urządzeń małej architektury 

Numer ogłoszenia: 138227 - 2014; data zamieszczenia: 27.06.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mielec , ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, woj. 

podkarpackie, tel. 17 7730590 w. 124, faks 17 7730590. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.mielec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu rekreacyjno 

rehabilitacyjnego w miejscowości Chrząstów oraz parku wiejskiego rekreacyjno 

rehabilitacyjnego w miejscowości Goleszów wraz z montażem urządzeń małej architektury. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest Budowa placu rekreacyjno rehabilitacyjnego w miejscowości Chrząstów oraz 

parku wiejskiego rekreacyjno rehabilitacyjnego w miejscowości Goleszów wraz z montażem 

urządzeń małej architektury. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar na podstawie 

którego należy wykonać kosztorys ofertowy, dokumentacja projektowa, stanowiące 

załączniki do niniejszej specyfikacji .Obowiązki wykonawcy określa wzór umowy. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

http://www.gmina.mielec.pl/


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: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 

000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść do upływu 

terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu 

terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną skutkuje wykluczeniem wykonawcy na 

podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Pzp. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. 

U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 

przelewem Na rachunek Urzędu Gminy Mielec 83 8642 1168 2016 6808 8415 0003 Tytuł 

przelewu winien umożliwić identyfikację przetargu, którego dotyczy wadium, oraz określać 

podmiot w którego imieniu jest wpłacane - w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje 

Wykonawca składający ofertę. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy 

w oznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) 

nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Wadium w innej 

formie niż pieniądzu należy załączać do oferty w formie oryginału. Wadium w formie 

poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem 

takich dokumentów musi być Zamawiający. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być złożony w sposób 

umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z 

podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe 

i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze 

żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 

5 Pzp. 5. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz 

z odsetkami w przypadku gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w 

ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) 

zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Ponadto 

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictwa, chyba, ze udowodni, że wynika to z 

przyczyn nieleżących po jego stronie. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim 

wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. Wadium wniesione w formie przelewu, 

będzie zwracane na konto z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru 

konta. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający 

zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

III.2) ZALICZKI 



III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 

wymaga posiadania uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

kiedy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte w druku OFERTA. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co 

najmniej dwie roboty budowlane polegającą na wykonaniu placów rekreacyjno 

rehabilitacyjnych z montażem urządzeń małej architektury na kwotę o wartości 

nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każde zamówienie 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego 

warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca złoży 

oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - 

zawarte w druku OFERTA. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca wykaże, że 

dysponuje osobami: a) osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń określone 

obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca wykaże, że 

posiada zdolność finansową do wykonania zamówienia w wysokości minimum 

100 000,00 zł brutto.Uwaga: Wartości podane w dokumentach 

potwierdzających spełnianie warunków w walutach innych niż wskazane przez 

Zamawiającego, będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień wszczęcia 



postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku 

gdy w dniu wszczęcia postępowania NBP nie opublikował średnich kursów 

walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP 

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 spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 

budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie 

roboty budowlane polegającą na wykonaniu placów rekreacyjno rehabilitacyjnych 

z montażem urządzeń małej architektury na kwotę o wartości nie mniejszej niż 100 

000,00 zł brutto każde zamówienie; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 

przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował wykonawca: 



 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) Wypełniony i podpisany druk OFERTA, 2) wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy 

szczegółowy Zasoby innych podmiotów: Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca może 

polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonaniu zamówienia. Obowiązkiem wykonawcy w przypadku, gdy korzysta z 

potencjału podmiotów trzecich, jest rzeczywiste wykazanie, że tym potencjałem będzie 

dysponował. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: a) kto jest 

podmiotem przyjmującym zasoby (nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę) b) kto jest 

podmiotem oddającym zasoby (nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) c) 

nazwa zamówienia publicznego, przy realizacji którego zasoby będą udostępniane d) zakres 

udostępnianych zasobów: - wiedza i doświadczenie w zakresie potwierdzenia spełniania 

warunku - potencjał techniczny (rodzaj, nazwa, model) - osoby zdolne do wykonania 

zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub zakres wykonywanych czynności) - zdolności 

finansowe i ekonomiczne e) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez 

wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia (np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo). 

W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich 

udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez 

zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać 

wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. W przypadku 

gdy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy 

należy wskazać część zamówienia, którą będzie realizował. f) charakteru stosunku, jaki 

będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem (np. umowa cywilno-prawna, umowa o 

współpracy), g) okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia ( co 

najmniej na czas realizacji zamówienia). Wzór zobowiązania stanowi załącznik do SIWZ. W 



przypadku, gdy wykonawca polega na zdolności ekonomicznej i finansowej innych 

podmiotów musi dołączyć do w/w dokumentu - dokument, o którym mowa w SIWZ w pkt. V 

1.5) b). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1. W przypadku 

składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenie w zakresie 

spełniania warunku braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe dokumenty będą traktowane 

jako wspólne. 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą 

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 

woli każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 3. 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 

366 Kodeksu cywilnego. 4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z 

pełnomocnikiem. 5. W formularzu OFERTA w miejscu -nazwa i adres wykonawcy- należy 

wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie 

tylko pełnomocnika. 6. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać 

umowy regulującej ich współpracę. 

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.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Strony mogą dokonywać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy co najmniej o 

okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku: 1) wystąpienia 

niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 

robót zgodnie z technologią, normami, innymi przepisami jeżeli konieczność wykonania tych 

prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 2) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 3) wystąpienia 

opóźnienia w dokonaniu określonych czynności, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 

okres, przewidziany w przepisach prawa, w których decyzje te powinny zostać wydane oraz 

nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 4) odmowy 

wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę, 5) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza 



do wykonania robót lub wstrzymuje wykonanie robót z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, 2. Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy poprzez zmianę wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia lub 

przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1) wystąpienia 

siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 2) zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile 

nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane 

w szczególności: a) pojawieniem się materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, skrócenia terminu 

realizacji, obniżenia kosztów eksploatacji lub uzyskanie lepszej jakości wykonanych robót, b) 

pojawienie się nowszych technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania i eksploatacji przedmiotu 

umowy, 3) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji 

projektowej a wynikających z wad tej dokumentacji lub statusu prawnego , w oparciu o które 

ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu u mowy, 4) odbiegających w 

istotny sposób od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 

geotechnicznych, hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewypałów, napotkania nieinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą 

skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 5) 

konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 6) 

wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

pracami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 7) zaistnienia innych 

okoliczności prawnych lub technicznych skutkujących niemożnością wykonania lub 

należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 3. Strony 

dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy dot. wykonania części robót przez 

Podwykonawców, dalszych Podwykonawców w sytuacji, gdy wykonawca zobowiązał się do 

osobistego wykonania robót lub części robót. 4. Strony dopuszczają zmianę postanowień 

umowy w stosunku do oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia za roboty w 

przypadkach określonych w § 3 ust. 11 niniejszej umowy. 5. Wszystkie zmiany umowy 

wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian 

wymienionych w § 5 umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.gmina.mielec.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Mielec ul. Głowackiego 5 ,39-300 Mielec pok nr 16. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 15.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urząd Gminy Mielec ul. Głowackiego 

5 ,39-300 Mielec. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 



IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: PROW. 

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 

 
         Wójt Gminy Mielec 

            Kazimierz Gacek 


