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Mielec: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach 

gminnych w technologii powierzchniowego utrwalania emulsją przy użyciu remontera. 

w 2014 roku 

Numer ogłoszenia: 46021 - 2014; data zamieszczenia: 04.03.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mielec , ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, 

tel. 017 7730590 w. 124, faks 017 7730590. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: wew.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: Wykonanie remontu 

cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w technologii 

powierzchniowego utrwalania emulsją przy użyciu remontera. w 2014 roku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w technologii 

powierzchniowego utrwalania emulsją przy użyciu remontera. w 2014 roku Zamawiający 

będzie zlecał pisemnie lub telefonicznie Wykonawcy każdorazowo rzeczowy zakres robót wg 

ustaleń. W ofercie należy podać kwotę za 1 tonę masy bitumicznej (emulsja i grys) wraz z 

kosztami wykonania remontu nawierzchni oraz kwotę za 1tonę kruszywa łamanego 

dolomitowego frakcji 4 -31,5mm wraz z kosztami dowozu, wbudowania i zagęszczenia 

lokalnie na drogach i placach Gminy Mielec. Przewidywana ilość masy bitumicznej w okresie 

trwania zamówienia: 140 ton. Przewidywana ilość kruszywa łamanego dolomitowego 4-31,4 

w okresie trwania zamówienia: 140 ton. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg o 

nawierzchni bitumicznej przy użyciu remontera oraz remont nawierzchni dróg kruszywa przy 

użyciu remontera z wcześniejszym uzupełnieniem lokalnych ubytków w nawierzchni 

kruszywem dolomitowym frakcji 4-31,5 z normowym zagęszczeniem pod wykonanie 

powierzchniowego utrwalenia emulsją z grysami przy użyciu remontera. Ilości robót podane 

w kosztorysie ofertowym dla każdego z zadań mają charakter orientacyjny i posłużą one do 

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


ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej 

wartości umowy. Rzeczywista ilość robót zleconych do wykonywania w ciągu roku 

uzależniona będzie od potrzeb remontowych stąd też może różnić się od ilości określonych w 

kosztorysie ofertowym (do 50% wartości). Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością 

wykonanych robót, a podaną w kosztorysach ofertowych nie będzie podstawą do zmiany cen 

jednostkowych. Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: a. 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm. Aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych b. deklaracje zgodności lub certyfikat 

zgodności z polską Normą lub aprobatą techniczną Przed wbudowaniem należy przedstawić 

do akceptacji wszystkie wymagane dokumenty i uzyskać zgodę na jego wbudowanie przez 

Przedstawiciela Zamawiającego.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających , o których mowa w 

art. 67 ust. l pkt. 6 lub ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (Dz. 

U. 2013,poz.907 ze zm) polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót 

stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.31.49-0. 

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

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

 

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

31.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

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 Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia 



 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania 

wiedzy i doświadczenia nastąpi przez sprawdzenie czy w dołączonych do 

oferty wymaganych oświadczeniach i dokumentach wykonawca wykazał,że 

wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o charakterze i zakresie 

zbliżonym do przetargowego 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia nastąpi poprzez 

sprawdzenie czy w dołączonych do oferty oświadczeniach i dokumentach 

wykonawca wykazał,że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

zakresie : branży drogowej 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia 

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; 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 



 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; 

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

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę o ile nie wynika z 

przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale,lub kopi 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo do 

reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

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 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w przyszłej umowie następujących zmian 

w stosunku do treści oferty : - skrócenie lub wydłużenie terminu wykonania umowy, - 

obniżenie kosztu wynagrodzenia robot i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku wykonania mniejszego zakresu robot niż planowany - rezygnacji z części robót - 



mogą być zainicjowane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy ( pisemny ) Wszystkie 

zmiany wymagają zgody Wykonawcy i Zamawiającego,Ustawowa zmiana podatku VAT 

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. Jadernych 7 ,39-300 Mielec.. 

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

ofert: 19.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Mielec pok.nr.13 ul. 

Jadernych 7, 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: Nie dotyczy. 

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 


