
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.gmina.mielec.pl 

 

Mielec: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. 

Rzędzianowice działki ewid. nr 1233, 1461, 1460, 1458, 1234, 1459 w km 0+000 - 0+708, 

długości 708m 

Numer ogłoszenia: 183495 - 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014 
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: Modernizacja drogi gminnej 

dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rzędzianowice działki ewid. nr 1233, 1461, 1460, 

1458, 1234, 1459 w km 0+000 - 0+708, długości 708m. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia w szczególności obejmuje wykonanie Na wykonanie:Modernizacja drogi 

gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rzędzianowice (działki ewid. nr 1233, 1461, 

1460, 1458, 1234, 145 w km 0+000 - 0+708, długości 708m Zakres przedmiotu zamówienia 

określają dokumenty : przedmiar robót, SST które są integralną częścią SIWZ na podstawie 

którego należy wykonać kosztorys ofertowy. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7. 

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: 

20.10.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w 

wysokości: 2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset zł 00/100) Wadium należy wnieść 

przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku 

następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: - w 

pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

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

pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w 

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 Wadium 

wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 83 8642 1168 2016 

6808 8415 0003 Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) 

należy dołączyć do oferty przetargowej. 2.Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres 

związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 3.Wadium 

będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4.Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

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 odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 

warunków w tym zakresie Zamawiający dokona oceny spełniania warunków 

udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający żąda od Wykonawcy: - posiadanie doświadczenia z ostatnich 5 

lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu, 

wyrażające się wykonaniem przynajmniej 2 zamówień odpowiadających 

swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 

zamówienia / budowa i remont na kwotę o wartości zamówienia nie mniejszą 

niż 100.000,00 zł brutto każde zamówienie. Ocena spełnienia w/w warunków 

określonych wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie 



przedstawionych przez Wykonawcę następujących dokumentów: - wykaz 

wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie 2 zamówień odpowiadających swoim 

rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 

zamówienia - należy przez to rozumieć zamówienia / budowa i remont o 

wartości zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. Brutto każde z 

podaniem, daty i miejsca wykonania ( Formularz nr 4 załącznik do SIWZ) 

wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty wykazane w Formularzu nr 

4 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone (referencje). Zamówienia wymienione w wykazie muszą być 

zakończone po 10.08.2009 r. i przed 10.08.2014 r. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 

warunków w tym zakresie Zamawiający dokona oceny spełniania warunków 

udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 

warunków w tym zakresie Zamawiający dokona oceny spełniania warunków 

udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 

warunków w tym zakresie Zamawiający dokona oceny spełniania warunków 

udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

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; 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, 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; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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) 

Dokumenty potwierdzające, ze roboty wskazane w wykazie formularz nr 4 SIWZ zostały 

wykonane prawidłowo 

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 dopuszcza na podstawie art.144 ust.1 ustawy Pzp możliwość zmiany 

postanowień treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy: - Kwota 

wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej 

stawki VAT o wielkość wynikającą ze zmiany stawki - Termin zakończenia robót 

budowlanych może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych ( 

takich jak intensywne opady, silny wiatr) zamawiający może przedłużyć termin wykonania 

umowy o czas niezbędny do wykonania zamówienia uwzględniając tylko dni niekorzystne 

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.. 

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

ofert: 12.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu 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: Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji 

gruntów rolnych na finansowanie zadania Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych.. 

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 

     


