
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia (jeżeli dotyczy):  

http://www.gminamielec.bip.hsi.pl 

 
Ogłoszenie nr 50575 - 2017 z dnia 2017-03-24 r.  

Mielec: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złotniki ( Traugutta)budowa chodnika 

wraz z oświetleniem”,  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

http://www.gminamielec.bip.hsi.pl/


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mielec, krajowy numer identyfikacyjny 69058191000000, 

ul. Głowackiego  5, 39-300   Mielec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 774 56 46, e-

mail a.bieniek@ug.mielec.pl, faks 177 730 590.  

Adres strony internetowej (URL): www.gminamielec.bip.hsi.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) 
tak  

www.gminamielec.bip.hsi.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
tak  

www.gminamielec.bip.hsi.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
nie  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie 
nie  

adres  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
tak  

Inny sposób:  

Pocztą, kurierem w zaklejonej kopercie zgodnie z w yogami SIWZ 

Adres:  

Sekretariat Gmina Mielecul. Głowackiego 5 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne 
nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  



SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Złotniki ( Traugutta)budowa chodnika wraz z oświetleniem”,  

Numer referencyjny: ZPM.271.3.2017 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie „Przebudowa 

drogi gminnej na dz. ewid. 1081 w m. Złotniki polegająca min. na budowie chodnika dla 

pieszych i budowie oświetlenia ulicznego na fragmencie drogi od przedłużenia ul. Traugutta 

do drogi powiatowej 1 143R Gawłuszowice - Chrząstów - Mielec na terenie Gminy Mielec” 

w ramach zadania inwestycyjnego przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złotniki ( 

Traugutta) budowa chodnika wraz z oświetleniem. Zakres robót przewidzianych do realizacji 

zamówienia będzie obejmował: CZĘŚĆ DROGOWĄ zgodnie z projektem : a. przebudowę 

drogi powiatowej oraz gminnej polegający na wykonaniu chodnika z kostki brukowej 

kolorowej gr. 6cm b. budowa zjazdu indywidualnego w pasie drogi gminnej w km 0+108,50 i 

km 0+116,30 z kostki brukowej gr. 8cm (kolor czarny) c. budowę oświetlenia ulicznego w 

pasie drogi gminnej d. budowę odcinka kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi gminnej e. 

poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę chodnika - uzupełnienie ciągłości 

chodnika pomiędzy Szkołą Podstawowa w Złotnikach a chodnikiem przy ul. Traugutta 

Roboty drogowe związane z budową chodnika, prowadzone będą w pasie drogi powiatowej i 

gminnej Gminy Mielec. Projektowana Kanalizacja deszczowa będzie przebiegać w granicach 

pasa drogi gminnej Gminy Mielec i zostanie włączona do istniejącej kanalizacji deszczowej 

znajdującej się na działkach prywatnych właścicieli za ich zgodą. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNĄ 

zgodnie z projektem: - Ogólne dane energetyczne. -napięcie sieci elektrycznej 230/400 V -

zasilanie obwodu oświetleniowego wykonane kablem YAKXS 4x35 mm2 -zasilanie obwodu 

oświetleniowego z istniejącego słupa linii napowietrznej niskiego napięcia-słup nr 21/6. -sieć 

zasilająca pracuje w systemie TN-C -ochrona od porażeń-ochrona przeciwporażeniowa 

dodatkowa przez zastosowanie bezpieczników i samoczynnego wyłączenia zasilania. - 

Charakterystyka ogólna drogi. Droga posiada następujące parametry- ruch samochodowy o 

umiarkowanym natężeniu i ograniczonej (małej) prędkości. Klasyfikacja drogi wg. CIE E, 

klasa oświetleniowa ME4a Poziom średniej luminancji L>0,75 [cd/m2] U0>0,40 UI>0,60 

TI<15 [%] Częściami składowymi drogi są: -chodnik o szerokości 1,73 m klasa 

oświetleniowa S4 Em>5 lx Emin>1 lx Otoczenie drogi stanowią teren zabudowany (budynki 

jednorodzinne) oraz infrastruktura miejska.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV:45233120-6, 45316110-9 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 



zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów: 
data zakończenia: 14/07/2017 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie 

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie 

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony: 1) jeżeli Wykonawca 

wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 

najmniej 1 robotę budowlaną, których przedmiotem była przebudowa, budowa lub remont 

drogi wraz z oświetleniem ulicznym , o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto. 2) jeżeli 

Wykonawca wykaże po 1 osobie przewidzianej do pełnienia funkcji Kierownika budowy, 

posiadającą następujące, minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: a) - 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w 

nieograniczonym zakresie , - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności elektrycznej w nieograniczonym zakresie , b) - doświadczenie w pełnieniu 

funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót budowlanych przy realizacji co najmniej 1 

roboty budowlanej, której przedmiotem była przebudowa, budowa lub remont drogi o 

wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto. - doświadczenie w pełnieniu funkcji 

Kierownika budowy lub Kierownika robót budowlanych przy realizacji co najmniej 1 roboty 

budowlanej, której przedmiotem była przebudowa, budowa oświetlenia ulicznego o wartości 

co najmniej 50 000,00 PLN brutto.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  



III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp tak  

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
nie  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 

z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) 

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) 

oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2.1 Zgodnie z 

art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 



firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) zdolności technicznej lub zawodowej na wezwanie zamawiającego należy przedłożyć: 1) 

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę 

budowlaną, których przedmiotem była przebudowa, budowa lub remont drogi wraz z 

oświetleniem ulicznym, o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wg 

załącznika nr 4 do SIWZ . 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi tj. po 1 osobie przewidzianej do pełnienia 

funkcji Kierownika budowy, posiadającą następujące, minimalne kwalifikacje zawodowe i 

doświadczenie: a) - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności drogowej w nieograniczonym zakresie , - uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w nieograniczonym zakresie , b) - 

doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót budowlanych 

przy realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej, której przedmiotem była przebudowa, 

budowa lub remont drogi o wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto - doświadczenie w 

pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót budowlanych przy realizacji co 

najmniej 1 roboty budowlanej, której przedmiotem była przebudowa, budowa oświetlenia 

ulicznego o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto , Wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 5 do SIWZ .  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych; 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których 



mowa w ust. 2; 1) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie 

zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 

że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości 2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 pkt 1 lit. b, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a, powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 

osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu 

złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 6. Inne dokumenty: 1) wypełniony i podpisany Formularz 

ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do Formularza ofertowego 

(załącznik nr 1 do SIWZ) 2) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do 

podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do 

podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza) 3) pełnomocnictwo ustanawiającego 

Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać 

rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, 

potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i 

wiedzy itp. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
tak,  

Informacja na temat wadium  

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 4 

000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100). 2. Forma wadium. Wadium musi obejmować 

cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

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

c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) 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 (Dz. U. 2007 Nr 42, poz.275), 3. 

Elementy składowe gwarancji lub poręczenia. W przypadku składania przez Wykonawcę 

wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym 

prawem i powinna zawierać (lub podobne zasady/odwołanie się do przepisów) następujące 

elementy: a) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) 

oraz wskazanie ich siedzib, b) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona 

gwarancją, c) Kwotę gwarancji, d) Termin ważności gwarancji, e) Zobowiązanie gwaranta 

do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 

oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy w 

sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. f) Zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

oświadczenia o którym mowa w art 25a ust 1 pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. g) Gwarancja winna być 

nieodwołalna i bezwarunkowa. h) Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają 

rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego, Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres 

ważności wniesionego wadium nie był krótszy niż okres związania ofertą. Postanowienia 

wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń. 3.Miejsce i sposób wniesienia 

wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na 

rachunek bankowy Zamawiającego Nr 83 8642 1168 2016 6808 8415 0003 Wadium 

wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale dołączyć do 

oferty, w przypadku Konsorcjum wadium może być wniesione przez jednego z wykonawców 

/ pełnomocnika Wykonawców. 4.Termin wniesienia wadium. a) Wadium należy wnieść przed 

upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający 

będzie uważał za skuteczny w chwili uznania rachunku zamawiającego. b) Wadium musi być 

wniesione na cały okres związania ofertą wymagany treścią siwz lub wezwania, c) Wniesienie 

wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z 

wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed 

terminem składania ofert. d) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, 

jeżeli jego oferta do upływu terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w 

wymaganej wysokości i formie. 5.Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium 

według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający może żądać ponownego 

wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 

ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie 

wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 6.Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium 

wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na którego oferta została wybrana: a) 

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn 



leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art 25a ust 1 

pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 

pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 



sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia: 
nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Aukcja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

Cena  60 

Udzielona gwarancja 40 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 



Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Licytacja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: nie  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY 

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  



Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Należy wskazać 

zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zmiana postanowień zawartej 

umowy może nastąpić za zgodą obu stron z zachowaniem warunków określonych w art. 144 

ustawy Prawo zamówień publicznych wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej 

zmiany. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 

podawanych warunków ich wprowadzenia: 2.1. Zmiana terminu realizacji umowy: a) 

wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających realizację kontraktu w 

terminie poprzez wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, siły wyższej 

uniemożliwiającej prowadzenie robót, dokonywanie odbioru. b) zmiany będące następstwem 

okoliczności leżących po stronie zamawiającego: - wstrzymanie robót przez zamawiającego, - 

konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

innych dokumentach budowy, - nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentów 

budowy wymaganych przepisami prawa, c) będą miały miejsce uzasadnione zmiany w 

zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, d) zmiany będące 

następstwem działania organów administracji, e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub 

przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać zamawiającemu lub innemu 

wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie wykonywania prac budowlanych, 

f) działania osób trzecich, nie będących konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

uniemożliwią wykonywanie prac, g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od 

zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożnością prowadzenia prac. W przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy może ulec 

odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu 

w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. 2.2. Zmiana 

sposobu spełnienia świadczenia: a) zmiany technologiczne, w szczególności konieczność 

zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych 

niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) konieczność 

zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 

ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub z uwagi na postęp technologiczny, c) 

zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót, d) 

zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia, e) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości 

części robót budowlanych, Ww. zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie 

umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a zamawiający może ponieść 

ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej 

zwiększonym z tego powodu kosztom. Wskazane zmiany mogą być powiązane z obniżeniem 

wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony. 2.3. Zmiany osobowe Zmiana osób, 

przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co 

najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo 

budowlane w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę 

na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 

zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 

doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2.4. Zmiana wynagrodzenia: W przypadku 

rezygnacji przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – w takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający 

zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca 



poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 2.5 Zmiana 

podwykonawców: Wystąpi konieczność dokonania (za zgodą Zamawiającego) zmiany (nowy 

podwykonawca musi spełnić takie same warunki jak podwykonawca pierwotny) lub 

wprowadzenia nowego podwykonawcy z zachowaniem wymagań dotyczących części, które 

nie mogą być powierzone podwykonawcy lub tez całkowitej rezygnacji z udziału 

podwykonawcy. 2.6 Zmiana dokumentacji projektowej : a) Jeżeli zmiany o których mowa w 

pkt 2.2 wymagają zmiany specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona 

inicjująca zmianę przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz 

z informacją – o konieczności lub nie – zmiany zgłoszenia oraz przedmiar. Wymaga to 

akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego. b) jeżeli zmiana będzie miała 

wpływ na wynagrodzenie wykonawcy podstawą obliczenia jej kosztów stanowi projekt 

zamienny, o którym mowa w pkt a oraz kalkulacja uproszczona sporządzona w oparciu o 

uzgodniony z zamawiającym publikator cen jednostkowych robót budowlanych dla kwartału 

poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 2.8. Pozostałe zmiany: a) Zmiana 

obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów 

wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmianę 

wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, b) 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do 

kontraktu – aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 

takiej zgody. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego 

propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności. 3. Dokonanie nieistotnych 

zmian (zgodnie z definicją zawartą w art. 36a ust 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane) wynikających z zasad wiedzy technicznej nie stanowi zmiany tej umowy jeżeli 

nie powoduje istotnego zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy oraz nie wykracza poza 

zakres zamówienia podstawowego.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 10/04/2017, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> Polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) 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  



IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 

 

        Wójt Gminy Mielec 

          /-/ Józef Piątek 


