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1. Informacje wprowadzające: 

 

1.1. Gmina Mielec zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych o wartości nie przekraczającej kwot określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – pn. 

 

Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Mielec 

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych ,przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.. 

1.2. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

-     „Zamawiający” – Gmina Mielec. 

- „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

- „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

- „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

- „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób 

szczegółowy opisany w SIWZ 

- ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie 

Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 

1.3. Dane Zamawiającego: 

NIP: 8171981902 

Dokładny adres do korespondencji:  

Urząd Gminy w Mielcu, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec 

Telefon – 0-17 7730590 i faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 0-17 7730590 

Strona internetowa Zamawiającego: www.gmina.mielec.pl  

Znak Postępowania: ZPM.271.20.2014 

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 

Wspólny Słownik Zamówienia : CPV 90.62.00.00-9 

 

2. Przedmiot zamówienia : 

Zamówienie składa się z 6 części 

CZEŚĆ I 

Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Mielec 

Wola Mielecka i Rzędzianowice 

 

 

Nazwa drogi 

 

Lokalizacja od km – do km 

   

Rzędzianowice k/ Mazur 0+000 – 0+360 

Rzędzianowice Olszyny  0+000 – 1+200 

Rzędzianowice k/Burgharda  0+000 – 0+700 

Rzędzianowice k/Polka  0+000 – 0+450 

Rzędzianowice do kościoła 0+000 – 0+750 

Rzędzianowice SKR 0+000 – 0+585 

Rzędzianowice k/szkoły 0+000 – 0+500 

Rzędzianowice k. Piekarni 0+000 – 0+390 

http://www.mielec.pl/


Rzędzianowice graniczna Wola Mielecka 0+000 – 0+600 

Wola  Mielecka Ścieżka  0+000 – 0+512 

Wola Mielecka k/Szosteckiego  0+000 – 0+125 

Wola Mielecka płyty +„Trześń” 0+000 – 0+460 

Wola Mielecka boczna k. stawu 0+000 – 0+145 

Wola Mielecka „Trześń” k/Piechoty 0+000 – 0+680 

Wola Mielecka bocz. do Wilka 0+000 – 0+510 

Wola Mielecka - Rzemieślnicza 0+000 – 0+410 

Wola Mielecka od granicy do wału  0+000 – 0+420 

Wola Mielecka K/Hula -KOMOS 0+000 – 0+400 

Wola Mielecka k/ Tomusiak   0+000 – 0+700 

Wola Mielecka K/Holandpolu  0+000 – 0+300 

Wola Mielecka - WOLBUD 0+000 – 0+150 

Wola Mielecka - koło P. Sobonia (SOŁTYS) 0+000 – 0+250 

Wola Mielecka - naprzeciw W. Sobonia  0+000 – 0+250 

Wola Mielecka - Stolarnia 0+000 – 0+470 

Wola Mielecka – k. salonu Skody 0+000 – 0+100 

Wola Mielecka - działki  0+000 – 0+300 

Wola Mielecka – k. bakutila 0+000 – 0+300 

Wola Mielecka - k. baraniarni + działki 0+000 – 2+450 

Wola Mielecka - do przepompowni 0+000 – 0+160 

R a z e m –14,627km 

PARKINGI 

Wola Mielecka k. kościoła 1,50km 

Wola Mielecka do stadionu 1,70km 

Wola Mielecka k. szkoły 1,10km 

Rzędzianowice  k. kościoła 1,20km 

Rzędzianowice  k. Ośrodka Zdrowia, k. Szkoły 0,32km 

Rzędzianowice  k. OSP 0,35km 

Rzędzianowice  k. OSP II 0,32km 

R a z e m –6,49 km 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZEŚĆ II 

Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Mielec 

w m. Boża Wola, Książnice, Goleszów, 

 

 

Nazwa drogi 

 

Lokalizacja od km – do km 

Boża Wola p. wieś 0+000 – 0+450 

Boża Wola do wału k. Sołtysa 0+000 – 0+150 

Boża Wola „Kąty  0+000 – 1+675 

Goleszów  p. wieś  0+000 – 2+700 

Goleszów – Książnice Wólka Książnice  0+000 – 2+300 

Goleszów  - Książnice „ścieżka „  0+000 – 0+390 

Goleszów  k/ Mądrego 0+000 – 0+050 

Książnice Wólka  0+000 – 2+230 

Książnice Podkościele – Majdanek 0+000 – 1+175 

Książnice k. Wilka 0+000 – 0+090 

Wólka Książnica do Antonia 0+000 – 0+290 

Wólka Książnica k. Cyganowskiego 0+000 – 0+130 

R a z e m -  11,63km 

PARKINGI 

Parking k. kościoła w Książnicach 1,15km 

Parking przy kościele w Książnicach 0,22km 

R a z e m –1,37km 

CZEŚĆ III 

Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Mielec 

w m. Podleszany, Rydzów 

 

 

 

Nazwa drogi 

 

Lokalizacja od km – do km 

Podleszany  „Zawierzbie” 0+000 – 1+650 

Podleszany  „Zawierzbie II” 0+000 – 1+180 

Podleszany „Tarnowiec” 0+000 – 1+100 

Podleszany „Tarnowiec” – Wólka Książnica 0+000 – 2+700 

Podleszany k. Potońca 0+000 – 0+320 

Podleszany do stadionu 0+000 – 0+370 

Podleszany SKR 0+000 – 0+360 

Podleszany - Rydzów  0+000 – 3+050 

Podleszany – Wola Mielecka gr. w kier. P. Godka  0+000 – 0+270 



Podleszany k/szkoły  0+000 – 0+730 

Rydzów – Grzybów  0+000 – 0+540 

Rydzów – droga Nowy Rydzów  0+000 – 2+180 

Rydzów k/Wyzgi 0+000 – 1+050 

Rydzów k/Węglarza 0+000 – 0+950 

Rydzów k/Śliwa 0+000 – 1+000 

Rydzów k. Kaczmarskiego 0+000 – 0+180 

R a z e m – 17,63 km 

PARKINGI 

Parking k. Ośrodka Zdrowia Podleszany 0,10km 

Parking k. OSP Podleszany 0,44km 

Parking k. Remizy w m. Rydzów 0,50km 

Parking k. kościoła w m. Rydzów 0,25km 

Parking k. szkoły w m. Rydzów 1,00km 

R a z e m – 2,29 km 

 

 

 

CZEŚĆ IV 

Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Mielec 

w m. Chorzelów 

 

 

Nazwa drogi 

 

Lokalizacja od km – do km 

Chorzelów p. wieś  0+000 – 1+500 

Chorzelów „Smyków I” 0+000 – 1+200 

Chorzelów łącznik Smyków I i II 0+000 – 0+400 

Chorzelów „Smyków” k/lasu   0+000 – 1+150 

Chorzelów „Szkotnia”  0+000 – 1+150 

Chorzelów  k/Bauer 0+000 – 0+100 

Chorzelów „Boża Wola” 0+000 – 0+620 

Chorzelów p. działki „  0+000 – 1+020 

Chorzelów k. p. Duszkiewicza 0+000 – 0+380 

Chorzelów  Zagumnie  0+000 – 0+410 

Chorzelów do Kotry 0+000 – 0+430 

Chorzelów k/Karkoszy 0+000 – 0+050 

R a z e m – 8,41 km 

PARKINGI 

Chorzelów k. kościoła 2,2km 



Chorzelów k. stadionu i kapliczki 0,9km 

Chorzelów k. Szkoły 0,6km 

R a z e m – 3,70 km 

 

 

 

 

CZEŚĆ V 

Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Mielec 

w m. Chrząstów i Złotniki + Parking k. Urzędu Gminy Mielec 

 

Nazwa drogi Lokalizacja od km – do km 

Chrząstów „Frankówka” 0+000 – 1+800 

Chrząstów  k/ kaplicy    0+000 – 0+400 

Chrząstów do stadionu 0+000 – 1+050 

Chrząstów  k/ Ochalik do stadionu 0+000 – 0+660 

Chrząstów za kapliczką k. Duszkiewicza 0+000 – 0+160 

Chrząstów do wału  0+000 – 0+190 

Chrząstów  do Krępy 0+000 – 0+160 

Złotniki kolonia  0+000 – 0+500 

Złotniki k/ szkoły w kierunku wału 0+000 – 0+120 

Złotniki  k/PGO granica Mielec  0+000 – 0+320 

Złotniki – Majdanek 0+000 – 0+170 

Złotniki – k. Głodzika 0+000 – 0+110 

Złotniki do Dąbrowskiego 0+000 – 0+250 

Złotniki – k. Wrześniaka 0+000 – 0+250 

R a z e m – 6,14 km 

PARKINGI 

Parking k. Urzędu Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 

39-300 Mielec 

1,20km 

R a z e m – 1,20 km 

 

 

CZEŚĆ VI 

Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Mielec 

w m. Szydłowiec, Trześń i Wola Chorzelowska 

 

Nazwa drogi Lokalizacja od km – do km 



Szydłowiec k/Piechoty  0+000 – 0+420 

Szydłowiec   przez wieś  0+000 – 2+470 

Szydłowiec – droga przez las 0+000 – 1+740 

Szydłowiec do Reca k. Babulówki 0+000 – 0-300 

Szydłowiec k szkoły 0+000 – 0+200 

Trześń – Wola Chorzelowska 0+000 – 1+070 

Trześń k/ Światowca  0+000 – 2+455 

Trześń w kier Woli Chorzelowskiej k. Hyjek 0+000 – 0+550 

Trześń błoniarze k. parkingu 0+000 – 0+230 

Trześń boczna Błoniarze do Tartaku 0+000 – 0+340 

Trześń do Lotniska (przed i za obwodnicą) 0+000 – 0+375 

Trześń k Kołodzieja  0+000 – 0+200 

Trześń boczna do Kardysia  0+000 – 0+250 

Trześń droga na cmentarz 0+000 – 0+450 

Trześń „Rudziska „ - graniczna z Ławnicą  0+000 – 0+640 

Trześń k/Król Wiry  0+000 – 0+380 

Trześń boczna k. Szkoły  0+000 – 0+250 

Trześń do. Leśniaka k. Pani Kondel 0+000 – 0+090 

Wola Chorzelowska przez las 0+000 – 2+130 

Wola Chorzelowska „Błonie” 0+000 – 0+910 

Wola Chorzelowska „Zapole”  0+000 – 1+350 

Wola Chorzelowska przez wieś  0+000 – 0+800 

Wola Chorzelowska Gościniec  0+000 – 0+130 

R a z e m – 17,505 km 

PARKINGI 

Trześń k. kościoła 0,42km 

Trześń naprzeciwko kościoła (na dołku) 1,05km 

Trześń koło szkoły 0,49km 

Trześń  k. stadionu 0,50km 

R a z e m – 2,46 km 

 

 

O konieczności przystąpienia do odśnieżania dróg wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego będzie 

każdorazowo informował Wykonawcę telefonicznie, dzwoniąc pod numer Wykonawcy. Informacja 

będzie zawierała wykaz dróg na których ma być wykonana usługa odśnieżania. Wykonawca na podstawie 

tej informacji podejmuje decyzję o uruchomieniu sprzętu aby wszystkie zlecone przez Zamawiającego drogi 

były odśnieżone w okresie do 6 godzin od powiadomienia przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia                  

z wyprzedzeniem jednodniowym usługa odśnieżania na wyznaczonych odcinkach ma być zakończona do 

godziny 6.00 



 

3. Termin realizacji zamówienia: 

    Termin realizacji zamówienia: sezon zimowy 2014/2015 – do dnia 30 kwietnia 2015 r. 

4. . Warunki udziału w przetargu – w przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:                                                                          

      - posiadają sprzęt do odśnieżania dróg  - min. 1 pług odśnieżny – dla każdej z części  

      ( na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wykaz sprzętu ); 

    Nie spełnienie  warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy. 

    Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie wg. kryterium: spełnia/nie spełnia. 

5. Informacje proceduralne: 

    a/ Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę sam lub wspólnie z innymi podmiotami 

      (osobami). W przypadku oferty wspólnej do oferty poza dokumentami określonymi w pkt 7 należy 

      dołączyć umowę regulującą współpracę podmiotów/osób przy realizacji zamówienia np. umowę  

      konsorcjum . 

    b/ Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji.  

        Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą  brane pod uwagę. 

    c/ Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

    d/ Oferta powinna być napisana w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez  

       osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. Każda strona /kartka/  

       oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany w  

       tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

   e/ Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości  

       związanych z niniejszą specyfikacją, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując  

       swoje zapytania na piśmie. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom  

       postępowania bez wskazania źródła zapytania. 

  f/ W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,  

      zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów przetargowych. O każdej ewentualnej  

      zmianie zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania, 

  g/ Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim  

      wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej  

      specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

      Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy  

      złożyli oferty. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 

6. Pracownikiem uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest Mirosław Serafin, 

    Andrzej Bieniek  tel:17 773-05-90 

7. Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

   a/. wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym zał. do SIWZ 

   b/. oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.     

        24 ust. 1 pkt 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych zał. do SIWZ 

   c/. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w      

        art. 24, ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych zał. do SIWZ 

   d/. oświadczenie o spełnieniu  warunków określonych  w art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień  

        publicznych 

   e/. Wypełniony druk „Sprzęt”  

   f/. wzór umowy    

 

Zamawiający żąda od Wykonawcy/ów wniesienia wadium w wysokości: 

Część I Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Wola Mielecka, Rzędzianowice  

- 600,00 zł brutto 

Część II Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Boża Wola, Książnice, Goleszów 

 – 390,00 zł brutto 

Część III Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Podleszany, Rydzów  

– 570,00 zł brutto 
Część IV Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Chorzelów 

- 360,00 zł brutto 



Część V Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Chrząstów, Złotniki –plus parking UG Mielec 

– 200,00 zł brutto  

Część VI Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska                           

- 540,00 zł brutto 

 

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.  

Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą zostanie przez Zamawiającego 

wykluczony z postępowania. 

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

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

 
 

8. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych : Oferta na „Odśnieżanie dróg gminnych 

w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Mielec” w Sekretariat Urzędu Gminy Mielec 

 ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec w terminie do dnia 4 listopada  2014 r do godz. 10.00 

9. Otwarcie ofert, na które zapraszamy wszystkich oferentów odbędzie się  

     w dniu 4 listopada  2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Mielec – sala posiedzeń  

    Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi: 

- nazwy i adresy oferentów; 

- ceny ofert, czas reakcji . 

10.  Kryteria jakimi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze  wykonawcy będzie:    

 

 

a/ cena brutto przedmiotu zamówienia (łączna)– 90%. 

 

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 90 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, 

według formuły: 

Cn/Cb x 100 x 90% = ilość punktów  

 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia (łączna)spośród ofert nieodrzuconych, 

Cbo – cena brutto przedmiotu zamówienia (łączna) oferty badanej, 

100 – wskaźnik stały, 

90% –procentowe znaczenie kryterium ceny brutto (łącznej) 

 

 

b/  czas w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia /odśnieżania/ po 

telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego konieczności przystąpienia do odśnieżania dróg  

 



Zamawiający określi, że 1 godzina to maksymalny czas w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji 

przedmiotu zamówienia /odśnieżania/ po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego konieczności 

przystąpienia do odśnieżania dróg. 

 

Oferta, w której Wykonawca  wskazał najkrótszy czas w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji 

przedmiotu zamówienia /odśnieżania/ po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego konieczności 

przystąpienia do odśnieżania dróg spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 10 pkt , pozostałe proporcjonalnie 

mniej wg formuły: 

 

Czmin/Czb x 100 x 10% = ilość punktów  

 

gdzie: 

 

Czmin –najkrótszy czas w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia /odśnieżania/ 

po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego konieczności przystąpienia do odśnieżania dróg spośród 

ofert nieodrzuconych, 

Czbo – czas w jakim osoby Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia /odśnieżania/ po 

telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego konieczności przystąpienia do odśnieżania dróg, spośród 

ofert nieodrzuconych,  

100 – wskaźnik stały, 

10% – procentowe znaczenie kryterium ceny. 

 

 

Łączna ilość punktów, jaka zostanie przyznana poszczególnym ofertom stanowić będzie sumę punktów 

przyznanych za kryterium cena brutto przedmiotu zamówienia (łączna) i za kryterium czas                                            

w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia /odśnieżania/ po telefonicznym 

zgłoszeniu przez Zamawiającego konieczności przystąpienia do odśnieżania dróg. 
 

 

 

11. Zamawiający dopuszcza oferty częściowe tzn. że Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie 6 

      części lub na 5,4,3,2 lub 1 część  

12. Termin związania ofertą – 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. 

13. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści  

      złożonej oferty. 

14. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w sposób  

      określony w art.88 ustawy i zawiadomi o tym fakcie wszystkich wykonawców ,którzy złożyli ofertę. 

15. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

      przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako 

      najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria 

16. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów. Wybranemu  wykonawcy  

     Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. Umowa z wybranym  wykonawcą  winna być  

     zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania ogłoszenia o wyborze oferty faksem lub  

     pocztą elektroniczną, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Jeżeli oferent, którego 

     oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy wybór ofert przeprowadzony zostanie powtórnie  

     spośród złożonych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o  

     których mowa w art. 93 ust.1. 

17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

      ustawy Prawo zamówień publicznych. 

18. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  w toku postępowania o 

zamówienie publiczne. 

       



Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, którego interes w uzyskaniu danego zamówienia poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przysługują następujące środki ochrony prawnej przewidziane ustawą: 

(1). Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

(2). Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki 

ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych 

do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 

 

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 

(3). Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

(4). Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego. 

(5). Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

(6). Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

        (7). Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia     

            odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego  

            terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed  

      upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do 

jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

(8). Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 

na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

(9). Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie: 

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w 

przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w 

przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

(10).Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia wnosi się w terminie: 



1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli 

wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

(11).Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 9. i 10. wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku 

zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku 

zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

(12).Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w 

przypadku udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia z uzasadnieniem; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: 

a)  nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo 

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które 

nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę. 

 

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(13).Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

(14).Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

20. Wzór umowy. 

Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie 

z załączonym wzorem umowy.  

Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę. 

 

21. Zamawiający nie przewiduje: 

     1/. Zawarcia umowy ramowej,   

     2/. Aukcji  elektronicznej, 

     3/. Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

22. W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają 

przepisy ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) i przepisy wykonawcze do tej 

ustawy. 

 
                                                                                                        



                                                                                                       Załącznik nr 1      
  ................................                                                                                                                                  
/nazwa i adres Wykonawcy/ 

                                    F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y 
                                   

                                                                              Do  

       Wójta Gminy Mielec  

    Ul.Głowackiego 5, 39-300 Mielec 

 

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na: 

„Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015  na terenie Gminy Mielec”  
 

 

1.Oferujemy wykonanie prac za następującą cenę jednostkową brutto łącznie z podatkiem 

VAT:   

Część I  - 1km odśnieżania dróg za cenę: .......... zł  

                 / słownie: ....................................................................................................../ 

czas w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia /odśnieżania/ od zgłoszenia  

………………… 

Część II - 1km odśnieżania dróg za cenę: ............. zł  

                / słownie: ....................................................................................................../ 

czas w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia /odśnieżania/ od zgłoszenia  

………………… 

Część III - 1km odśnieżania dróg za cenę: ............. zł  

                / słownie: ....................................................................................................../ 

czas w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia /odśnieżania/ od zgłoszenia  

………………… 

Część IV - 1km odśnieżania dróg za cenę: ............. zł  

                / słownie: ....................................................................................................../ 

czas w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia /odśnieżania/ od zgłoszenia  

………………… 

Część V - 1km odśnieżania dróg za cenę: ............. zł  

                / słownie: ....................................................................................................../ 

czas w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia /odśnieżania/ od zgłoszenia  

………………… 

Część VI - 1km odśnieżania dróg za cenę: ............. zł  

                / słownie: ....................................................................................................../ 

czas w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia /odśnieżania/ od zgłoszenia  

………………… 

 

 

 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas    

    wskazany w SIWZ. 

3. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia   

    umowy wg. wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, w terminie i miejscu  



    określonym przez zamawiającego. 

4. Oferta została złożona na .......... stronach podpisanych i kolejno   

    ponumerowanych od Nr.1 do Nr................. . 

5. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:** 

     1/ ........................................................................................................................ 

     2/ ........................................................................................................................ 

     3/ ........................................................................................................................ 

     4/ ........................................................................................................................ 

     5/ ........................................................................................................................ 

               

....................... dn. .................                     ........................................................... 

                 /upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy/ 

UWAGA 

        * - jeżeli Wykonawca jest płatnikiem tego podatku                          

**  W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą być one poświadczone za  

zgodność z oryginałem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

 

     OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU 

 

Działając w imieniu ……………………………………… i będąc należycie upoważnionym do jego 

reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

                   Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Mielec 

 

 

wymienione w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia,  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

Zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

 

 

Podpis …………………………………………….. 

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

Data: ………………………………………………. 

 

 

 

     



 

                Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁNIANIA WARUNKÓW, O    

                                                          KTÓRYCH MOWA W ART. 24, UST. 1 

 

 

Działając w imieniu ……………………………………… i będąc należycie upoważnionym do jego 

reprezentowania oświadczam, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 

powodu nie spełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

                Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Mielec 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis …………………………………………….. 

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

Data: ………………………………………………. 

 



                                                                           Załącznik nr 4 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

                                                              W OPARCIU O ART. 24 UST. 1 PKT 2  

 

Działając w imieniu ………………………………………i będąc należycie upoważnionym do jego 

reprezentowania oświadczam, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy z powodu nie spełniania warunków o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 2 Ustawy - Prawo 

zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

             Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Mielec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis …………………………………………….. 

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 

 

 

Data: ………………………………………………. 

 

 

 



Załącznik nr 5 

 

NFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ O KTÓREJ 

MOWA W ART. 24 UST.2 PKT 5 USTAWY PZP 

Składając ofertę w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na 

                Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Mielec 

 

Zgodnie z art. 26 ust.2d ustawy Pzp oświadczam ,że reprezentowany przez nas podmiot 

1.nie należy do grupy kapitałowej 

2.nalezy do grupy kapitałowej, w związku z powyższym przedkładamy listę podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24ust.2 pkt 5 ustawy Pzp 

 

 
 
 
 
 
 
Podpis …………………………………………….. 
(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 
 
 
 
Data: ………………………………………………. 
 
 
 
 
Uwaga : Niniejsze oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach o których mowa  w art. 24 

ust.1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

…………………………        Załącznik nr 6                                                            
( nazwa Wykonawcy ) 

 

 

                                               SPRZĘT do CZĘŚCI   I, II,III,IV,V,VI * 
 

                                             (przewidziany do realizacji zamówienia) 

                                                                                                                                   

 

 

Opis 

(rodzaj, nazwa producenta, 

model) 

 

Rok  

Produkcji 

Własny lub dzierżawiony (nazwa 

właściciela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                 

Podpisano 

 

 

.........................................., dn. ................................          ............................................................ 
podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy 

Uwaga: W przypadku sprzętu wynajętego, dzierżawionego, użyczonego  należy załączyć   

       wstępne porozumienie, zobowiązanie do współpracy lub umowę z właścicielem sprzętu. 

*  nie potrzebne skreślić 



 

 

Załącznik nr 7 

UMOWA Nr ..../     (WZÓR) do części I,II,III,IV,V,VI* 
 

W dniu ................. 2014 r. w Mielcu pomiędzy Gminą Mielec reprezentowaną przez  

Kazimierza Gacka – Wójta Gminy Mielec   

przy kontrasygnacie  

Skarbnika Gminy Mielec- Małgorzaty Cyran zwaną dalej „Zamawiającym” 

a ...................................................................................................................................  

reprezentowanym przez: 

     1. .......................................... 

     2. .......................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym  

z dnia …………………… została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1. 

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zadanie pn :,,Odśnieżanie dróg 

gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Mielec”  

Część I( *) 

Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Wola Mielecka, Rzędzianowice :  

Część II( *) 

       Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Boża Wola, Ksiażnice, Goleszów 

Część III( *) 
      Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Podleszany, Rydzów 

Część IV( *) 

       Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Chorzelów 

Część V( *) 

       Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Chrząstów, Złotniki 

Część VI( *) 

       Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska ,parking   

        k. UG. Mielec 

 

§2. 

         1. O konieczności przystąpienia do odśnieżania dróg wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego  

              będzie każdorazowo informował Wykonawcę telefonicznie, dzwoniąc pod numer ................. lub  

               wysyłając wykaz pocztą elektroniczną.  .  

2. Za 1 km prawidłowo odśnieżonej drogi Zamawiający uważa odśnieżenie drogi na całej szerokości a 

jeżeli droga ma nawierzchnię asfaltową - na całej szerokości asfaltu łącznie ze wszystkimi zatokami 

przystankowymi, pętlami nawrotowymi autobusów komunikacji publicznej i gimbusów, oraz 

odśnieżeniem skrzyżowań z drogami publicznymi.  

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że droga jest nieprawidłowo odśnieżona np. zbyt wąsko lub pomimo  

            odśnieżania na jezdni zalega warstwa śniegu większa niż 3 cm to Wykonawca zobowiązany będzie  

            poprawić odśnieżenie bez dodatkowego wynagrodzenia. 

         4.  Wykonawca ma obowiązek rozpocząć odśnieżanie dróg w ciągu 1 godziny od telefonicznego  

              zgłoszenia konieczności odśnieżania i zakończyć w ciągu 6 godzin od zgłoszenia. 

§3.             

1. Za wykonywanie prac będących przedmiotem umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie według cen jednostkowych określonych w Formularzu ofertowym tj.  1 km 

odśnieżania drogi brutto:  ………………………......zł 

(słownie………………………………………………………………………………….)  oraz ilości 

rzeczywiście wykonanych jednostek w oparciu o karty pracy sprzętu. 



2. Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 

VAT. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktur w terminie              

30 dni od dnia ich doręczenia Zamawiającemu. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będą stanowiły potwierdzone przez ..................................  karty 

pracy sprzętu. 

5. Wynagrodzenie będzie przysługiwało tylko za te kilometry gdy Wykonawca odśnieża drogę. Za 

drogę dojazdu do drogi która ma być odśnieżona wynagrodzenie nie przysługuje. 

         6.  Osoby pracujące na sprzęcie do odśnieżania muszą być wyposażone w telefon komórkowy, którego  

        numer Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

  §4. 

    Karty pracy sprzętu Wykonawca będzie przedkładał do potwierdzenia nie później niż dwa dni po   

    wykonaniu usługi. 

§5. 

    Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody oraz następstwa nieszczęśliwych   

     wypadków powstałych w trakcie odśnieżania. 

§6. 

   1. W przypadku nie dotrzymania terminu o którym mowa w §2 ust. 4 Wykonawca zapłaci  

      Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w rozpoczęciu  

       odśnieżania lub opóźnienia w zakończeniu odśnieżania. 

    2. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca w ciągu 2 godzin od powstania awarii ma obowiązek 

        uruchomić sprzęt zastępczy pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej w wysokości  

        200 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki począwszy od rozpoczęcia 3 godziny od powstania awarii. 

    3. Wykonawca oświadcza, ze wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu  

        wynagrodzenia ( potrącenie przy zapłacie faktury ). 

                                                                                 §7. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§8. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach  1 egz. dla Wykonawcy i 2 egzemplarze 

dla Zamawiającego. 

 

 
               ZAMAWIAJĄCY                                                                                 WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


