
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.gmina.mielec.pl 

 

Mielec: Przebudowa drogi oraz budowa chodnika wraz z odwodnieniem km 0+000,00 do 

0+464,20 w miejscowości Trześń na działkach ew. 

86,916,704/2,787,786,785,784/1,784/2,799 gm. Mielec w ramach zadania inwestycyjnego 

budowa drogi wraz z parkingiem i odwodnieniem w m. Trześń I etap 

Numer ogłoszenia: 125819 - 2016; data zamieszczenia: 08.07.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

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: Przebudowa drogi oraz budowa 

chodnika wraz z odwodnieniem km 0+000,00 do 0+464,20 w miejscowości Trześń na 

działkach ew. 86,916,704/2,787,786,785,784/1,784/2,799 gm. Mielec w ramach zadania 

inwestycyjnego budowa drogi wraz z parkingiem i odwodnieniem w m. Trześń I etap. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

oraz budowa chodnika wraz z odwodnieniem km 0+000,00 do 0+464,20 w miejscowości 

Trześń na działkach ew. 86,916,704/2,787,786,785,784/1,784/2,799 gm. Mielec w ramach 

zadania inwestycyjnego budowa drogi wraz z parkingiem i odwodnieniem w m. Trześń I etap 

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 

3 do SIWZ na podstawie którego należy wykonać kosztorys ofertowy Wykonawca 

odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy 

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


wobec Zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki 

towarowe lub patenty Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność 

polega na możliwości zaoferowania sprzętu i usług o nie gorszych parametrach technicznych i 

konfiguracjach (spełniających minimalne wymagania określone w SIWZ. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.31.10-3. 

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

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

 

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

17.10.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 

18 000,00 PLN. ( słownie: osiemnaście tysięcy zł 00/100) 1. Wadium może być wnoszone w 

następujących formach: a. 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 z późn. zm.). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 

przelewem na rachunek bankowy: Urząd Gminy Mielec ul. Głowackiego 5,39-300 Mielec Nr 

83 8642 1168 2016 6808 8415 0003 3. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do 

oferty. 4. Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona jako zabezpieczenie 

wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem 

wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 

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 nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego 

warunku w tym zakresie.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 

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

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień z 

zakresu budowy, przebudowy lub remontu dróg, chodników na kwotę 450 

000,00 zł brutto każde 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego 

warunku w tym zakresie.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać osoby ,które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia ,legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi,doświadczeniem i 

wykształceniem odpowiednim do funkcji jaka zostanie im 

powierzona.Wykonawca na wymienione poniżej funkcje wskaże osoby które 

spełniają następujące wymagania: Osoba proponowana do pełnienia funkcji 

kierownika budowy : - wymagana liczba osób: min.1 - kwalfikacje zawodowe: 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowy dróg - 

doświadczenie zawodowe : doświadczenie w pełnieniu w/w funkcji 

kierownika bodowy na co najmniej dwóch zadaniach polegających na 

budowie,przebudowie lub remoncie dróg lub chodników . 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku wykonawcy 

wykażą się opłaconą polisą, a w przypadku jej braku - innym dokumentem 

potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę co najmniej 450 000,00 zł 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 



III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

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

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

dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami; 

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

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

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

przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 

podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

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

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

III.4.3) 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; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Dowody, dokumenty określające ze roboty zostały wykonane w sposób należyty 

oraz prawidłowy 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - Okres gwarancji - 10 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 



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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

niniejszej umowy w poniżej opisanym zakresie i przypadkach: 1) Termin realizacji 

przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana 

spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie 

Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od 

Wykonawcy np. konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, udzielenie 

zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania 

zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. 

warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami 

infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

2) Zakres przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze 

skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być 

okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana 

dokumentacji projektowej, 3) Zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, 

wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki 

atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury 

itp. 4) Regulacje prawne wprowadzone w życie po dacie podpisania umowy, wywołujące 

potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 5) Inne nieistotne 

zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 

dokonano wyboru wykonawcy. 3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian w 

umowie spowodowanych zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które 

zaczęły obowiązywać po dniu zawarcia umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany, które mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku wejścia w życie przepisów 

powodujących zmianę: 1) wysokości stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 4. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 

Wykonawca powinien przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu za pomocą odpowiednich 

dokumentów, w jaki sposób wyżej wymienione zmiany wpływają na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 5. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, że 

Wykonawca wykazał wpływ zmiany przepisów prawa na koszty wykonania przedmiotu 

umowy strony dokonają stosownej zmiany Umowy, w formie pisemnego aneksu 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.gmina.mielec.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

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

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

ofert: 25.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Mielec. 



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

ofert). 

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

środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
          Wójt Gminy Mielec 

              /-/  Józef Piątek 


