
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 
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Mielec: Remont cząstkowy placów i dróg gminnych kruszywem w 2016 roku na terenie 

Gminy Mielec 

Numer ogłoszenia: 37214 - 2016; data zamieszczenia: 19.02.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

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: Remont cząstkowy placów i 

dróg gminnych kruszywem w 2016 roku na terenie Gminy Mielec. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny 

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

placów i dróg gminnych kruszywem w 2016 roku na terenie Gminy Mielec w tym w tym 

także zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wykonanie remontu drogi gminnej 

nr 178 na terenie wsi Boża Wola Remont cząstkowy dróg obejmuje profilowanie istniejącej 

nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni równiarką samojezdną, dostawę, 

mechaniczną lub ręczne wbudowanie oraz zawałowanie kruszywa. Zamawiający będzie 

zlecał pisemnie lub telefonicznie Wykonawcy każdorazowo rzeczowy zakres robót wg 

ustaleń. W ofercie należy podać kwotę zgodnie z formularzem ofertowym. Przedmiotem 

zamówienia jest remont dróg o nawierzchni z kruszywa w zakresie dostawy, odpowiedniej 

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


frakcji kruszywa w ilości i miejsce wskazane każdorazowo przez Zamawiającego na obszarze 

Gminy Mielec w tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wykonanie remontu 

drogi gminnej nr 178 na terenie wsi Boża Wola Ilości robót podane w kosztorysie ofertowym 

dla każdego z zadań mają charakter orientacyjny i posłużą one do ustalenia ceny ofertowej, a 

w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy. 

Rzeczywista ilość robót zleconych do wykonywania w ciągu roku uzależniona będzie od 

potrzeb remontowych stąd też może różnić się od ilości określonych w kosztorysie ofertowym 

do 50% wartości. Realizacja robót objętych przedmiotem zamówienia musi być zgodna z 

Kosztorysem ofertowym Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Warunkami umowy 

zawartymi w projekcie umowy stanowiącymi Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia.. 

II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

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

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

polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót stanowiących nie więcej niż 

50% wartości zamówienia podstawowego 

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

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

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

 

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

31.12.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków 

określonych w art. 22 ust. 1 Pzp. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w pkt 

5.1.1) Zamawiający uzna udokumentowanie w ciągu ostatnich 5 lat przed 

dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie min. 1 

zamówienia porównywalnego z przedmiotem zamówienia tj. wykonanie 

placów, parkingów itp. utrzymanie dróg w zakresie remontów bieżących o 

wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (na załączniku Nr 4 do oferty). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.2) Zamawiający uzna 

udokumentowanie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

min.: - Koparko-ładowarka min. 1 szt, - Samochód dostawczy min. 1 szt., - 

Zagęszczarka min. 1 szt., - Walec 8-10 t min. 1 szt., - Równiarka min. 1 szt. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków 

określonych w art. 22 ust. 1 Pzp. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków 

określonych w art. 22 ust. 1 Pzp. 

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

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

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

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

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

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

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



dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały 

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

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

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

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzający, że: 

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

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 

że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do oferty 

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 - 95 

 2 - Gwarancja - 5 

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 

Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 1) zmiany 

terminów wykonania umowy określonych w § 2 umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących 

przypadkach: a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia 

zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i 

któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; b) szczególnie 

uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do opracowania 

przedmiotu umowy; c) zmiany przepisów prawa; d) udzielenia Wykonawcy zamówienia 

dodatkowego. 2) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.gmina.mielec.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Mielec ul. Głowackiego 5 ,39-300 Mielec.. 

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

ofert: 07.03.2016 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 


