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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mielec , ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, 

tel. 017 7730590 w. 124, faks 017 7730590. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji dla 

terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Mielec. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

techniczny 

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

zamówienia obejmuje wykonanie: a) Koncepcji zagospodarowania terenu inwestycyjnego w 

Woli Mieleckiej działka nr 1450 i 1449 obręb 47 o pow. 18,2624ha. b) Koncepcji 

zagospodarowania terenu inwestycyjnego w Woli Chorzelowskiej działka nr 1 obręb 46 o 

pow. 5,40ha. Ww. koncepcje powinny zawierać między innymi: - diagnozę stanu istniejącego 

w formie opisowej i graficznej na mapach zasadniczych w skali 1:1000 obejmujących tereny 

inwestycyjne z uwzględnieniem obszarów koniecznych do doprowadzenia niezbędnej 

infrastruktury technicznej, - przewidywane rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej z 

uwzględnieniem poziomu zatrudnienia i skali produkcji lub usług, - określenie zakresu i 

parametrów niezbędnej infrastruktury technicznej z uwzględnieniem warunków technicznych 

dostawy mediów i możliwych rozwiązań komunikacyjnych, - analizę minimum dwóch 

wariantów zagospodarowania przestrzennego terenu w formie opisowej i graficznej na 

mapach zasadniczych w skali 1:2000, - harmonogram realizacji robót budowlanych - 

określenie kosztów finansowych przedsięwzięcia wynikających z przyjętych założeń 

koncepcyjnych oraz harmonogramu realizacji robót budowlanych. - porównanie 

proponowanych wariantów zagospodarowania przestrzennego pod względem sposobu 

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


zagospodarowania i koniecznych nakładów finansowych oraz wybór wariantu preferowanego. 

c) Studium wykonalności inwestycji uzbrojenia terenów w Woli Mieleckiej i Woli 

Chorzelowskiej Studium wykonalności projektu obejmujące oba tereny inwestycyjne 

powinno zawierać co najmniej: - Streszczenie, - Przyczyny realizacji projektu, - Opis 

projektu, - Analizę techniczną projektu, - Analizę potencjału instytucjonalnego 

wnioskodawcy, - Analizę finansową, - Analizę ekonomiczną, - Analizę oddziaływania na 

środowisko, - Analizę ryzyka i wrażliwości. d) Raport oceny oddziaływania na środowisko na 

przedsięwzięcie dotyczące uzbrojenia terenu w Woli Mieleckiej. e) Raport oceny 

oddziaływania na środowisko na przedsięwzięcie dotyczące uzbrojenia terenu w Woli 

Chorzelowskiej. Opracowanie ww. raportów będzie uzależnione od wyniku postępowania o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (ustaleniu 

czy dla tego typu przedsięwzięcia występuje obowiązek sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko oraz jaki ma być jego zakres). Ww. raporty powinny zawierać: 

- podstawy prawne i zakres raportu, - opis planowanego przedsięwzięcia, - opis elementów 

środowiska w rejonie planowanego przedsięwzięcia w powiązaniu z planowanym 

przedsięwzięciem, - opis analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia, - 

określenie i opis przewidywanego potencjalnie znaczącego oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska, - porównanie proponowanych 

rozwiązań technologicznych z innymi dostępnymi rozwiązaniami, - konieczność ustanowienia 

obszaru ograniczonego użytkowania, - ocena możliwości transgranicznego oddziaływania na 

środowisko, - analiza wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, - przewidywane działania 

w cel zapobiegania zmniejszenia lub kompensowania zmniejszenia oddziaływań na 

środowisko - analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 

przedsięwzięciem, - przedstawienie propozycji monitoringu planowanego przedsięwzięcia na 

etapie budowy i eksploatacji, - wnioski końcowe, - streszczenie w języku 

niespecjalistycznym. f) Dokumentacja projektowa na uzbrojenie terenów w: Woli Mieleckiej 

obejmująca: - infrastrukturę drogową, - sieć energetyczną, - sieć wodociągową, - sieć 

kanalizacji sanitarnej, - sieć kanalizacji deszczowej, - sieć gazową, - sieć teletechniczną g) 

Dokumentacja projektowa na uzbrojenie terenów w Woli Chorzelowskiej obejmująca: - 

infrastrukturę drogową, - sieć energetyczną, - sieć wodociągową, - sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć kanalizacji deszczowej, - sieć gazową, - sieć teletechniczną - Przedmiot zamówienia 

należy wykonać w n/w ilości egzemplarzy: Koncepcje zagospodarowania terenu - po 5 egz. w 

formie papierowej + wersja elektroniczna Studium wykonalności - 5 egzemplarzy w formie 

papierowej + wersja elektroniczna Raport oddziaływania na środowisko - 5 egzemplarzy w 

formie papierowej + wersja elektroniczna (jeżeli wyniknie obowiązek sporządzenia raportu) 

Projekt budowlany - 5 egzemplarzy w wersji papierowej 1 egz. w wersji elektronicznej. 

Projekt budowlany powinien posiadać wymagane prawem uzgodnienia branżowe i 

uzgodnienia ZUDP (kompletne projekty do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu 

na budowę). Projekt wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych , kosztorysy inwestorski - po 5 egzemplarzy w formie papierowej 

+ 1 egz. w formie elektronicznej. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7. 

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: 

30.11.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

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

wysokości: 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100) Wadium należy 

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

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

pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

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

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

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 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 zdeponować w pok. nr.18 Urzędu 

Gminy Mielec ul. Jadernych 7 ,39-300 Mielec 2.Wykonawca, który nie wniesie wadium na 

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

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

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

zamówień publicznych. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

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

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 4.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 4.1.1 Nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

prawo zamówień publicznych. 4.1.2 Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 

1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące: a) posiadania uprawnień 

do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania Zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 4.2 

Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w 

postępowaniu: 4.2.1 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1 ocena 

spełnienia warunków szczegółowych wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na 

podstawie przedstawionych przez Wykonawcę następujących dokumentów i 

oświadczeń: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie 

spełniania warunków, o których mowa w art. 24, ust. 1 - Formularz Nr 2, b) 



aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 

art. 24 ust.1pkt 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, c) oświadczenie 

Wykonawcy będącego osobą fizyczną o braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust.1 pkt2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych - 

Formularz Nr 3 do SIWZ. 4.2.2 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 

4.1.2 a) ocena spełnienia warunków szczegółowych wg zasady spełnia/nie 

spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 

następujących dokumentów i oświadczeń: oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu - Formularz Nr 1. 4.2.3 W zakresie 

warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 wymagane jest: - posiadanie 

doświadczenia z ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy z tego okresu, wyrażające się wykonaniem przynajmniej: - 2 zamówień 

odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługi stanowiącej przedmiot 

zamówienia - wykonanie min. 2 opracowanych projektów budowlanych, 

wykonawczych obejmujących projekty sieci wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci energetycznej, 

infrastruktury drogowej na które uzyskano pozwolenie na budowę. Teren 

objęty projektem budowlanym nie może być mniejszy od 10 ha i przeznaczony 

pod działalność usługowo-produkcyjną. - Wykonanie min. 2 studium 

wykonalności uzbrojenia terenów inwestycyjnych na które wykonano projekty 

budowlano wykonawcze wymienione w podpunkcie powyżej. Ocena 

spełnienia warunków określonych w pkt.4.1.2 b) wg zasady spełnia/nie spełnia 

nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę następujących 

dokumentów: - wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 2 opracowanych 

projektów budowlanych, wykonawczych i 2 studium wykonalności projektu 

odpowiadających swoim rodzajem usług stanowiących przedmiot zamówienia 

z podaniem, powierzchni opracowania, daty i miejsca wykonania . ( Formularz 

Nr 4) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi wykazane w 

Formularzu Nr 4 zostały wykonane zgodnie z prawem i prawidłowo 

ukończone (referencje). Zamówienia wymienione w wykazie muszą być 

zakończone po 10.07.2010r. i przed 10.07.2013 r. 4.2.4 W zakresie warunku 

wskazanego w punkcie 4.1.2 c) wymagane jest: - dysponowanie osobami które 

posiadają uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 

zakresie: - sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - 

sieci i instalacji sanitarnych, - specjalności drogowej Ocena spełnienia 

warunków określonych w pkt.4.2.4 wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na 

podstawie przedstawionych przez Wykonawcę następujących dokumentów: a ) 

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do 

wykonania Zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami wg Formularza Nr 5 SIWZ, b ) oświadczenie, że osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - 

Formularzu Nr 5 SIWZ, 4.2.5 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 

4.1.2 d) wymagane jest: Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika 

Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 



całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenie 

właściwego oddziału ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. Informacja banku lub SKOK, w których Wykonawca posiada rachunek 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 800 000PLN 

wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

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: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 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; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie 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: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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) 

Referencje Kserokopie pozwoleń na budowę 

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 - 70 

 2 - Powierzchnia terenów inwestycyjnych - 30 

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.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2.Na podstawie art.144 ust.1 Pzp dopuszcza 

się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy: a) w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania 

umowy, pod warunkiem że: - zachodzi konieczność wykonania prac dodatkowych, których 

wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu 

zamówienia, - zachodzi konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie 

planowania zamówienia danych, zgody osób trzecich lub właściwych organów, b) w zakresie 

zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia pod warunkiem, że: - z 

niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania zamówienia okoliczności Wykonawca 

nie wykona pewnego zakresu rzeczowego i nie wpłynie to na jakość przedmiotu umowy, 

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. Jadernych 7, 39-300 Mielec. 

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

ofert: 01.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Mielec ul. Jadernych 7, 

39-300 Mielec. 

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

ofert). 



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

środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 

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

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

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

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 

 

        Wójt Gminy Mielec  

           Kazimierz Gacek 


