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1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 
 
1.1. Gmina Mielec zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej kwot 
określonych  w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 Ustawy – Prawo 
zamówień publicznych – pn. 

 
Na wykonanie: 
 
Wykonanie projektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami 
robót na wykonanie placów rekreacyjno-rehabilitacyjnych o nawierzchni z trawy 
syntetycznej wraz z wyposażeniem w urządzenia  rehabilitacyjne w miejscowościach 
Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice - Gmina Mielec Postępowanie zostanie 
przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 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 prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 
Specyfikacji. 
- „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 punkcie 2 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. Jadernych 7, 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: RIK.271.4.2013 

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 
 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
2.1Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71242000-6 
 
2.2Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje wykonanie  
Wykonanie projektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami 
robót na wykonanie placów rekreacyjno-rehabilitacyjnych o nawierzchni z trawy 
syntetycznej wraz z wyposażeniem w urządzenia  rehabilitacyjne w miejscowościach 
Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice - Gmina Mielec. 
 
2.3 Zakres przedmiotu zamówienia określa poniższy opis : 
W miejscowości Książnice plac rekreacyjno rehabilitacyjny o wymiarach 21m x 42m na 
obrzeżach placu zaprojektować ciąg przyrządów do ćwiczeń rekreacyjno 
rehabilitacyjnych  
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W miejscowości Trześń plac rekreacyjno rehabilitacyjny o wymiarach 21m x 42m na 
obrzeżach placu zaprojektować ciąg przyrządów do ćwiczeń rekreacyjno 
rehabilitacyjnych  
W miejscowości Rzędzianowice plac rekreacyjno rehabilitacyjny o wymiarach 19m x 
37m na obrzeżach placu zaprojektować ciąg przyrządów do ćwiczeń rekreacyjno 
rehabilitacyjnych  
W miejscowości Chorzelów plac rekreacyjno rehabilitacyjny o wymiarach 16m x 35m 
na obrzeżach placu zaprojektować ciąg przyrządów do ćwiczeń rekreacyjno 
rehabilitacyjnych  
 
2.4 Zawartość dokumentów przetargowych. Zestaw materiałów przetargowych obejmuje: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) Wzór oferty wraz z formularzami, 
3) Wzór umowy, 
                  

 
 
 
3.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do  
20 maja 2013 r.  
 
 
2.  Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych  
część I  
Wykonanie projektów budowlanych placów rekreacyjno rehabilitacyjnych o 
nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami rehabilitacyjnymi w miejscowości 
Trześń  
część II   
Wykonanie projektów budowlanych placów rekreacyjno rehabilitacyjnych o 
nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami rehabilitacyjnymi w miejscowości 
Chorzelów 
część III  
Wykonanie projektów budowlanych placów rekreacyjno rehabilitacyjnych o 
nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami rehabilitacyjnymi w miejscowości 
Książnice 
część IV 
Wykonanie projektów budowlanych placów rekreacyjno rehabilitacyjnych o 
nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami rehabilitacyjnymi w miejscowości 
Rzędzianowice 
 
3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  
4. Zamawiający nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej 
5.  Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających , o których 
mowa w art. 67 ust. l pkt. 6  ustawy Prawo zamówień publicznych  
 
4.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPOSÓB DOKONYWANIA I 
OCENY ICH SPEŁNIENIA  
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4.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o 
których mowa w art.22 ust.1 Pzp i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie 
wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt.4.2 oraz 
niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu 
o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp 

4.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich  posiadania  : 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 
zakresie Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
2)posiadania wiedzy i doświadczenia     
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 
zakresie Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonywania  
zamówienia : 
 
a) potencjał techniczny 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 
zakresie Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
b) potencjał kadrowy 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 
zakresie Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
 
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 
zakresie Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
 
4.3 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
( spółki cywilne lub konsorcja ) 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich 
nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienie warunków  o których mowa w 
pkt.5.1.1 
 

4.4 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 8 ID W, na zasadzie spełnia - nie spełnia. 

5.OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

5.1 Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art 22 ust l ustawy Pzp, i 
których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 4.2 należy - pod rygorem 
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp - złożyć 
następujące oświadczenia i dokumenty: 

5.1.1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art 22 
ust 1 ustawy Pzp. 
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5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust l i art 24 ust 2 pkt 5 ustawy 
Pzp, należy pod rygorem wykluczenia z postępowania - złożyć następujące dokumenty: 

5.2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust l ustawy Pzp, 
5.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 5 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 l pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 
5.2.3 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16lutego 2007 r, o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz,U, Nr 50, póz. 331 z późn, 
zm.) , albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 

5.3 Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

5.3.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.2.2 - składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
 
5.3.2  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w -którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.3.1, 
zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub przed notariuszem. 
5.3.3  Dokumenty, o których mowa w pkt 5.3.1 lub zastępujący je dokument, o którym mowa 
w pkt 5.3.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
5.3.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego pizez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
 
5.4 Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów. 
 
5.4.1 Dokumenty  i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt   5.1.1 
które musi  zostać  złożone w formie oryginału),  należy złożyć w oryginale  lub kopii 
poświadczonej za zgodność                                              z oryginałem przez Wykonawcę. 
5.4.2 W  przypadku  Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia 
kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu 
za zgodność z oryginałem). 
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5.4.3    Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy,  gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie 
budziła 
wątpliwości co do jej prawdziwości 
5.4.4    Dokumenty sporządzone w języka obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, 
 
5.5 W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców 
wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) oświadczenie wymienione w pkt 5.1.1 powinno być złożone w imieniu wszystkich 
Wykonawców; 
b)oświadczenie wymienione w pkt 5.2.1oraz dokumenty wymienione w pkt 5.2.2 albo 
odpowiadające im które są określone w pkt 5.3.1 i 5.3.2, oraz określone w pkt 5.2.3, 
powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; 
 
6.SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
 
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający  
i Wykonawcy przekazują pisemnie. 
6.1 Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt 6.3 dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą  
faksu  (na numer wskazany w punkcie 1.5 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w 
terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została 
niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 
6.2 Środki ochrony prawnej należy składać tylko i wyłącznie pisemnie na adres wskazany w  
pkt 1.3 SIWZ. 
6.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących  
SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, najpóźniej na 2 
dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną umieszczone na 
stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt. 1.3 SIWZ oraz przesłane do 
wszystkich uczestników, którym Zamawiający przekazał SIWZ wraz z treścią pytania, lecz 
bez identyfikacji jego źródła. 
6.4 Zamawiający może  organizować zebrania Wykonawców w celu udzielenia  
wyjaśnień dotyczących SIWZ. 
6.5 Modyfikacja SIWZ: 
6.6.1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie  
przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.  
6.6.2 Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią SIWZ i będzie  
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.3 SIWZ oraz 
przesłana w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali 
SIWZ. 
6.6.3 W przypadku modyfikacji SIWZ, Zamawiający przedłuży termin składania ofert 
 o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści 
SIWZ. Informacja o przedłożeniu terminu składania ofert będzie umieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.3 SIWZ oraz przesłana w formie pisemnej do 
wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali SIWZ. 
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7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień 
Wykonawcom dotyczących SIWZ jest Pan Andrzej Bieniek   
 tel. (17) 774 56 46 fax (17) 773 05 90  
Osobą do udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia jest Pan Tadeusz Lipka 
tel:(17) 774 56 46 fax (17) 773 05 90  
pracownicy Urzędu Gminy Mielec  ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec  
 
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium 
  
 
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z  
upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ. 
9.2 W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania  
ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni. Wykonawca może odmówić 
spełnienia prośby bez straty wadium. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania 
ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu wadium albo, jeżeli nie 
jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
 
 
10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
10.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w  
SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
10.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem  
oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie 
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i 
złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu 
względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 
10.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,  
komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale 
spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do 
występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). 
10.4 Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z  
instrukcji wydanych przez Zamawiającego lub, które są konieczne do korekty błędów 
popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być 
opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. 
10.5  Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno  
zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków 
konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do 
zawarcia umowy). 
10.6 Oferty wariantowe i częściowe:  
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Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W przypadku złożenia oferty na 
więcej niż jedną część Wykonawca składa w jednej ofercie z wyszczególnieniem ceny na 
poszczególną część zgodnie z załącznikiem do SIWZ. 
Dokumenty składające się na ofertę. Złożona przez wykonawcę oferta zawierać musi  
następujące dokumenty: 
a) Oferta sporządzona wg załączonego wzoru, 
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Formularz Nr 1, 
c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o 

których mowa w art. 24, ust. 1 – Formularz Nr 2, 
d) Informacja o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 

ustawy Pzp- Formularz Nr 3 
10.7 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać  
przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji 
objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda na ich 
ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. 
10.8 Ofertę należy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób  
zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) wewnętrznym oraz jednym nieprzeźroczystym 
opakowaniu (np. koperta) zewnętrznym oznaczonym napisem: Przetarg na wykonanie:  
Wykonanie projektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami 
robót na wykonanie placów rekreacyjno-rehabilitacyjnych o nawierzchni z trawy 
syntetycznej wraz z wyposażeniem w urządzenia  rehabilitacyjne w miejscowościach 
Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice - Gmina Mielec 
 
nie otwierać przed dniem 12.04.2013 roku, do godz. 1000”.  
Na wewnętrznym opakowaniu należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami 
telefonów i faksu Wykonawcy a także liczbę stron (należy określić, ile stron znajduje się w 
opakowaniu), Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i 
wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 
10.9 Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się  
odpowiednio punkt 10.11 SIWZ. Na opakowaniu zewnętrznym należy dodatkowo umieścić 
zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. 
 
11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
11.1 Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy  w Mielcu, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec w  
pokoju nr 13 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 12.04.2013r. pod rygorem nie 
rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
11.2 Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy w Mielcu, ul. Jadernych 7, 39-300  
Mielec w pokoju nr 1 (sala posiedzeń ) o godzinie 1000 w dniu 12.04.2013r. 
11.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
11.4 Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy wykonawców,  
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                         
i warunków płatności zawarte w ofertach. 
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12.SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
 
Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty jest ceną wyliczoną  na 
podstawie opisu przedmiotu zamówienia  
12.1 Cenę brutto należy podawać w walucie złotych (PLN), z dokładnością do jednego grosza. 
12.2 Jeżeli cena ofertowa podana liczbą nie odpowiada cenie ofertowej podanej słownie,  
Zamawiający przyjmie za właściwa cenę podaną słownie. 
 
13.OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY 
 
13.1 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym 
kryterium 
 
1.Cena brutto danej części  -100,00 pkt.  
  
  
                 Cena oferowana minimalna oferty brutto danej częśći   
CENA = ----------------------------------------------------------------------          x 100 pkt 

Cena badanej oferty brutto danej części   
 
 
 
                   Każda część oferty oceniana będzie oddzielnie  
 
14. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 
14.1 Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający niezwłocznie zawiadomi  
pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a 
także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze wraz z uzasadnieniem. 
14.2 Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem 
do zawarcia umowy i podpisania przez niego umowy zgodnie z punktem 14.3 SIWZ. 
14.3 Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę zgodnie z 

ustawą Pzp  
15.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
15.1 Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy  
 
16.WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
 
16.1 Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa. 
16.2 Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie 
Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”). 
16.3 Do oferty należy załączyć wydruk Wzoru Umowy, parafowany na każdej stronie przez 
Osoby Uprawnione. 
16.4 Zamawiający dopuszcza na podstawie art.144 ust.1 ustawy Pzp możliwość zmiany 
postanowień treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty  
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17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY 
 
Wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
publicznego doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej – odwołanie w trybie określonym w 
rozdziale 2 oraz skarga w trybie określonym w rozdziale 3 Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. 

 
18.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych 
2.zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
3.Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu w trakcie prowadzonego 
postępowania z wyjątkiem ofert, które udostępnia się od chwili ich otwarcia, załączników do 
protokołu, które udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnienia postępowania oraz dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i 
informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania .  
4.Zasady udostępniania dokumentów określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 
26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (Dz. U. z 2010 r Nr.223,poz 1458) 
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…………………………………… 
        ( pieczęć oferenta ) 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

1.Nazwa i adres Zamawiającego : 
Gmina Mielec  
Ul. Jadernych 7 
39-300 Mielec  
tel: 017 773-05-90  
2.Nazwa przedmiotu zamówienia 
Wykonanie projektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami 
robót na wykonanie placów rekreacyjno-rehabilitacyjnych o nawierzchni z trawy 
syntetycznej wraz z wyposażeniem w urządzenia  rehabilitacyjne w miejscowościach 
Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice - Gmina Mielec  
3.Tryb postępowania: przetarg nieograniczony  
4.Nazwa i adres Wykonawcy : 
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
NIP…………………………………. REGON……………………………………. 
Osoba do kontaktów ze strony wykonawcy ………………………………………. 
Nr telefonu………………………………………………………………………… 
Fax……………………………adres e-mail……………………………………….. 
5.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia   
tj.  
Część I 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 netto…………………………………………………………………………………. zł  
( słownie : ………………………………………………………………………………...) 
- brutto z należnym podatkiem VAT:…………………………………… ………zł  
( słownie: …………………………………………………………………………………)zł 
 
Część II 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 netto…………………………………………………………………………………. zł  
( słownie : ………………………………………………………………………………...) 
- brutto z należnym podatkiem VAT:…………………………………… ………zł  
( słownie: …………………………………………………………………………………)zł 
 
Część III 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 netto…………………………………………………………………………………. zł  
( słownie : ………………………………………………………………………………...) 
- brutto z należnym podatkiem VAT:…………………………………… ………zł  
( słownie: …………………………………………………………………………………)zł 
 
Część IV 
………………………………………………………………………………………………… 
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 netto…………………………………………………………………………………. zł  
( słownie : ………………………………………………………………………………...) 
- brutto z należnym podatkiem VAT:…………………………………… ………zł  
( słownie: …………………………………………………………………………………) 
 
6.Oświadczam, że : 
- zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do 
niej zastrzeżeń . 
- uważam się za związanego ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
- spełniam wymagania zawarte w art.22  ust. l   oraz nie podlegam wykluczeniu 
z postępowania w oparciu o art. 24 ust. l i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych - w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania 
umowy na warunkach 
zawartych w specyfikacji, miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego 
7. Zamówienie zrealizujemy sami/ przy udziale podwykonawców  w następującym zakresie 
robót  
8.Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach. 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
…………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………..  
 
………………. dnia ………………….. 
 

…………………….…………………………………………………… 
(podpis osoby lub osób upoważnionych do podpisywania w imieniu 
wykonawcy) 
 
 
 
 

Uwaga : Nie potrzebne skreślić  
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FORMULARZ  Nr 1 

 
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 na wykonanie 
 
Wykonanie projektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami 
robót na wykonanie placów rekreacyjno-rehabilitacyjnych o nawierzchni z trawy 
syntetycznej wraz z wyposażeniem w urządzenia  rehabilitacyjne w miejscowościach 
Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice - Gmina 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: ………………………………………………. 
 
 
 
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 
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                                  FORMULARZ Nr 2 
 
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 
na wykonanie 
 
Wykonanie projektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami 
robót na wykonanie placów rekreacyjno-rehabilitacyjnych o nawierzchni z trawy 
syntetycznej wraz z wyposażeniem w urządzenia  rehabilitacyjne w miejscowościach 
Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice - Gmina Mielec 
 
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  
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                            FORMULARZ Nr 3 
  

INFORMACJA 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  

Wykonanie projektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami 
robót na wykonanie placów rekreacyjno-rehabilitacyjnych o nawierzchni z trawy 
syntetycznej wraz z wyposażeniem w urządzenia  rehabilitacyjne w miejscowościach 
Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice - Gmina Mielec 
Zgodnie z art. 26 ust.2d nustawy 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  
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FORMULARZ  NR 4 
 

                                Wzór Umowy  
 

Zawarta w dniu …………………roku  pomiędzy Gminą Mielec reprezentowaną przez: 

 
  Wójta Gminy  - Pana Kazimierza Gacka  
przy kontrasygnacie 
 Skarbnika Gminy - Pani Małgorzaty Cyran  
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a  
………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 

           §1 
 

 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zgodnie z przetargiem nieograniczonym z dnia :  
 
 Wykonanie projektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami 
robót na wykonanie placów rekreacyjno-rehabilitacyjnych o nawierzchni z trawy 
syntetycznej wraz z wyposażeniem w urządzenia  rehabilitacyjne w miejscowościach 
Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice - Gmina Mielec  

 
§ 2 

1. Wykonawca  wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującym Prawem 
Budowlanym, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy   budowlanej. 
 
2.Wykonawca  zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, 
uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań w zakresie wynikającym z przepisów, niezbędnych do 
zatwierdzania dokumentacji . 
 
3.Wykonawca dołączy do dokumentacji oświadczenie /klauzulę /, że jest on wykonany  
zgodnie z umową z obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi, normami i 
wytycznymi i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
jakiemu ma służyć. 
 
4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną i zawodową za ewentualne negatywne 
skutki dotyczące obiektu budowlanego zrealizowanego na podstawie projektu budowlanego, 
 
 

§   3 
            Strony uzgadniają terminy realizacji : 
            -  rozpoczęcia  -  z dniem podpisania umowy 
            -  zakończenie łącznie z podpisaniem  protokołu odbioru 10 maja 2013 roku  
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§  4 
1.Wynagrodzenie za przedmiot umowy strony ustalają na kwotę brutto: 
………………………………………………………………………………………….. 
2.Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest niezmienne do końca jego realizacji. 

    3.Zamawiający nie udziela zaliczek. 
 

§  5 
1. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie dostarczenie 

kompletnej dokumentacji , jej protokolarny odbiór i faktura wystawiona przez 
Wykonawcę 

2. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 14 dni, licząc od daty jej  
doręczenia do siedziby Zamawiającego. 

          3.    Zapłata nastąpi przelewem na konto wykonawcy 
     

 
     § 6 
1. Za datę zakończenia wykonania przedmiotu umowy uważa  się datę podpisania 
przez komisję protokołu odbioru dokumentacji. 

      2. Jeśli w toku czynności  odbioru  zostaną stwierdzone wady, to  
     a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu    
         usunięcia wad,  / Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy  
         termin ich usunięcia /,. 
b/  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może odstąpić od umowy lub żądać  
     wykonania przedmiotu po raz drugi. 

 
      §  7 

1. Zleceniodawca, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową będącą 
przedmiotem umowy korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi względem  
Wykonawcy może : 
a/ żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonej Wykonawcy 
    bez względu na wysokość związanych z tym kosztów 

                      b/ nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie  
                          Wykonawcy, 
                      c/ odstąpić od umowy jeżeli wady uniemożliwiają realizację inwestycji na 
                          podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. 

2. Uprawnienia Zleceniodawcy z tytułu rękojmi za wady w dokumentacji będącej 
przedmiotem umowy wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z 
wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady 
robót wykonanych na podstawie tego projektu. 
 
 
 
 
     §  8 

1. Strony zastrzegają sobie możliwość naliczenia kar umownych za nienależyte  
wykonanie umowy. 
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     2.  Zamawiający zapłaci projektantowi kary umowne w następujących przypadkach 
:                     
                     a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które  ponosi odpowiedzialność 
                         Zamawiający 2 % wynagrodzenia umownego brutto 
                3.  Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących 
           przypadkach : 
                      a/ za zwłokę w opracowaniu dokumentacji w wysokości 0.02 % wynagrodzenia 
                          umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 
                      b/ za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
                          Wykonawcy w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto 
                      c/ za nieterminowe usunięcie wad i usterek w opracowanej dokumentacji 
                          w stosunku do terminów ustalonych przez Strony w wysokości 0.02 % 
                          wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 
                  4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
                      do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód. 
 
      §  9 
                 Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, 
                  Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 
                  okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym 
                  czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może  
                  odstąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okoliczno- 
                  ściach. W takich okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
                  należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 
      §  10 

     Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
                nieważności. 
 
                                                                         §  11 
               W sprawach  nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
                przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
                                                                         §  12 
               Kwestie sporne wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygać właściwy 
               Sąd dla siedziby Zamawiającego. 
       
                                                                         §  13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem      
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego . 

 
                ZAMAWIAJĄCY :                                                               WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 


