
 OGŁOSZENIE
 O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

Polski Związek Działkowców RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY 
„NAD KŁODNICĄ” w GLIWICACH  ul. JESIENNA BN 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w Rodzinnym Ogrodzie
Działkowym „Nad Kłodnicą” Kolonia Stokrotka w Gliwicach -Sośnicy przy ul. Kujawskiej.

 Dane kontaktowe: tel. 501386015  e –mail: nadklodnica@wp.pl
                                       tel. 501057041 e –mail: rod_ndkl_gce@onet.pl

 
Postępowanie  prowadzone jest w oparciu o przepisy: 

a) ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. zwanej dalej ustawą,
b) uchwały Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1.10..2015 r. w 
sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych W Polskim 
Związku Działkowców, z późniejszymi zmianami.

1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest_ Budowa sieci wodociągowej w 
Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Nad Kłodnicą” na terenie Kolonii Stokrotka w Gliwicach-
Sośnicy – przy ul. Kujawskiej,  zgodnie z zakresem prac określonym w dokumentacji projektowej.
Na dokumentację projektową , opisującą zakres wykonywanych robót składają się: - projekt Budowlano
– wykonawczy i  przedmiar robót.  
Na stronie internetowej OZŚ PZD w Katowicach https://slaski-ozpzd.pl/przetargi _ udostępniono 
plany sytuacyjne zał. nr 1 i 2 , kosztorys _przedmiar  robót zał. nr 3.

2. Sposób zapoznania się z dokumentacją projektowo-wykonawczą . 
 Dokumentacja będąca podstawą realizacji zamówienia, będzie udostępniona zainteresowanym 
oferentom w dniach 13,14,15.04.2022 r. w godz. 12:00 - 15:00 w siedzibie Zarządu ROD Nad 
Kłodnicą w Gliwicach_Sośnicy przy ul. Jesiennej bn (Dom Działkowca , BAR POD RÓZĄ) lub w 
terminie uzgodnionym telefonicznie z Prezesem Zarządu Adamem Suchorabskim_nr telefonu 
kontaktowego  501386015 od dnia  11.04.2022 r do dnia 20.04.2022 r. w godz.8:00 –15:00.  

3. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
a) plany sytuacyjne zakresu robót załączniki  nr 1 i 2, 
b) przedmiar  robót załącznik  nr 3, 
c) formularz ofertowy - załącznik nr 4;
d) załączniki do formularza ofertowego nr 5, 
e) oferent musi dodatkowo, uwzględnić konieczność zatrudnienia osoby do nadzoru prac w strefie 

ochrony archeologicznej (archeologa) i sporządzenia dokumentacji z tym związanej, koszt 
szacunkowy do 3000 zł (rozliczenie na podstawie faktycznie poniesionych kosztów).

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej OZŚ PZD w Katowicach
 https://slaski-ozpzd.pl/przetargi

4. Termin związania ofertą : oferenci  pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego 
upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert.
5. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
5.1. Warunki udziału w przetargu. W przetargu mogą brać udział oferenci , którzy  spełniają warunki 
dotyczące:
 a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania_ załączyć do oferty, wykaz osób posiadających uprawnienia
do nadzoru robót budowlanych w wymaganej specjalności z kopiami tych dokumentów,   
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b) wykażą, że w  ostatnich 5 latach realizowali prace związane z budową sieci wodociągowych  o 
wartości w przedziale  200 000 zł. -350 000 zł.  _załączyć wykaz robót do oferty,
c) oświadczą, że dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   
przedmiotu zamówienia. Ze względu na charakter terenu objętego budową sieci _alejki gruntowe, 
organizator dopuszcza wykonywanie prac lekkimi koparkami z preferencją koparek 
łańcuchowych celem minimalizacji wystąpienia szkód,
d) oświadczą, że ich sytuacji ekonomiczna  i finansowa pozwala na realizację przedmiotu zamówienia 
w tym posiadanie np. zabezpieczenia w postaci polis ubezpieczeniowych,
e) zapoznali się z dokumentacją projektową , wykonawczą, kosztorysową  i  warunkami terenowymi 
realizacji budowy sieci wodociągowej,
 f) udzielą gwarancji na użyte materiały i prace na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty odbioru 
technicznego bez uwag. 

5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w przetargu:
a/ oferta zostanie złożona przez osoby lub osobę uprawnione do reprezentowania podmiotu 
składającego ofertę (dołączyć kopie dokumentów z KRS, Ewidencji prowadzenia działalności 
gospodarczej itp.).  W przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, należy dołączyć oryginał 
pełnomocnictwa potwierdzony notarialnie,
b/organizator przetargu, uzna tylko te oferty  do których zostaną dołączone dokumenty i 
oświadczenia o których mowa w punkcie 5.1 OGŁOSZENIA. 

6. Termin i miejsce składania ofert. Oferty należy składać w dniach 21,22.04.2022 r. w godzinach 
1200-1500 w siedzibie Organizatora przetargu, tj. w biurze Zarządu Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „ Nad Kłodnicą”  w Gliwicach -Sośnicy przy ul. Jesiennej bn ( DOM 
DZIAŁKOWCA_ BAR POD RÓŻĄ) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać do dnia
22.04.2022 r. do godziny 15:30” . 
W przypadku konieczności złożenia oferty uzupełniającej , należy ją złożyć w dniu 25.04.2022 r. w
godzinach 14:00 -15:00 w biurze Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Nad Kłodnicą”  w 
Gliwicach -Sośnicy przy ul. Jesiennej bn ( DOM DZIAŁKOWCA_BAR POD RÓŻĄ) w 
zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać do dnia 25.04.2022 r. do godziny 15:15”

7. Termin i miejsce otwarcia ofert  . Otwarcie złożonych ofert, nastąpi w dniu 22.04.2022 r. o 
godzinie 15:30  w siedzibie Organizatora przetargu, tj. w biurze Zarządu Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „ Nad Kłodnicą”  w Gliwicach -Sośnicy przy ul. Jesiennej bn ( DOM 
DZIAŁKOWCA_BAR POD RÓŻĄ) . W przypadku złożenia ofert uzupełniających ich otwarcie 
nastąpi w dniu 25.04.2022 r. o godz. 15:15 w miejscu jak dla terminu pierwotnego.

8. Termin realizacji zamówienia – wymagany.
 Całość zamówienia:  a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od podpisania
umowy i protokolarnego przekazania placu budowy b) zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego nastąpi w terminie do dnia określonego w 
umowie. Preferowany okres realizacji zamówienia trzy miesiące od daty zawarcia umowy.

9. Opis kryteriów, którymi Organizator przetargu będzie się kierował przy wyborze oferty. 
Organizator przetargu wybiera ofertę najkorzystniejszą pod względem ceny . 
Najniższa cena - waga  100 pkt.  Jeżeli w przetargu, nie można dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej, ze względu na to, że złożone oferty uzyskały taką samą ocenę, Organizator przetargu
wezwie Oferentów , którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty uzupełniającej do dnia 25.04.2022 r. w 
godzinach 14:00-15:00 w miejscu jak dla terminu pierwotnego. 
Wykonawcy, składając oferty uzupełniające , nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
były ofertach złożonych w pierwszym terminie.
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