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Poznań, dnia 21 lipca 2021 r. 
 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 

Polski Związek Działkowców 
Rodzinny Ogród Działkowy Wiepofama przy ul. Wejherowska 2, 60-446 Poznań 

Dane kontaktowe: 
e –mail: rodwiepofamapoznan@pzd.pl 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony 
na 

Remont sieci wodociągowej na terenie rodzinnego ogrodu  działkowego  Wiepofama przy ul. Wejherowska 2 w Poznaniu 
 
 

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy: 
1) Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1740, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. 
2) 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 remont sieci wodociągowej na terenie rodzinnego ogrodu działkowego  Wiepofama  przy ul. 
Wejherowska 2 w Poznaniu zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 
do specyfikacji. 
Na dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 2  do specyfikacji, opisującą zakres wykonywanych robót składają się: 

1) projekt budowlano – wykonawczy; 
2) przedmiar robót , 
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dostępnej na stronie internetowe www.poznan.pzd.pl. 
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu robót 
poniesie Wykonawca. 
 
2. Miejsce i sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) można w formie elektronicznej można odebrać w siedzibie 
Zarządu  ROD Wiepofama w terminie uzgodnionym telefonicznie z Panem Zbigniewem Kulczeką nr telefonu 666-680-824. 
Lub pobrać ze strony internetowej: www.poznan.pzd.pl 
 
3. Wykaz dokumentów składających się na ofertę. 
Wykaz dokumentów składających się na ofertę określa SIWZ 
 
4. Wymagania dotyczące wadium. 
Organizator przetargu nie żąda wniesienia wadium. 
 
5. Termin związania ofertą. 
Wykonawcy 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. 
 
6. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków określa SIWZ. 
7 . Termin i miejsce składania ofert. 
Oferty należy składać w dniu 06.08.2021 r. 

 
od godziny 15

00
 – 16

00 
w

 
 siedzibie Organizatora przetargu, tj. Rodzinny Ogród 

Działkowy  Wiepofama przy ul. Wejherowska 2, 60-446 Poznań. 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzenia. 
 
8. Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.08.2021 r. o godzinie 16

00
 w siedzibie Organizatora przetargu,  tj. Rodzinny 

Ogród Działkowy  Wiepofama przy ul. Wejherowska 2, 60-446 Poznań. 
 
9. Termin realizacji zamówienia – wymagany. 
Całość zamówienia:  od dnia 15 września 2021 r. do dnia 31 października 2021 r. 
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10. Opis kryteriów, którymi Organizator przetargu będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  
Organizator przetargu wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Do wyboru oferty przyjmuje się: 
Cena – 100% 
 
11. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora przetargu z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 

lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania  się z Wykonawcami:  
Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator przetargu oraz Wykonawcy przekazują drogą 
elektroniczną na adres e-mail: rodwiepofamapoznan@pzd.pl . 
Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania należy kierować do Organizatora przetargu z zapisem w 
nagłówku: „dotyczy: „pisemnego przetargu nieograniczonego na modernizację sieci”. 
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Organizatora przetargu z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Organizator przetargu udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
ogłoszenia wpłynie do Organizatora przetargu nie później niż do 5 lipca 2021 r. 
Treść złożonych wniosków wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Organizatora przetargu zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej www.poznan.pzd.pl, oraz w formie papierowej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rodzinny Ogród Działkowy  
Wiepofama przy ul. Wejherowska 2, 60-446 Poznań. 
Osobą ze strony Organizatora przetargu uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pan Zbigniew Kuleczka                 
nr telefonu 666-680-824 
 
12. Pozostałe informacje. 
1. Integralną częścią ogłoszenia jest Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia wraz z następującymi załącznikami: 

1) Formularz ofertowy.  
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
3) Wzór umowy. 
4) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału  w 

postępowaniu. 
5) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane. 

6) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami. 

7) Wzór zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 
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