SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Podstawa prawna:
1. Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U z 2017 r. poz. 459) zwana dalej ustawą.
2. Uchwała nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1
października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych
ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.

Tryb postępowania:
Pisemny przetarg nieograniczony
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2015r. poz. 2164 ze zmianami) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.
W związku z powyższym postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy zawarte w
uchwale nr 14/III/2015 KR PZD z dnia 1 października 2015r. w sprawie zasad prowadzenia
inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub odstąpienia
od realizacji zamówienia bez wyboru jakiejkolwiek z ofert, bez podawania przyczyny.

Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres prac obejmuje kompleksowe ułożenie kostki brukowej na wewnętrznej drodze gruntowej na
dz. 29/1 w Otowie na odcinku wskazanym przez zamawiającego o łącznej długości ca 370 mb i
szerokości 3,5 m .

Otowo, październik 2018

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego
na
kompleksowe ułożenie kostki brukowej na wewnętrznej drodze gruntowej na dz. 29/1 w
Otowie
Informacja o przetargu, podana została do publicznej wiadomości przez:
a) umieszczenie ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej Organizatora przetargu,
b) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na terenie ogrodu
c) gazeta lokalna PULS DOPIEWA

Organizator przetargu.
Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe
Rodzinny Ogród Działkowy OTOWO w Otowie
60-185 Skórzewo, ul. Poznańska 48
Dane kontaktowe:
tel. 667 960 589
e –mail: malgorzata@otowo.info
adres strony internetowej: http://www.otowo.info
1.Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie jest prowadzone w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres prac obejmuje kompleksowe ułożenie kostki brukowej na wewnętrznej drodze gruntowej na
dz. 29/1 w Otowie na odcinku wskazanym przez zamawiającego o łącznej długości ca 370 mb i
szerokości 3,5 m .

Szczegółowy zakres prac obejmuje:
1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze w tym stworzenie projektu wraz z
zamawiającym w oparciu o wspólny pomysł,
2. oznakowanie robót,
3. przygotowanie podłoża, wykorytowanie i wywóz ziemi
4. dostarczenie materiałów,
5. wykonanie podsypki,
6. montaż obrzeży i krawężników najazdowych przy wjazdach na alejki poprzeczne,
7. ułożenie i ubicie kostki,
8. wykonanie garbów poprzecznych,
9. wypełnienie spoin,
10. wyrównanie poboczy po zakończeniu prac budowlanych,
11. wyrównanie poboczy po zakończeniu prac budowlanych.

Wykonawca winien uzyskać wszelkie niezbędne prawem uzgodnienia, opinie , protokoły
badań i sprawdzeń oraz przygotować wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do
prawidłowego zawiadomienia o zakończeniu budowy.
3. Termin realizacji:
6 miesiące od podpisania umowy –zakończenie prac budowlanych wraz z przekazaniem
Zamawiającemu kompletnego operatu kolaudacyjnego oraz wniosku o dokonanie odbioru
końcowego robót.
5. Istotne postanowienia umowy.
Kary umowne :
1. 0,2% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wykonania
przedmiotu zamówienia ,
2. 10% w przypadku odstąpienia od umowy - z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
6. Termin związania ofertą:
Ważność oferty – 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Określenie ceny:
1. Cena będzie ryczałtem i nie ulega zmianie do zakończenia realizacji przedmiotu
zamówienia.
2. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia określi cenę ryczałtową brutto,
za jaką wykona w sposób kompleksowy zamówienie.
3. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne
do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia –
wynikającego zarówno z dokumentacji jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne
nie ujęte a konieczne dla osiągnięcia zamierzonego efektu.
4. Jeżeli przy obliczeniu ceny Wykonawca pominie lub nie doszacuje zakresu, którego
wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostanie on
dodatkowo opłacony po ich wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie, że został
ujęty w cenie oferty.
8. Termin i warunki płatności:
1. Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturą po wykonaniu przedmiotu
zamówienia.
2. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił podpisany przez obie strony
protokół odbioru.
3. Płatność dokonywana będzie w ciągu 30 dni od dnia złożenia prawidłowo
wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.
9. Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy:

W postepowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:
1. dysponuje potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania
przedmiotowego zamówienia tj.
Kierownik robót, posiadający uprawnienia
budowlane umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi określone w przepisach
Prawa budowlanego, w specjalności drogowej.
2. Wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie , co najmniej jedno zamówienie o charakterze zbliżonym do przedmiotowego
Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków na podstawie złożonego oświadczenia i
wykazu wykonanych robót.
Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zażąda od wybranego Wykonawcy
kserokopii uprawnień budowlanych i zaświadczenia przynależności do izby zawodowej.
10. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
1. Pocztą:
Stowarzyszenie Ogrodowe PZD
Rodzinny Ogród Działkowy „OTOWO” w Otowie
60-185 Skórzewo, ul. Poznańska 48 – data stempla pocztowego -30.11.2018r.
2. Biuro Zarządu – termin składania uzgodnić telefonicznie – tel. 667960589
do 30.11.2018r. godz. 1400.
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budowa drogi z kostki brukowej”.
11. Dokumenty wymagane wraz z ofertą od Wykonawcy:
Wypełniony formularz ofertowy
Wypis z CEIDG lub KRS,
Doświadczenie zawodowe zbliżone do przedmiotowego (wykaz wykonanych robót),
Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobowym potrzebnym do
wykonania przedmiotowego zamówienia,
5. Kosztorys na podstawie którego skalkulowano cenę oferty,
6. Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem VAT
7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy.
12. Inne:
1. Oferty złożone po terminie wyznaczonym w niniejszym zapytaniu nie będą brane pod
uwagę.
2. Przez termin składania ofert rozumie się wymagany okres czasu, w którym oferta
musi być dostarczona do biura zarządu lub data stempla pocztowego aby była
rozpatrywana
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia ofert nie spełniających
pozostałych warunków określonych w niniejszym zapytaniu.
1.
2.
3.
4.

13. Termin i miejsce otwarcia ofert.
1. Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu
składania ofert w biurze Zarządu ROD „OTOWO” w Otowie.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. W toku badania i oceny ofert Organizator przetargu może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz oświadczeń lub dokumentów.
5. W toku badania ofert Organizator przetargu poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
Niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
6. Organizator przetargu odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem pkt 5,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzieleniu zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
1. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania
umowy.
2. Organizator przetargu podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży
najkorzystniejsza ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia, organizator przetargu może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
15. Wzór umowy.
1. Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 2
do niniejszej specyfikacji.
16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy nie przysługują w toku niniejszego postępowania środki ochrony prawnej.
17. Tryb ogłoszenia wyników postępowania:

1. Wybór oferty najkorzystniejszej.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator przetargu zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne;
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
18. Unieważnienie postępowania
1. Organizator przetargu unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono dwóch ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Organizator przetargu
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Organizator
przetargu może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty lub zmniejszy
zakres prac;
c) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o
przetargu, a także zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego
unieważnienia bez podania przyczyn.
19. Pozostałe informacje.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy
ustawy\Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U z 2017 r. poz. 459).
2. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Podpis Organizatora Przetargu:………………………………………………………………

