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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Nr postępowania: ……………. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie 

Rodzinny Ogród Działkowy MALWA w Janowie, 

ul. Olimpijska 3 

85-472 Bydgoszcz 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych pn.: 

Budowa kanałów zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ROD 

MALWA w JANOWIE – etap 1 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego  

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie  
Rodzinny Ogród Działkowy MALWA w Janowie 
85-472 Bydgoszcz 
Ul. Olimpijska 3 
województwo kujawsko-pomorskie  
Numer tel.: 502 746 233 
Adresy poczty elektronicznej: bartosz.adlis@gmail.com; sgaga1@by.onet.pl  
Adres do korespondencji:  
Bartosz Adlis  
85-135 Bydgoszcz, 
Ul. Bielicka 1/4 

II. Tryb udzielenia zamówienia  

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie uchwały 
nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dn. 01.10.2015 r w sprawie inwestycji 
i remontów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Nazwa  zamówienia: 

Budowa kanałów zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ROD MALWA w 

JANOWIE – etap 1 

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 

Główny przedmiot 45 000000-7 Roboty budowlane  
 

Dodatkowy przedmiot: 
 
 
 

45 231300-8 Roboty budowlane w zakresie 
budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

6. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na: 

− budowie grawitacyjnych kanałów zbiorczych kanalizacji sanitarnej z rur PVC klasy ciężkiej „S” 
SDR 34 SN8 fi 200/5,9 mm o długości łącznej 1357 m; 

− budowa włazowych studni rewizyjnych fi 1000 z betonu nie gorszego niż C35/45 z włazami 
żeliwnymi z wypełnieniem betonowym, w ilości 33 szt.; 

− budowa studzienek rewizyjnych z tworzywa (PP, PE lub PVC) DN600 w ilości 19 szt.; 

− budowa studzienek rewizyjnych z tworzywa (PP,PE lub PVC) DN425 w ilości 1 szt. 

mailto:bartosz.adlis@gmail.com
mailto:sgaga1@by.onet.pl
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− montaż trójników 200/160 – 55 szt. 

− odgałęzienia od trójników i studni w kierunku podłączanych budynków wyposażyć w króciec 
przyłączeniowy 1m PVC SN8 160/4,7 mm  wraz z zaślepieniem.  

− Wykonanie przyłączy do kanalizacji miejskiej z rur PVC SN8 fi 200 w ilości 3 szt. 
Dla zadania został opracowany przez Biuro Projektów Techniki Sanitarnej AQUARYS z Bydgoszczy 

projekt budowlany (załącznik nr 7 do SWZ). Projekt obejmuje szerszy zakres robót w stosunku do 

niniejszego zamówienia. Zamawiający dokonał podziału robót objętych projektem na dwa etapy: 

a) Etap 1 – budowa kanałów zbiorczych kanalizacji sanitarnej, tj, rurociągów 
prowadzących do trzech zlewni  Si1, Si2 oraz Si3; 
b) Etap 2 – przyłącza na terenie działek ogrodniczych (nie objęte niniejszym 
zamówieniem) 

7. Warunki realizacji zamówienia 

a) Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów oraz wykonania robót określa Projekt 
budowlany oraz Specyfikacje Techniczne, które Zamawiający udostępnia w wersji elektronicznej 

pod podanym niżej linkiem:  

https://drive.google.com/drive/folders/1BQ5o9HdunOK6QUdOFRjhudlNAWSR_2aZ?usp=sharing 

b) Dokumentacja w wersji papierowej opisująca szczegółowo przedmiot zamówienia jest dostępna w 
Domu Działkowca, ul. Olimpijska 3, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie, pod nr tel. 
502 746 233. 

c) Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni dróg wewnętrznych,  elementów zagospodarowania 
działek oraz niezinwentaryzowanych elementów w gruncie są własnością Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany będzie do ich utylizacji materiałów z rozbiórki nie nadających się do 
ponownego użycia. 

d) Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia nawierzchni dróg wewnętrznych po wykonanych 
robotach sieciowych. Odtworzenia w obrębie ogrodów działkowych z zachowaniem warstwy ziemi 
urodzajnej. Odtworzenia w obrębie ogrodów działkowych – wjazdy do garażu - wykonać w 
standardzie nawierzchni dróg wewnętrznych.  

e) W przypadku konieczności rozbiórki fragmentów ogrodzenia działek indywidualnych, Wykonawca 
dokona rozbiórki oraz zamontuje ponownie ogrodzenie po wykonaniu prac sieciowych. 

f) Usunięcie nasadzeń, elementy infrastruktury, ich zabezpieczenie, demontaż na czas wykonywania 
robót oraz ponowne zasadzenie, odbudowanie na działkach indywidualnych przez które 
prowadzona będzie sieć  pozostaje po stronie działkowców. 

8. Na realizację zamówienia wydane zostało pozwolenie na budowę  nr 561/2019 z dnia 26.06.2019r. 
[WAB.II.6740.510.219.MJ, nr rej. 5870]  

9. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji powykonawczej zawierającą między 
innymi  inwentaryzację.   

10. Zbiorcze Zestawienie Kosztów zawarte w Ofercie należy sporządzić w celu porównania ofert. 
Wykonawca powinien ujął w poszczególnych pozycjach wszystkie elementy niezbędne do 
kompletnego wykonania zadania. ZZK nie stanowi obmiaru robót z uwagi na ryczałtowy charakter 
zawieranej Umowy.  

IV. Wizja lokalna 

Zamawiający proponuje wizję lokalną w terenie. Termin wizji lokalnej przewiduje się w dniu 
08.10.2022 r. w godz. 11.00 – 12.00. Miejsce spotkania: ROD MALWA Janowo, ul. Olimpijska 3. 

https://drive.google.com/drive/folders/1BQ5o9HdunOK6QUdOFRjhudlNAWSR_2aZ?usp=sharing
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V. Termin wykonania zamówienia  

1. Rozpoczęcie przedmiotu zamówienia – w terminie do 14 dni od przekazania placu budowy. 

2. Zakończenie robót objętych przedmiotem zamówienia w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia 
umowy.  

VI. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne i 
zawodowe oraz pozostają w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie 
przedmiotu zamówienia.   

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną minimum  500.000,00 zł. 
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych 
przez wykonawcę do oferty, określonych w Rozdziale X SWZ. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
lub deszczowej o długości co najmniej 0,50 km każda; 

a) dysponowania osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usługi, gwarantującymi właściwą 
jakość wykonania robót budowlanych legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami 
zawodowymi, posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, tj. wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego i dysponujących ważnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. 

 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował co najmniej:  

• kierownikiem budowy  (1 osoba),  posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2021 r. poz. 

2351) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r w 

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie [Dz.U. z 2019 r., poz. 831] lub odpowiadające im uprawnienia wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.  

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana wg formuły „spełnia/nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez 
Wykonawcę. 

VII. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 

podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) 

1. Do oferty składanej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ Wykonawca zobowiązany 
jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. 

2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 
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1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem 
sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; 

2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,  
licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, 
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie 
dokumenty - Załącznik nr 3 do SWZ;  

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz  
z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami 
(wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 4 do SWZ).  

VIII. Sposób komunikacji oraz wyjaśnienia treści SWZ (informacje o sposobie porozumiewania się 

zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów) 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest 

1) p. Bartosz Adlis, tel. 502 746 233 bartosz.adlis@gmail.com  
2) p. Grażyna Stańczak, tel. 507 795 910 sgaga1@by.onet.pl  

IX. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych 

oświadczeń i dokumentów  

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta powinna być: 

1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim; 
2) podpisana podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 
3) Wraz z ofertą złożoną na formularzu (zał. nr 1 do SWZ) Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ (zał. nr 2 do SWZ); 
b) wypełnione załączniki: nr 3 - Wykaz robót budowlanych oraz nr 4 - Wykaz osób 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
c) wypełnione Zbiorcze Zestawienie Kosztów (Załącznik nr 5 do SWZ). 
d) Potwierdzenie odbycia wizji  

X. Sposób obliczenia ceny  

1. Ustaloną cenę oferty Wykonawca wpisuje do formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ). 

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy stanowiącym 
Załącznik nr 6 do SWZ.  

3. Cena musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT 
należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz o podatku akcyzowym. 

4. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 



Strona 6 z 7 
 

5. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), liczbowo i słownie z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w 
trakcie realizacji zamówienia. Cena oferty winna wynikać z podsumowania wszystkich pozycji 
Zbiorczego Zestawienia Kosztów (Załącznik nr 5 do SWZ), sporządzonego na podstawie 
dokumentacji budowlanej (Załącznik nr 7) oraz Specyfikacji Technicznych (Załącznik nr 8 do SWZ)  

7. Wykonawca winien uwzględnić w obliczeniu ceny ofertowej warunki realizacji wynikające ze 
specyfiki przedmiotu zamówienia i doświadczenie własne wynikające z realizacji podobnych robót, 
wymogi dokumentacji postępowania w szczególności zawarte w dokumentacji budowlanej, ST i 
projekcie umowy  (załącznik nr 6 do SWZ) 

8. Cena oferty winna uwzględniać wszelkie nakłady i koszty związane z wykonaniem kompletnego 
zamówienia. 

9. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w złożonej ofercie zostaną ustalone na okres ważności 
umowy i nie będą podlegały zmianom.  

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość 
właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.  

XI. Termin związania ofertą 

Wykonawca będzie związany ofertą w okresie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

XII. Sposób i termin składania ofert  

1. Ofertę należy przesłać w nieprzezroczystej kopercie, z opisem „OFERTA W PRZETARGU – ROD 
MALWA” na adres:  
Bartosz Adlis, ul. Bielicka 1 m. 4  
85-135 Bydgoszcz 
w terminie  do dnia 27.10.2022 r..  

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
3. Oferta powinna być trwale spięta, a jej strony należy ponumerować. 
4. Oferty złożone po terminie określonym w ust 1 zostaną odrzucone. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn, w 

szczególności w przypadku gdy ceny ofert przekroczą środki budżetowe którymi dysponuje.  

XIII. Otwarcie ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2022r. w Domu Działkowca ROD MALWA, przy ul. Olimpijskiej 3, 

o godz. 11.00. 

XIV. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium CENA  „C”  oferty brutto z wagą 100%.   

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać  ponownego badania i oceny 

ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę  

albo unieważnić  postępowanie.  

XV. Informacje o treści zawieranej umowy  

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

2. O terminie podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie 
powiadomiony przez Zamawiającego. Umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż po upływie 7 
dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania. 



Strona 7 z 7 
 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania. 

XVI. Odwołania  

Zamawiający nie przewiduje możliwości odwołania.  

XVII. Załączniki do SWZ  

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:  

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - 
Wykaz robót budowlanych do którego należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające prawidłowość ich wykonania (referencje, protokoły odbioru 
końcowego bez uwag itp.) 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

Załącznik nr 5 - Zbiorcze Zestawienie Kosztów 

Załącznik nr  6 - Projekt umowy 

Załącznik nr 7 - 
Projekt budowlany opracowany przez Biuro Projektowe AQUARYS z 
Bydgoszczy 

Załącznik nr 8 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ST) 

Załącznik nr 9  Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej. 

  


