
         

 

                                                                                                                

 

                                                                                                                       

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym 

Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 

Rodzinny Ogród Działkowy „Zakole Wisły" w Krakowie 

 
Dane kontaktowe: 

Telefon: 505-962-296 

e-mail: rodzakolewislykrakow@pzd.pl 

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.”Modernizacja miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych na istniejącym parkingu zlokalizowanym na terenie Rodzinnego 

Ogrodu Działkowego „Zakole Wisły" w Krakowie, ul. Nowohucka 80, 30-728 Kraków  – 

działka ewidencyjna  nr 2/1 obręb 16 jed. ewid. Podgórze” 

 

1. Ogłoszenie o przetargu 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

4. Wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

 

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCOW stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 

RODZINY OGRÓD DZIAŁKOWY „Zakole Wisły” w Krakowie 

30-728  Kraków, ul. Nowohucka 80 

 

 

Dane kontaktowe: 

tel. 505-962-269 

e-mail: rodzakolewislykrakow@pzd.pl 

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony 

na  

 

„Modernizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych na istniejącym parkingu 

zlokalizowanym na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zakole Wisły” w Krakowie, 

przy ul Nowohuckiej  80  – działka  nr 2/1 .obręb 16  jed. ewid. Podgórze „ 

 

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy: 

a) Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2021 poz. 2459 tekst 

jednolity zwanej dalej ustawą. 

b) Uchwały Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 

października 2015 r.(tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 

uchwała nr 7/II/2019 Krajowej Rady PZD z dnia 29 listopada 2019 r.) w sprawie 

zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych       

w Polskim Związku Działkowców.  

 

1.Przedmiot zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja miejsc postojowych dla samochodów osobowych 

na istniejącym parkingu zlokalizowanym na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„Zakole Wisły”  w Krakowie,  przy ul. Nowohuckiej  80, 30-728 Kraków  – działka  nr 2/1 

obręb 16 jedn. ewid. Podgórze , zgodnie z zakresem prac zamieszczonych na planie 

zagospodarowania w skali 1:500 wraz z opisem technicznym stanowiącej załącznik  nr 3 do 

specyfikacji. 

 

Szczegółowy zakres robót określa plan zagospodarowania w skali 1:500 wraz z opisem 

technicznym stanowiąca integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

dostępnej na stronie internetowej PZD Okręg Małopolski w Krakowie 

http://www.maloplski.pzd.pl 

http://www. ogrodzakolewisly.pl 

 

2. Miejsce i sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w formie papierowej w 

siedzibie Zarządu ROD „Zakole Wisły" w Krakowie ul. Nowohucka 80, 30-728 Kraków, w 

terminie uzgodnionym telefonicznie z Panią Zofią Królczyk  - tel 505-962-296 

Specyfikacja w formie papierowej jest odpłatna  -0,50 PLN za 1 stronę. 

Wersję elektroniczną można pobrać ze strony internetowej: 

http://www.maloplski.pzd.pl 

http://www.maloplski.pzd.pl/


http://www.ogrodzakolewisly.pl 

 

 

3. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 

a) formularz ofertowy – załącznik nr1, 

b) kosztorys ofertowy – załącznik nr 2, 

c) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

 

4.Termin związania ofertą 

 

Wykonawcy pozostają związani ofertą  przez okres 60 dni kalendarzowych od ostatecznego 

upływu terminu składania  ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

 

5. Warunek udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków. 

5.1 Warunki udziału w przetargu 

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z 

przetargu oraz wykażą, że spełniają warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

 

5.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. 

 

5.2.1.Organizator przetargu uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania 

uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

 

5.2.2   Organizator przetargu uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania 

wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu  składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co 

najmniej trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie 

stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonanie miejsc postojowych, parkingu dla  

samochodów osobowych o wartości minimum  250 000,00 PLN (brutto), 

 

5.2.3.Organizator przetargu uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

5.2.4.Organizator przetargu uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania  

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oraz wykaże, że dysponuje min. 

1 osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami, w zakresie drogowym, zgodnie z 

wymogami ustawy Prawo Budowlane, która jest wpisana na listę właściwej Izby Samorządu 

Zawodowego, 



5.2.5 Organizator przetargu uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji 

ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże , że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 300 000,00 PLN. 

 

6. Termin i miejsce składania ofert   godziny  1200 w siedzibie Organizatora przetargu, 

tj. Dom Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zakole Wisły” w Krakowie                       

ul. Nowohucka 80, 30-728 Kraków. 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzenia.  

 

7. Termin i miejsce otwarcia ofert 

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24 października 2022 r. o godzinie  1700                                  

w siedzibie Organizatora przetargu, tj. Dom Działkowca Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego „Zakole Wisły” w Krakowie ul. Nowohucka 80, 30-728 Kraków. 

 

8.Termin realizacji zamówienia  wymagany. 

 

Całość zamówienia: 

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania umowy 

i protokolarnego przekazania placu budowy, 

b) zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego nastąpi w ciągu 7 dni od daty protokolarnego odbioru terenu przez 

Zamawiającego. 

9. Kryteria oceny ofert  

 
Kryteria Znaczenie 

Najniższa cena 90% 

Długość okresu gwarancji i 
rękojmi 

5% 

Termin wykonania                       5% 

 

 

Jeżeli w przetargu, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że złożone oferty uzyskały taką samą ocenę, Organizator przetargu wezwie Wykonawców,  

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora przetargu ofert 

dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.  

 

10.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

10.1 Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu zawarcia umowy do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu na zasadach określonych we 

wzorze umowy.  

10.2 Wielkość zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 10% wartości ceny ofertowej. 

 



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 wszelkie informacje Organizator 

przetargu oraz Wykonawcy przekazują:  

a) pisemnie na adres: Pani Zofii Królczyk  - Prezes Zarządu Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego „Zakole Wisły” w Krakowie, 30-728 Kraków,  ul. Nowohucka 80  

b) drogą elektroniczną na adres e-mail: rodzakolewislykrakow@pzd.pl 

 

Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do 

Organizatora przetargu z zapisem w nagłówku: „dotyczy: pisemnego przetargu 

nieograniczonego na  modernizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 

istniejącym parkingu zlokalizowanym na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zakole 

Wisły” w Krakowie  przy  ul. Nowohuckiej 80, 30-728 Kraków  – działka  nr 2/1 obręb 16 

jedn. ewid. Podgórze” 

 

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, którzy otrzymali 

specyfikację  istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Organizatora przetargu nie 

później niż do końca dnia, w który upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   

 

Treść złożonych ofert wniosków wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Organizatora 

przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.malopolski.pzd.pl oraz 

www.ogrodzakolewisly.pl  na której jest umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz w formie papierowej na tablicy ogłoszeń w siedzibie PZD Okręg 

Małopolski w Krakowie 30-324 Kraków, ul. Makowskiego 1 i na tablicy ogłoszeń Domu 

Działkowca ROD „Zakole Wisły” w Krakowie. 

 

Osobami ze strony Organizatora przetargu uprawnionymi do porozumiewania się z 

Wykonawcami są: 

1. Pani Zofia Królczyk  

 

2. Pan Władysław Król  

 

2.Organizator przetargu unieważnia przetarg, jeżeli:  

1) nie złożono trzech ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, 

2) cena najkorzystniejszej ofert przewyższa kwotę, którą Organizator przetargu zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 

4) wystąpiła istotna zmiany okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można buło wcześniej 

przewidzieć. 

 

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 przyczyny. 



 

 

 
                                                                                     Podpisy Organizatora przetargu 
  

                                                                                     1………………………… 

                                                                                      

                                                                                     2…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


