
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 
W RADOMIU 

Znak sprawy: DT.523.11.2018.PP 
Radom, dnia 16.08.2018 r. 

Z A P Y T A N I E C E N O W E 
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom ( Zamawiający ) zaprasza 

zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty cenowej na wykonanie: 
1. Projektu rozbiórki nieużytkowanego i nie nadającego się do remontu budynku mieszkalnego, komórek i studni 

odpowiednio oznaczonych na zdjęciach nr 1. i nr 2. będących załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania, 
a usytuowanych na nieruchomości stanowiącej własność gminy m. Radomia położonej przy ul. Zajęcza 
w Radomiu, na działce oznaczonej nr 58/2 (Obr. X, ark. 21). 
W/w projekt musi być wykonany przez uprawnione osoby oraz zgłoszony i zatwierdzony przez wymagane 
prawem stosowne organy i uwzględniać musi przepisy prawa Ochrony Środowiska w zakresie utylizacji odpadów. 

2. Wystąpienia do Wydziału Architektury Urzędu Miasta Radomia z wcześniej przygotowanymi oraz uzgodnionymi 
przez Wykonawcę stosownymi dokumentami - tj. koniecznymi mapami, projektem rozbiórki, obmiarem robót, 
pozwoleniami od pozostałych wymaganych prawem instytucji, niezbędnych dla wydania pozwolenia na 
przedmiotową rozbiórkę. 

3. Rozbiórki usytuowanych na działce nr 58/2 (Obr. X, ark. 21) budynku mieszkalnego, komórek i studni opisanych 
w w/w punkcie 1, która obejmować musi także: 
a) Zasypanie i wyrównanie do poziomu gruntu pozostałych po rozbiórce w/w budowli. 
b) Wykoszenie trawy, usunięcie drzew i krzewów nie wymagających zezwolenia na wycinkę. 
c) Demontaż i utylizację ogrodzenia usytuowanego od strony ul. Zajęczej (z podmurówką i słupkami włącznie) 

oznaczonego na zdjęciu nr 1., stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 
d) Uporządkowanie i wyrównanie terenu po w/w rozbiórce. 
e) Wykonanie ogrodzenia z nowej siatki ocynkowanej w miejscu oznaczonym na zdjęciu nr 3., stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 
f) Dokonania napraw wszelkiej infrastruktury na terenach właścicieli innych działek graniczących z działką 

oznaczoną nr 58/2 (Obr. X, ark. 21) położoną przy ul. Zajęczej w Radomiu, o ile uszkodzenia te powstaną 
z tytułu prowadzenia przez Wykonawcę prac opisanych niniejszym zapytaniem cenowym. 

Ilość stosownych dokumentów wygenerowanych z inicjatywy Wykonawcy w celu uruchomienia oraz realizacji 
przez Wykonawcę w/w rozbiórki przy ul. Zajęczej w Radomiu, na działce oznaczonej nr 58/2 (Obr. X, ark. 21). 

musi być zgodna i odpowiadać warunkom obowiązującego prawa, 
zapewnić powinna Wykonawcy oraz Zamawiającemu terminowe wykonanie wszystkich zadań niezbędnych 
do zgodnego z obowiązującym prawem uruchomienia procesu rozbiórki oraz jej faktycznego i terminowego 
wykonania, 
musi być w jednym egzemplarzu przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę po zakończeniu rozbiórki. 

4. Do niniejszego zapytania cenowego, jako jego integralną część dołączamy: 
a) załącznik nr 1 - zdjęcia nr 1. i nr 2. sytuujące budynek mieszkalny, komórki, studnię i ogrodzenie 

przeznaczone do rozbiórki, 
b) załącznik nr 2 - zdjęcie nr 3. z oznaczonym orientacyjnie miejscem wykonania ogrodzenia z nowej 

ocynkowanej siatki oraz zdjęcie nr 4. przedstawiające budynek mieszkalny przeznaczony do rozbiórki, 
c) załączniki nr 3 - zdjęcie nr 5. komórki przeznaczone do rozbiórki oraz zdjęcie nr 6. przedstawiające studnię 

przeznaczoną do rozbiórki, 
d) załącznik nr 4 - wzór umowy ( Uwaga: załączniki o numerach 1,2,3 wyszczególnione we wzorze umowy 

stanowią odpowiednio załączniki wymienione w punkcie 4 litera a), b), c) niniejszego Zapytania cenowego). 
5. Określona wyżej rozbiórka, uprzątnięcie terenu po rozbiórce, wykonanie wszelkich napraw infrastruktury, budowli 

i budynków na terenach właścicieli innych działek graniczących z działką na której będą prowadzone w/w roboty 
rozbiórkowe, a także wszelkie inne nieprzewidziane prace związane z wykonaniem powyższego zadania muszą 
być wykonywane w ciągu 40 dni roboczych, licząc od daty podpisania umowy określonej załącznikiem nr 4 . 

a) Termin realizacji i wykonania wszystkich dokumentów oraz pozostałych czynności z nimi związanych, musi 
być tak zorganizowany przez Wykonawcę, aby dotrzymać terminu o którym mowa w w/w punkcie 5. 

b) W przypadku zwłoki Wykonawcy w terminowym wykonaniu prac objętych niniejszym zapytaniem cenowym, 
Zamawiający potrąci Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy 
dzień opóźnienia, począwszy od dnia dnia ustalonego w/w umową. 

str. 1 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU 
JEDNOSTKA BUDŻETOWA URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU 

26-600 Radom, ul. Sucha 15; teł.: 48 331 02 73; fax: 48 331 02 74; e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl; 
Regon: 141256865; NIP: 948-249-54-17 

mailto:sekretariat@zuk.radom.pl


ZAKŁAD UStUG KOMUNALNYCH 
W RADOMIU 

6. Zamawiający, po zabezpieczeniu środków pieniężnych niezbędnych do realizacji w/w prac rozbiórkowych 
dokona wyboru Wykonawcy w/w prac oraz: 

a) W terminie do dziesięciu dni roboczych podpisze z wybranym Wykonawcą stosowną umowę stanowiącą 
załącznik nr 4 do niniejszego zapytania cenowego. 

b) Wybrany przez Zamawiającego Wykonawca, określonych w niniejszym zapytaniu cenowym prac rozbiórki 
budynku mieszkalnego, komórek i studni oraz ogrodzenia przy ul. Zajęczej usytuowanych na działce nr 58/2, 
wykoszenia trawy i usunięcia drzew i krzewów niewymagających zezwolenia na ich wycinkę oraz wyrównania 
i uprzątnięcia terenu po w/w rozbiórce, przed podpisaniem w/w umowy zobowiązany jest wpłacić 
Zamawiającemu 10% wynagrodzenia kwoty brutto tytułem Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, 
na konto Zamawiającego nr 45 1240 3259 1111 0010 2176 3899 Bank Pekao S A. 

c) Zwrot kwoty określonej punktem 6 litera b) niniejszego zapytania cenowego zostanie dokonany przez 
Zamawiającego dla Wykonawcy na numer rachunku wskazany przez oferenta w złożonej 
Zamawiającemu ofercie cenowej, w ciągu 30 dni od daty sporządzenia protokołu opisanego punktami 
9 i 10 niniejszego zapytania cenowego. 

7. Miejsce i sposób złożenia oferty cenowej przez potencjalnego Wykonawcę: 
Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest dostarczenie jej w wersji papierowej, drogą pocztową na adres 
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom lub osobiste jej złożenie w zamkniętej 
kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy - w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu 
ul. Sucha 15, 26-600 Radom z opisem: „Rozbiórka ul. Zajęcza w Radomiu" - nie otwierać przed 28.08.2018 r. 
godzina 12:00. 
Złożona przez Wykonawcę oferta na wykonanie dokumentów, czynności i prac rozbiórki budynku mieszkalnego, 
komórek, studni, ogrodzenia, wykoszenia traw, wycięcie drzew i krzewów niewymagających zezwolenia na ich 
wycinkę oraz wykonanie nowego ogrodzenia i uporządkowanie terenu po rozbiórce przy ul. Zajęczej w Radomiu, 
na działce oznaczonej nr 58/2 (Obr. X, ark. 21), zgodnie z zapytaniem cenowym znak sprawy: 
DT.523.11.2018.PP z dnia 16.08.2018 r. zawierać musi wypełnione przez Wykonawcę/Oferenta wszystkie 
„wykropkowane miejsca" wierszy strony 3 formularza zapytania ofertowego znak sprawy: DT.523.11.2018.PP 
z dnia 16.08.2018 r. 

8. Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 28.08.2018 r., do godz. 1200 (decyduje data i godzina 
wpływu do sekretariatu Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom). 

9. Warunki płatności: 
Przelew na rachunek wskazany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, płatny w ciągu 14 dni od daty złożenia 
w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26 - 600 Radom prawidłowo wystawionej faktury, 
z dołączonym do niej pozytywnym protokółem odbioru wszelkich prac związanych z realizacją w/w rozbiórki przy 
ul. Zajęczej w Radomiu, podpisanym przez: 

Kierownika i Inspektora Nadzoru rozbiórki, 
Przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Radomiu - Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej 
Jednego z przedstawicieli Zamawiającego, wymienionego w punkcie 11 zapytania cenowego określonego 
pismem znak sprawy DT.523.11.2018.PP z dnia 16.08.2018 r. 

10. Protokół odbioru, o którym mowa w w/w punkcie 9 potwierdzać musi także odbiór przez Zamawiającego 
wszystkich dokumentów wymienionych w niniejszym zapytaniu cenowym oraz umowie. 

11. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktu z oferentem / Wykonawcą: 
Piotr Ponęta tel. 797 009 084 w dni robocze, poniedziałek - piątek od 800 do 1400. 

- Andrzej Wilk tel. 797 009 091 w dni robocze, poniedziałek - piątek od 8°°do 1400. 
12. Zamawiający zastrzega, że złożenie niniejszego zapytania cenowego: 

a) Nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji zamówienia. 
b) Nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy. 

13. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, wyłącznie na 
formularzu określonym na stronie 3 niniejszego zapytania cenowego. 

w Radomiu U 
DYREKTOR 

ZakładijJJskjg Komunalnych i 

^Robert Rutkowsk*, 
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Oferta na wykonanie dokumentów, czynności i prac rozbiórki budynku mieszkalnego, komórek, studni, 
ogrodzenia oraz wykonaniem nowego ogrodzenia z nowej siatki ocynkowanej z wykoszeniem trawy, 
wycięciem drzew i krzewów niewymagających zezwolenia na ich wycinkę oraz uporządkowaniem terenu po 
rozbiórce przy ul. Zajęczej w Radomiu, na działce oznaczonej nr 58/2 (Obr. X, ark. 21), zgodnie z zapytaniem 
cenowym znak sprawy DT.523.11.2018.PP z dnia 16.08.2018 r. 

1. Treść oferty: 

a) Nazwa Wykonawcy 

b) Adres Wykonawcy 

c) NIP 

d) Regon. 

e) Nr rachunku bankowego 

Oferuję wykonanie dokumentów, czynności i prac rozbiórki budynku mieszkalnego, komórek, studni, 
ogrodzenia oraz wykonaniem nowego ogrodzenia z nowej siatki ocynkowanej z wykoszeniem trawy, 
usunięciem drzew i krzewów nie wymagających zezwolenia na ich wycinkę uporządkowaniem terenu po 
rozbiórce przy ul. Zajęczej w Radomiu, na działce oznaczonej nr 58/2 (Obr. X, ark. 21), zgodnie z zapytaniem 
cenowym znak sprawy DT.523.11.2018.PP z dnia 16.08.2018 r. za: 

Cenę netto zł ( słownie: 

Podatek VAT zł ( słownie: 

Cenę brutto zł ( słownie: 

) 
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym na stronach 1 i 2 zapytania 

cenowego określonego pismem, znak sprawy DT.523.11.2018.PP z dnia 16.08.2018 r. i nie wnoszę do 
nich żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy określonej w załączniku nr 4 do zapytania cenowego 
określonego pismem znak sprawy DT.523.11.2018.PP z dnia 16.08.2018 r. i nie wnoszę do niej żadnych 
zastrzeżeń. 

4. Oświadczam, że termin realizacji wykonania przeze mnie wszystkich dokumentów, czynności i prac 
opisanych zapytaniem cenowym znak sprawy DT.523.11.2018.PP z dnia 16.08.2018 r. zostanie przeze 
mnie dotrzymany. 

5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone pismem znak sprawy DT.523.11.2018.PP z dnia 
16.08.2018 r. 

, dnia 

Podpisy i pieczęcie osoby/osób 
upoważnionych/reprezentatywnych 
w obrocie gospodarczym 

Pieczęć Wykonawcy ( firmowa ) 
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