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Znak sprawy: DT.42.4.2018.AW2 
Radom, dnia 28.08.2018 r. 

Zaproszenie 

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom ( Zapraszający ) zaprasza, 
zainteresowanych Wykonawców do złożenia nam szacunkowych kosztów wykonania dokumentacji 
projektowej oraz kosztorysu realizacji -wykonania, wg tej dokumentacji, niżej wymienionych prac: 

1. Remontu murków oporowych ( oznaczonych graficznie i opisanych słowami „Murek oporowy" na 
mapce orientacyjnej stanowiącą załącznik nr 6 oraz przedstawione na zdjęciach poglądowych -
załączniki nr 8, 9,10,11,12 do niniejszego Zaproszenia), polegającego na odtworzeniu brakujących 
ich fragmentów oraz uzupełnieniu powstałych w nich ubytków. Murki oporowe opisane w niniejszym 
punkcie) usytuowane są na dz. nr 23/17 przy ul. Rodziny Winczewskich 4 oraz na dz. nr 23/16, przy 
ulicy Rodziny Winczewskich 6/6A , które stanowią własność Gminy Miasta Radomia. 

2. Remontu schodów, polegającego na uzupełnieniu ubytków i ich wzmocnieniu, oznaczonych 
numerami 1., 2., 3., 4., 5. na załączniku nr 6 oraz przedstawionych na zdjęciach poglądowych 
stanowiących załączniki o nr 1., 2., 3., 4., 5. dołączone do niniejszego zaproszenia. Schody 
wymienione w niniejszym punkcie usytuowane są na dz. nr 23/17 przy ul. Rodziny Winczewskich 4 
oraz na dz. nr 23/16, przy ulicy Rodziny Winczewskich 6/6A , które stanowią własność Gminy Miasta 
Radomia. 

3. Demontażu starego chodnika (utylizacja gruzu) i wykonanie na nowej podbudowie nowego chodnika 
o szerokości 1 m z płyt betonowych kolor szary o wym. 50 x 50 x 7 cm w miejscu oznaczonym na 
mapce orientacyjnej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego Zaproszenia oraz przedstawiony na 
zdjęciach poglądowych stanowiące załączniki nr 13, 14. Nowo ułożony chodnik jednym bokiem 
przylegać musi do murku oporowego, a drugi jego przeciwległy bok musi być zabezpieczony 
obrzeżem o wym. 6 x 2 0 x 100 cm koloru szarego. Chodnik opisany w niniejszym punkcie 
zaproszenia usytuowany jest na dz. nr 23/17 przy ul. Rodziny Winczewskich 4 oraz na dz. nr 23/16, 
przy ulicy Rodziny Winczewskich 6/6A, które stanowią własność Gminy Miasta Radomia . 

4. Montażu ogrodzenia placu zabaw (oznaczonego na załączniku nr 6 słowami „Plac zabaw") 
z powierzonego zdemontowanego ogrodzenia pochodzącego z placu zabaw, rewitalizowanego parku 
miejskiego poprzez: 
a) odbiór ogrodzenia od Zapraszającego i jego transport na miejsce montażu, 
b) montaż ogrodzenia placu zabaw (słupków, przęseł szer. 1,6 mb, dwuskrzydłowej bramy o szer. 3 m 

i2sz t . furtek każda o szer. 1,2 mb) o łącznej długości ok. 88 mb w miejscu i konfiguracji 
wskazanej przez Zapraszającego, na dz. nr 23/17 przy ul. Rodziny Winczewskich 4 w Radomiu. 

5. Do zakresu : 
a) Remontu murków oporowych przyległych do biegu schodów ( oznaczonych na mapce 

orientacyjnej stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego Zaproszenia ) należeć musi odtworzenie 
brakujących ich fragmentów oraz uzupełnieniu powstałych w nich ubytków. 

b) Remontu schodów ( oznaczonych na mapce orientacyjnej stanowiącej załącznik nr 7 ) należeć 
musi demontaż starych schodów, a w ich miejsce wykonania na nowej podbudowie nowych 
schodów z szarej kostki brukowej „Behaton" 8 x 16,5 x 20 cm z podstopnicami wykonanymi 
z szarych obrzeży betonowych o wym. 8 x 30 x 100 cm. 

Murki oporowe oraz schody opisane w w/w punkcie 5., przedstawione na zdjęciach poglądowych -
załączniki o nr 15,16 ) usytuowane są na skarpie pomiędzy budynkami przy ul. Rodziny 
Winczewskich 2 , a Śniadeckich 1 na działce 26/5 i 26/7, które stanowią własność Gminy Miasta 
Radomia . 

Cena za wykonanie: 
- remontu schodów, murków oporowych, montażu ogrodzenia placu zabaw, nowego chodnika 

usytuowanych odpowiednio na dz. nr 23/17 przy ul. Rodziny Winczewskich 4 i na dz. nr 23/16 przy ulicy 
Rodziny Winczewskich 6/6A uwzględniać musi zadania określone w punktach I., II.. III., IV. 
niniejszego zaproszenia, 

- remontu murków oporowych usytuowanych wzdłuż boków schodów oraz demontażu starych i montażu 
w ich miejsce nowych schodów położonych na skarpie pomiędzy budynkami przy ul. Rodziny Winczewskich 
2 a Śniadeckich 1, na działkach ozn. 26/5 i 26/7 uwzględniać musi prace określone w punktach V. i VI 
niniejszego zaproszenia. 

I. Prace obejmujące remont wszystkich murków oporowych ( dotyczy także murków oporowych przylegających 
do boków biegów schodów oznaczonych załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, polegać muszą między innymi na : 
- skuciu luźnych, odspojonych powierzchni murków oporowych, odpowiednim oczyszczeniu oraz 
zagruntowaniu takich powierzchni, 

- uzupełnieniu brakujących fragmentów murków oporowych, poprzez ich wymurowanie na odpowiednio 
przygotowanym pod nie podłożu (zgodnie ze sztuką budowlaną ) oraz ich otynkowanie, 

- nowo wybudowane murki oporowe muszą nawiązywać swoim kształtem, wysokością oraz wykończeniem do 
tych w dobrym stanie technicznym, zlokalizowanych na w/w działkach przy w/w budynkach. 
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l i. Prace obejmujące remont schodów przedstawionych na załącznikach o numerach 1, 2, 3, 4, 5 muszą miiędzy 
innymi obejmować: 
- skucie wszystkich luźnych fragmentów schodów, 
-właściwe odpylenie i zagruntowanie odpowiednimi preparatami celem zwiększenia przyczepności 

materiału naprawczego, 
- wypełnienie szczelin , spękań i rys oraz ubytków odpowiednią zaprawą przeznaczoną do wykonywania tego 

rodzaju prac, aby w efekcie końcowym dokonać całościowego przetarcia wszystkich płaszczyzn. 
III. Wykonanie ogrodzenia w/w placu zabaw obejmować musi: 

- odbiór wyżej wymienionego ogrodzenia od Zapraszającego i jego transport na miejsce montażu, 
- należyty ( stabilny ) montaż ogrodzenia ( słupków, przęseł, bramy, 2 szt. furtek) o łączne długości 

ok. 88 mb w miejscu i konfiguracji wskazanej przez Zapraszającego, 
IV. Prace związane z wykonaniem nowego chodnika w miejscu wskazanym na mapce stanowiącej załącznik nr 7 

do niniejszego zaproszenia, muszą obejmować: 
- zdemontowanie i utylizację płyt i obrzeży zdemontowanych ze starego chodnika, 
- wykonanie, zgodnie ze sztuka budowlana , odpowiedniej podbudowy pod nowy chodnik, 
- ułożenie nowego chodnika o szer. 100 cm z płyt betonowych koloru szarego o wym. 50 x 50 x 7 cm 
- zabezpieczenie boku chodnika obrzeżem w kolorze szarym o wym. 6 x 20 x 100 cm. 

V. Prace obejmujące remont murków oporowych przyległych do biegów schodów ( zdjęcia poglądowe -
załączniki nr 15,16 ) polegać muszą między innymi na: 
- skuciu luźnych, odspojonych powierzchni murków oporowych, odpowiednim przygotowaniu ( oczyszczeniu, 

i zagruntowaniu ) powierzchni, 
- uzupełnieniu brakujących fragmentów murków oporowych, poprzez ich wymurowanie na odpowiednio 

przygotowanym pod nie podłożu (zgodnie ze sztuką budowlaną ), ich otynkowanie i przetarcie na gładko, 
- nowo wybudowane murki oporowe muszą nawiązywać swoim kształtem, wysokością oraz wykończeniem do 
tych w dobrym stanie technicznym, zlokalizowanych na w/w działkach przy w/w budynkach. 

VI. Demontaż schodów ( zdjęcia poglądowe - załączniki nr 15, 16) i ich utylizację, obejmować musi także 
wykonanie na nowej podbudowie nowych schodów z szarej kostki brukowej „Behaton" 8x16 ,5x20 cm 
z podstopnicami wykonanymi z szarych obrzeży betonowych o wym. 8 x 30 x 100 cm. 

VII. Miejsce i sposób złożenia szacunkowych kosztów wykonania prac opisanych zaproszeniem znak sprawy 
DT.42.4.2018.AW2 z dnia 28.08.2018 r. 
- Osobiście w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 26-600 Radom 

I piętro budynek Administracyjny. 
VIII. Termin złożenia szacunkowych kosztów wykonania prac opisanych pismem znak sprawy DT.42.4.2018.AW2 

z dnia 28.08.2018 r. do dnia 12.09.2018 r. godzina 1400. 
IX. Osoby upoważnione przez Zapraszającego do kontaktu z zainteresowanymi Wykonawcami: 

Piotr Ponęta tel. 48/331 14 52 lub 797 009 084 w dni robocze od 8 °°do 14 °° 
Andrzej Wilk tel. 48/331 14 52 lub 797 009 091 w dni robocze od 8 °° do 14 °° 

X. Sposób przygotowania zgłoszenia przez Wykonawcę : 
Szacunkową cenę za wykonanie remontu murków oporowych, remontu schodów, wykonanie montażu 
ogrodzenia placu zabaw, wykonanie demontażu starego i montażu nowego chodnika zlokalizowanych 
odpowiednio przy ul. Rodziny Winczewskich na dz. nr 23/17 i na dz. nr 23/16 przy ulicy Rodziny 
Winczewskich 6/6A w Radomiu należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, wyłącznie na 
formularzu określonym na stronach 3 i 4 niniejszego zaproszenia. 
Dane określone przez Wykonawcę, wymienione w punkcie XI. 1., XI. 2., XI. 3. i XI. 4. niniejszego Zaproszenia 
będą mogły posłużyć do rozpoczęcia procedury wyłonienia Wykonawcy wszystkich prac lub ich wybranych 
części. 
Złożenie niniejszego zaproszenia nie stanowi : 

- oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji zamówienia, 
- podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Wykonawcy do otrzymania zlecenia. 

DYREKTOR 
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XI. Treść zgłoszenia : 

a) Nazwa Wykonawcy 

b) Adres Wykonawcy 

c) NIP 

d) Regon 

1. Szacunkowy koszt uzyskania stosownych pozwoleń i uzgodnień oraz wykonania remontu murków 
oporowych i schodów na dz. nr 23/17 przy ul. Rodziny Winczewskich 4 oraz na działce nr 23/16 przy 
ulicy Rodziny Winczewskich 6/6A w Radomiu opisanych punktami 1., 2., I. na str. 1 oraz 
punktem II. na str. 2 zaproszenia znak sprawy DT.42.4.2018.AW2 z dnia 28.08.2018 r. określam na: 

Cenę netto zł (słownie złotych 

Podatek VAT zł ( słownie złotych. 

Cenę brutto zł (słownie złotych. 

2. Szacunkowy koszt wykonania uzyskania stosownych pozwoleń na montaż ogrodzenia placu 
zabaw i wykonanie tego montażu na dz. nr 23/17 przy ul. Rodziny Winczewskich 4 w Radomiu, 
opisanego punktem 4. na str. 1 oraz punktem III. na str. 2 zaproszenia znak sprawy DT.42.4.2018.AW2 
z dnia 08.08.2018 r. określam na: 

Cenę netto zł (słownie złotych. 

Podatek VAT zł ( słownie złotych. 

Cenę brutto zł (słownie złotych. 

3. Szacunkowy koszt demontażu starego chodnika z utylizacją gruzu włącznie, oraz przygotowanie 
odpowiedniego podłoża i wykonanie na nim nowego chodnika na dz. nr 23/17 przy ul. Rodziny 
Winczewskich 4 oraz na działce nr 23/16 przy ul. Rodziny Winczewskich 6/6A w Radomiu opisanego 
punktem 3. na str. 1 oraz punktem IV. na str. 2 zaproszenia znak sprawy DT.42.4.2018.AW2 z 28.08.2018 r. 
określam na: 

Cenę netto zł (słownie złotych 

Podatek VAT zł ( słownie złotych. 

Cenę brutto zł (słownie złotych. 
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4. Szacunkowy koszt remontu murków oporowych przyległych do biegu schodów oraz demontaż schodów, 
a w ich miejsce wykonania na nowej podbudowie nowych schodów na dz. nr 26/5 i 26/7 przy ul. Rodziny 
Winczewskich 2 a ul. Śniadeckich 1 w Radomiu, opisanych punktem 5. na str. 1 oraz punktami V. i VI. na 
str. 2 zaproszenia znak sprawy DT.42.4.2018.AW2 z dnia 28.08.2018 r. określam na: 

Cenę netto zł (słownie złotych. 

Podatek VAT zł ( słownie złotych. 

Cenę brutto zł (słownie złotych. 

Miejscowość, dnia 

Podpisy i pieczęcie osoby/osób 
upoważnionych/reprezentatywnych 

do zaciągania zobowiązań 
w obrocie gospodarczym 

Pieczęć Wykonawcy ( firmowa ) 
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