Radom, dnia 02.06.2021r.

Znak sprawy: DT.26.3.2020/2021.AK2
ZAPYTANIE CENOWE

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom zaprasza
do złożenia oferty cenowej na wykonanie schodów z kostki betonowej, murków
oporowych i poręczy w ciągu pieszym przy ul. Śniadeckich w Radomiu.
1. Zakres robót:
a. Rozbiórka schodów, murków oporowych okalających ww. schody.
b. Usunięcie poręczy oraz spod byłych schodów i murków oporowych starej
podbudowy piaskowo cementowej (ok. 50 m²), wywiezienie oraz utylizacja.
c. Wykonanie nowej podbudowy piaskowo – cementowej pod nowe schody.
d. Wykonanie nowych schodów z kostki betonowej szarej gr. 6cm.
e. Nowe schody wykonać należy, zgodnie z załączonym rysunkiem nr 1, który
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego, a zobrazowane na
tym rysunku:
 podstopnice schodów wykonać należy z krawężnika 15x30x100cm kolor
szary,
 tory jezdne dla wózków (zjazdy) wykonać z obrzeży i kostki betonowej kolor
szary.
f. Wykonanie nowych murków oporowych po obu stronach schodów z palisady
12x18x80cm kolor szary.
g. Wykonanie po obu stronach schodów, nowych poręczy z rur ze stali nierdzewnej.
h. Wykonawca dokona napraw wszelkiej infrastruktury na terenie prowadzonych
prac oraz na terenach właścicieli innych działek graniczących z ww. schodami, o ile
uszkodzenia te powstaną z tytułu prowadzenia przez Wykonawcę prac
remontowych.
i. Wykonanie przez Wykonawcę w/w prac musi odbyć się zgodnie z:
- zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
- warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia poprzez zabezpieczenie
i oznakowanie tymczasowe na czas robót budowlanych objętych niniejszym
zapytaniem,
- obowiązującymi normami i przepisami,
- zamówieniem Zamawiającego, złożoną ofertą i dobrą jakością oraz właściwą
organizacją robót.
j. Określone wyżej prace wykonania nowych schodów, murków i poręczy,
uprzątnięcie terenu po wykonaniu prac, wykonanie wszelkich napraw
infrastruktury, a także wszelkie inne nieprzewidziane prace związane
z wykonaniem powyższego zadania należy wykonać w terminie 30 dni od daty
zawarcia umowy opisanej w pkt. 5 niniejszego zapytania cenowego.
k. W przypadku zwłoki Wykonawcy w terminowym wykonaniu prac objętych
niniejszym zapytaniem cenowym Zamawiający potrąci Wykonawcy karę umowną
w wysokości 2% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia,
począwszy od dnia następnego po umówionym terminie.
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l. Na wbudowane materiały oraz prace wykonane dla realizacji zadania Wykonawca
zobowiązuje się udzielić dla Zamawiającego 36 miesięcznej gwarancji, której bieg
rozpoczyna się od daty spisania pozytywnego protokołu odbioru tych prac.
Zamawiający, po zabezpieczeniu środków pieniężnych niezbędnych do realizacji prac
remontu schodów opisanych niniejszym zapytaniem cenowym dokona wyboru
Wykonawcy ww. robót oraz zawiadomi go o powyższym, aby:
a. w ciągu 7 dni zawrzeć z wybranym Wykonawcą umowę, której treść
przedstawiona jest w załączniku nr 3 dołączonym do niniejszego zapytania
cenowego,
b. wybrany przez Zamawiającego Wykonawca robót opisanych niniejszym
zapytaniem cenowym, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wpłacić
Zamawiającemu kwotę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto
na konto nr 45 1240 3259 1111 0010 2176 3899 Bank Pekao S. A. tytułem
należytego zabezpieczenia wykonania umowy,
c. zwrot kwoty określonej punktem 2b. niniejszego zapytania cenowego zostanie
dokonany przez Zamawiającego na nr rachunku wskazany przez oferenta
w złożonej Zamawiającemu ofercie cenowej w ciągu 30 dni od daty sporządzenia
pozytywnego protokołu, opisanego punktem 1k.
Miejsce i termin złożenia ofert: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15,
26-600 Radom – sekretariat lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
sekretariat@zuk.radom.pl
Ofertę należy złożyć do dnia: 11.06.2021r. do godz. 1200.
Zawarcie umowy wg załączonego wzoru.
Warunki płatności: przelew 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę na dziennik
korespondencyjny Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury.
Osoba lub osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Pracownicy Działu Technicznego Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu
tel. 48 389 26 38.
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku
polskim, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania cenowego.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: najniższej
ceny.
Zapytanie cenowe nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia.
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