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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 zaprasza do 
złożenia oferty cenowej na:  
I. Wykonanie projektu rozbiórki nie użytkowanego i nie nadającego się do remontu 

budynku parterowej oficyny murowanej z poddaszem, zlokalizowanej na dz. ozn.  
nr 10/2 (Obr. IX/1, ark. 85) przy ul. Moniuszki 9 w Radomiu. 
W/w projekt musi: 
a) być wykonany przez uprawnione osoby, 
b) być zgłoszony i zatwierdzony przez wymagane prawem stosowne organy,  
c) uwzględniać przepisy prawa Ochrony Środowiska w zakresie utylizacji odpadów 

powstałych w trakcie w/w rozbiórki. 
II. Wystąpienie do Wydziału Architektury Urzędu Miasta Radomia z wcześniej 

przygotowanymi oraz uzgodnionymi przez Wykonawcę stosownymi dokumentami, 
koniecznymi mapami, projektem rozbiórki, obmiarem robót, pozwoleniami od 
pozostałych wymaganych prawem instytucji, niezbędnych dla wydania pozwolenia 
na wykonanie przedmiotowej rozbiórki powstałymi z niezbędnymi dla uruchomienia 
oraz realizacji przez Wykonawcę w/w rozbiórki. W/w dokumenty muszą być zgodne  
z obowiązującymi przepisami prawa i odpowiadać jego warunkom: 
a) zapewnić powinny Wykonawcy oraz Zamawiającemu terminowe wykonanie 

wszystkich zadań niezbędnych do zgodnego z obowiązującym prawem 
uruchomienia procesu rozbiórki oraz  jej faktycznego i terminowego wykonania, 

b) muszą być przez Wykonawcę przekazane w jednym oryginalnym egzemplarzu dla 
Zamawiającego. 

III. Rozbiórkę nie użytkowanego i nie nadającego się do remontu budynku parterowej 
oficyny murowanej z poddaszem, zlokalizowanej na dz. ozn. nr 10/2 (Obr. IX/1,  
ark. 85) przy ul. Moniuszki 9 w Radomiu, która obejmować musi także: 
a) zasypanie i wyrównanie do poziomu gruntu pozostałych po rozbiórce wszystkich 

ścian w/w budynku (łącznie z wywiezieniem gruzu), 
b) uporządkowanie terenu obejmującego obiekt przeznaczony do rozbiórki oraz 

wyrównanie terenu po rozbiórce.  
c) dokonania napraw wszelkiej infrastruktury na terenach właścicieli działek 

graniczących z w/w działką, o ile uszkodzenia te powstaną z tytułu prowadzenia 
przez Wykonawcę  prac opisanych niniejszym zapytaniem cenowym. 

1. Termin realizacji: 3 m-ce od daty podpisania umowy. 
2. 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  
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3. Ofertę należy złożyć do dnia: 08.02.2021r. do godz. 1200. 
4. Zamawiający, po zabezpieczeniu środków pieniężnych niezbędnych do realizacji w/w 

prac rozbiórkowych dokona wyboru Wykonawcy w/w prac. 
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca 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. .  

6. Zawarcie umowy wg załączonego wzoru. 
7. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę na dziennik 

korespondencyjny Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury z załączonym 
do niej, pozytywnym protokołem odbioru robót. 

8. Osoba lub osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: 
Pracownicy Działu Technicznego Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu  
tel. 48 389 26 38. 

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku 
polskim, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania cenowego. 

10. Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów: najniższej 
ceny. 

11. Zapytanie cenowe nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki: 
1. Formularz oferty. 
2. Wzór umowy.  
3. Opinia techniczna wraz z oceną stanu zachowania i aktualną dokumentacją 

fotograficzną. 
4. Inwentaryzacja architektoniczna wraz z opinią techniczną budynku położonego  

w Radomiu przy ul. Moniuszki 9. 
5. Decyzja 113/DR/20 z dnia 24.02.2020r. w sprawie wydania pozwolenia na w/w 

rozbiórkę wydana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, 
Delegatura w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom. 

6. Oświadczenie właściciela nieruchomości dot. wyrażenia zgody na przeprowadzenie 
w/w rozbiórki. 

 
Otrzymują: 
1. Adresat 
2. A/a Dział Techniczny ZUK w/m 


