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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Spółka z o.o. w Wierzbinku 

Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno 

tel. 63 2611036 

NIP 6652969138, Regon 301704975 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Wykonanie stropodachu na budynku  

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych. 

 



1. Zamawiający: 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Spółka z o.o. w Wierzbinku 

Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno 

tel. 63 2611036 

NIP 6652969138, Regon 301704975 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stropodachu na budynku Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym 

Załącznik nr 1. 

 

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia:  

 

Miejsce realizacji zamówienia: Budynek PGK Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno. 

Termin realizacji zamówienia: 25.03.2022.r  

 

4. Osoby upoważnione do kontaktu:  

 

Adrian Antoniak, tel. 885-617-640 

        e-mail: sekretariat@pgkwierzbinek.pl 

 

5. Termin związania ofertą:  

 

  Okres związania ofertą wynosi 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty:  

 

1) Ofertę należy  sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik 

do niniejszego zaproszenia do składania ofert (Załącznik nr 2). 

2) Oferta   może  być   złożona  w   formie elektronicznej lub pisemnej za pomocą e-mail, 

listownie oraz   winna  być  podpisana  przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w 

imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa zgodnie z 

wymaganiami Kodeksu Cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia 

powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji 

przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) Wartość oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

4) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 
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7. Miejsce i termin składania ofert: 

 

1) Oferty należy złożyć do dnia 11.03.2022.r r. do godziny 11.00 – decyduje data i godzina 

wpływu do Zamawiającego 

2) Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub przesłać na adres: Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wierzbinku, Wierzbinek 65 62-619 Sadlno . 

3) Oferty można składać również drogą mailową na adres: sekretariat@pgkwierzbinek.pl 

 

8. Kryteria oceny ofert: 

 

1) Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%). 

2) Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego    

 

9. Zawarcie umowy: 

 

Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, 

który złożył  najkorzystniejszą ofertę. 

 

 

Załączniki: 

* Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

* Nr 2 - Formularz ofertowy 

* Nr 3 - Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 

 

Przedmiar robót 

 

Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

1. KNR 401 
0535 – 0800 

Rozebranie obróbek blacharskich murów 
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy; nie nadającej się do użytku 

m2 22 

2. KNR 2-02 
0362-02 

Płyty z rdzeniem poliuretanowym. Attyka elem. 6 

3. KNNR 002 
0507-0100 

Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej – 
jednowarstwowe – papa podkładowa, naprawa 
dziur 

m2 113,75 

4. KNR 202 
0609-0200 

Analogia. Izolacje cieplne poziome z płyt 
styropianowych ,,Dach podłoga’’ grub. 
5 cm, układane na wierzchu konstrukcji: na klej 
bitumiczny 

m2 325 

5. KNR 202 
0609-0200 

Analogia. Izolacje cieplne poziome z płyt 
styropianowych  gr 10 cm laminowanych papą, 
układane na wierzchu konstrukcji: na klej 
bitumiczny 

m2 325 

6. KNNR 002 
0507-0100 

Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej – 
jednowarstwowe – papa wierzchnia 5,2 mm 

m2 325 

7. KKNR 004 
0213-0500 

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym, 
o średnicy :110mm 
 

szt. 11 

8. ZAŁ.1 102 
0504-0210 
 

Analogia. Obróbki blacharskie, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 50 cm, z blachy: powlekanej 
płaskiej grub. 0,55mm 

m2 28,5 

9. KNNR 004 
0222-0200 

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu 
wciskowym i średnicy:110mm 

szt. 6 

10. kalk. własna Podświetlany napis: PGK Sp. z o.o. w 
Wierzbinku, adres, nr tel., logo zakładu 

szt. 1 

 

 



Załącznik nr 2 

NAZWA WYKONAWCY/ÓW 

………………..……………….. 

………………………………… 

(e-mail ……………………………….. 

Tel…………………………………….) 

 

O F E R T A 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Spółka z o.o. w Wierzbinku 

Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.03.2022r. na wykonanie stropodachu na budynku 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku 

  

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz OFERUJEMY wykonanie 

zamówienia, za cenę łączną: 

…............................................ zł (netto) 

 

+       ....................................... zł podatek VAT 

 

=     ................................................. zł (brutto) 

 

Słownie :.....................................................................................................złotych (brutto) 

 

 

 

 

................……………………..                                                             ……………….……………… 

    (miejscowość, data)               (podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń         woli w imieniu Wykonawcy) 

 



 

Załącznik nr 3 

 

 

UMOWA Nr  …... 

 

zawarta w dniu …………. . w Wierzbinku  pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Wierzbinku 65, 

62-619 Sadlno 

NIP: 6652969138, REGON: 301704975  

reprezentowana przez: 

Adrian Antoniak – Prezes 

zwanym dalej ''Zamawiającym'' 

a 

__________________________________________________________________________- 

NIP: _____________________ 

adres: ____________________ 

reprezentowana przez: 

________________________________________ 

________________________________________ 

zwanym dalej ''Wykonawcą'' 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest wykonanie stropodachu na budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku zgodnie z przedmiarem zawartym w załączniku nr 1 do 

umowy. 

§ 2 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zorganizowania własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność 

koniecznego do wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla 

osób wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy; 

2) należytego wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z 

umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa; 

3) usuwania na bieżąco na własny koszt i niebezpieczeństwo wszystkich odpadów i 

opakowań, powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 

4) zapewnienia, że materiały użyte do realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1, są nowe i 

odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane i wymaganiom specyfikacji 

warunków zamówienia. 

5) okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów:  

a) certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  



b) deklaracji zgodności  

c) atestów lub aprobat technicznych; 

6) apewnienia potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów 

wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości prac wykonanych z materiałów 

Wykonawcy na terenie realizacji prac, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych 

materiałów; 

7) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji prac w wypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

8) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji prac,  

9) uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych usterek lub wad, 

10) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru końcowego. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją 

przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający 

żąda, wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6. W przypadku realizacji części robót przez podwykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany 

do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  z zachowaniem warunków 

płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

7. Udział podwykonawcy w realizacji niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

8. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe ustalone w przyjętej ofercie na kwotę: ……………….. zł  (słownie: 

…………………. 00/100 złotych), która to kwota zawiera w sobie podatek od towarów i 

usług (VAT). 

2. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą  po wykonaniu przedmiotu umowy i 

odbiorze na podstawie „Protokołu odbioru końcowego”.  

3.Zamawiający zapłaci fakturę w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia faktury Vat do 

siedziby  Zamawiającego. 

4.Za termin zapłaty uznaje się datę przelewu środków z konta Zamawiającego. 

5.Zamawiający zachowuje prawo, jeżeli  jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji 

robót, polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne dla 

wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych 

poleceń: 

   5.1 zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót, przy czym wysokość wynagrodzenia nie będzie 

niższa niż 75% kwoty określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;   

   5.2 pominąć jakieś roboty/ 



 

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze 

względu na bezpieczeństwo  lub konieczność zapobieżenia awarii. 

 

§ 4 

 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na 25.03.2022.r 

3. Termin określony w ust. 2 oznacza termin pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu 

gotowości do odbioru. 

 

 

§ 5 

1. Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie 7 dni od 

daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują     

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

wyznaczając termin ich usunięcia nie dłuższy niż 14 dni na koszt Wykonawcy. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 

może obniżyć wynagrodzenie o wartość wadliwie wykonanych robót, 

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem może odstąpić od umowy 

lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy. 

4. Wady, o których mowa w ust. 3 pkt 1 powodują niedokonanie odbioru, a Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w ustalonym terminie i ponownie dokonać 

zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się 

rozpocząć czynności odbioru w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. 

5. Wykonawca do czasu odbioru przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentacji 

niezbędnej do odbioru, który powinien zawierać w szczególności: atesty wbudowanych 

materiałów, deklaracje zgodności, certyfikaty, protokoły. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

7. Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie najpóźniej na 7 dni przed upływem okresu 

gwarancji 

§ 6 

1. Strony postanawiają, iż niezależnie od zakresu uprawnień, jakie przysługują  

Zamawiającemu wobec Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego 

przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy 

(podczas jego eksploatacji) w okresie gwarancji jakości obowiązany jest do przedłożenia 

stosownej reklamacji zawierającej w szczególności termin usunięcia wad. 

3. Wykonawca powinien usunąć stwierdzone wady: 



a) niezwłocznie jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowiu,            

mieniu, 

b) w innych przypadkach w ciągu 7 dni. 

4. Po bezskutecznym upływie terminów jak wyżej, reklamacja uważana będzie za uznaną w 

całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji jakości bezpłatnie usuwać wszelkie 

powstałe wady i usterki ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi. Jeżeli 

usunięcie wady/usterki nie nastąpi w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich 

usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

 

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w razie zaistnienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać jedynie może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca pozostaje w nieuzasadnionej zwłoce powyżej 30 dni z zakończeniem 

wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1, 

2) jeżeli Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac 

zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,  

3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) jeżeli Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż              

7 dni, 

5) jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

W powyższych przypadkach Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił 

pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z 

umowy. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych prac oraz zapłaty 

wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane w sposób należyty do dnia odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe:  

1) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac wg stanu na dzień 

odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, która odstąpiła od umowy, 



3) zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada,  

4) niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu realizacji prac urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.  

7. Odstąpienie od umowy może nastąpić przy jednoczesnym naliczaniu kar umownych na 

zasadach określonych w niniejszej umowie. 

 

§ 8 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które 

będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach : 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w oddaniu  przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i 

rękojmi  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia 

liczonego od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad,   

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w szczególności jeżeli  

wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie i zobowiązany będzie zapłacić  

Zamawiającemu  karę w wysokości 25 %  wynagrodzenie umownego brutto za przedmiot 

umowy. 

2.  W sytuacji gdy kara umowna, przewidziana w ust. 1 nie pokrywa szkody, Zamawiającemu 

przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego 

wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy 

 

§ 9 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest ……………………………..                                                 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest ……………………………….. 

 

§ 10 

W sprawach umową nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy: 

- Kodeksu Cywilnego 

- oraz inne przepisy szczególne dotyczące przedmiotu umowy. 

 

§ 11 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i wymagają formy 

pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

Do rozpoznawania sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy są Sądy 

Powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 



§ 13 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału 

każdy z przeznaczeniem: 2 egz. Zamawiający, 1 egz. Wykonawca. 

      

    Zamawiający :                                                                                    Wykonawca :  

 

……………………………………                                      …….……………………………… 

      Podpisano i opatrzono pieczęcią        Podpisano i opatrzono pieczęcią  

 

 


