
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachu w budynku magazynowym 

Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych przy ul. Jagiellońskiej 23-27 w Dęblinie. 
Wymiary dachu: 5,70 m x 6,5 m, wysokość budynku: 3 m, dach z jednostronnym 
spadkiem. 

2. Zakres robót obejmuje w szczególności: 
1) demontaż istniejącego pokrycia dachu z papy, 
2) demontaż istniejącej konstrukcji nośnej łacenia, 
3) wykonanie nowej konstrukcji nośnej i łacenia w technologii drewnianej (istniejąca 

konstrukcja metalowa pozostaje), 
4) pokrycie dachu blachą stalową ocynkowaną trapezową typu T35/188S o grubości 

min. 0,55 mm z filtrem antykondensacyjnym, 
5) uzupełnienie obróbek blacharskich i murów ogniowych. 

3. Zakres prac obejmuje także roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace 
konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w zapytaniu ofertowym, a niezbędne do 
wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy 
prawa, w szczególności: 
1) wykonanie tymczasowego oznakowania na czas prowadzenia robót, 
2) wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robot m.in. pod względem bezpieczeństwa, bhp, 

kradzieży oraz dewastacji, 
3) naprawy wszelkich uszkodzeń istniejącej infrastruktury technicznej powstałych 

podczas wykonywania robot, 
4) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji 

odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.). Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu 
wskazanej w tym punkcie ustawy i zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i swój 
koszt odpady powstałe podczas realizacji zadania. 

4. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej i zdobycie wszelkich niezbędnych 
informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 
Wizje lokalną można odbyć po wcześniejszym umówieniu się z przedstawicielem 
Zamawiającego pod nr telefonu 81 883 25 50 lub 515 252 691. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym, zasadami 

sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, aktualnymi normami, terminowo i z należytą 
starannością, 

2) przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. 
3) zorganizowania terenu robót, zaplecza budowy oraz miejsca składowania 

materiałów we własnym zakresie i na własny koszt, 
4) odpowiedniego oznaczenia i zabezpieczenia prowadzonych robót oraz placu robót, 
5) dostarczenia we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia niezbędnych 

materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia, 
6) wykonywania robót przy użyciu własnego sprzętu, 
7) wykonania przedmiotu zamówienia z fabrycznie nowych materiałów, surowców 

i wyrobów odpowiadających wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym oraz 
wszelkim innym wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, 
a w szczególności muszą spełniać, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), wymogi wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogi jakościowe, 

8) okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów 
certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobat technicznych, 

9) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy w tym 



dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, 

10) zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego. 
6. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) przekazania Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i danych niezbędnych do 
rozpoczęcia i prowadzenia robót, 

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót, 
3) protokolarnego odbioru robót, 
4) zapewnienia Wykonawcy punktu poboru energii elektrycznej i wody (koszty zużycia 

energii elektrycznej i wody ponosi Zamawiający), 
5) terminowej zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 
powstałe w związku z realizacją robót oraz usunięcie powstałej szkody lub pokrycie 
roszczenia z tytułu powstałej szkody. 

8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24. miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonanie 
zamówienia (tj. wykonane prace oraz zastosowane materiały, surowce i wyroby). 
Zamawiający wymaga usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji 
w terminie do 10 dni od zgłoszenia drogą mailową. 

9. Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2021 r. Przez wykonanie przedmiotu 
zamówienia należy rozumieć zgłoszenie Zamawiającemu gotowości robót do odbioru 
końcowego. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie MZGK Sp. z o.o. z siedzibą 
w Dęblinie przy ul. Towarowej 2D. 

10. Forma rozliczenia: wynagrodzenie ryczałtowe. 
11. Warunki płatności: przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 30 

dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. 


