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                                                                                   Szczecin, dn. 2022.05.04 

ZAPROSZENIE OFERTOWE. 

Postępowanie  04/TRI/2022 (tryb sektorowy podprogowy) 

 

 

A. Zmieniony opis zamówienia 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „DĄBIE” Sp. z o.o. 
ul. Struga 10, 70-784 Szczecin 
kontakt: tel. 91 4668216, 607455581; fax. 91 4643529 mail: inwestycje@spad.szczecin.pl 

II. Przedmiot zamówienia: 

Remont dachu nad segmentem „B” budynku warsztatowego z zachowaniem 
istniejącego pokrycia. 

III. Rodzaj i zakres prac: 

A Opis stanu aktualnego: 

Jest to dach płaski wielospadowy z odprowadzeniem wody do rynien na szczytach ścian i do 
dwóch wewnętrznych koryt odpływowych. 
Na dachu znajdują się trzy rzędy świetlików szklanych, wywietrzaki wentylatorów oraz 
instalacja odgromowa. 
Obecne pokrycie o grubości 4-5 cm składa się z 5 warstw starej papy na lepiku w którym są 
miejscowe nieszczelności. 
Całkowita powierzchnia dachu wynosi ok. 1.900 m² w tym powierzchnia kryta papą ok. 1.300 
m². 

B W zakres prac do wykonania wchodzi: 

 Czyszczenie, gruntowanie i malowanie od zewnątrz stalowych konstrukcji świetlików 

 Naprawa (poprawa mocowania, czyszczenie, gruntowanie, malowanie) lub wymiana 
obróbek blacharskich 

 W razie potrzeby wymiana rynien (na stalowe ocynkowane) 

 Sprawdzenie drożności i w razie potrzeby udrożnienie odpływów 

 wyrównanie i wyczyszczenie powierzchni starej papy (po zdemontowaniu drutów 
odgromowych),  likwidacja pęcherzy, mycie ciśnieniowe, gruntowanie 

 wyprofilowanie spadów w dwóch korytach ściekowych 

 rozłożenie drutów odgromowych i przyklejenie ich podstawek do podłoża 

IV. Informacje uzupełniające do opisu zamówienia: 

 Przed złożeniem oferty należy zapoznać się  naocznie ze stanem dachu 

 Prace należy wykonać w zgodzie ze sztuką dekarską i normami budowlanymi 

 Wymaga się:  
 - oznakowania terenu prac i zamieszczenia tabliczek ostrzegawczych „Uwaga prowadzone  
   prace na dachu” 
 - wykonania zadaszeń zabezpieczających nad wejściami do budynku 
 - przestrzegania przepisów bhp i p-poż. 
 - prowadzenia prac w sposób nie utrudniający normalnej pracy zajezdni 
 - składowania materiałów w jednym wydzielonym miejscu 
 - składowania i bieżącego usuwania odpadów na koszt Wykonawcy prac 
 - wyznaczenia kierownika robót 
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 - zakończenia prac najpóźniej do końca m-ca lipca b.r. 
 - bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich problemach wykonawczych 

 Wymagany minimalny okres udzielanej gwarancji na wykonane prace – 5 lat 

 Wszystkie materiały, części i narzędzia potrzebne do realizacji zamówienia dostarcza 
Wykonawca a ich koszt obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie prac 

 Nie wymaga się okazywania kosztorysów wykonawczych 

 Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w trakcie 
wykonywania prac 

 Wykonawca po zakończeniu prac doprowadza teren robót do pierwotnego stanu 

 Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie protokół końcowy odbioru prac, nie zawierający 
uwag Zamawiającego do jakości ich wykonania i zakończenia. 
Wykonawca dostarcza Karty Techniczne zastosowanych materiałów. 

 Wynagrodzenie będzie opłacone przelewem na wskazane konto w terminie do 14 dni od 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (nie przewiduje się rozliczeń częściowych ani 
zaliczek) 

 Oferta jest skierowana tylko do zarejestrowanych firm, posiadających NIP i wystawiających 
faktury VAT 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub odstąpienia od wyboru 
wykonawcy 

 Umowa na wykonanie prac będzie przewidywała następującą wysokość kar umownych: 
 - za odstąpienie od wykonania prac – 10 % 
 - za przekroczenie umownego terminu realizacji – 0,2 % za każdy dzień kalendarzowy  
   opóźnienia 

 Zamawiający zapewni dostęp do wody, energii elektrycznej, toalet oraz udostępni miejsce do 
przechowywania materiałów, maszyn i urządzeń 

V. Zobowiązuje się oferentów do dokonania osobistych oględzin obiektu przed złożeniem 
oferty cenowej. 

VI. Oferty będą przyjmowane do dnia 2022.05.13 do godz. 13’00 (osobiście, listownie, 
faksem lub mailem). 
Składana oferta musi zawierać wszystkie części niniejszego Zaproszenia ofertowego 
(3 strony) oraz parafki oferenta na stronach 1, 2, 3. 
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Rzut dachu budynku warsztatu 

seg. A 
1.153,34 m² 

/  813,34 m² 

seg. B 
  1.937,94 m² 

/ 1.369,00 m² 

seg. C 
  3.351,43 m² 

/ 2.744,56 m² 

seg. D 
  774,39 m² 

/ 618,23 m² 

 

 

Drabiny 

 

N 

 

 

Część dachu przeznaczona 

do remontu 
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B. OFERTA 

Nazwa i adres Oferenta:  ……………………………………………………………... 

                                               ……………………………………………………………… 

NIP………………………… 

Osoba do kontaktu, telefon, mail:………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że: 
- dokonałem oględzin obiektu będącego przedmiotem zamówienia 
- posiadam wiedzę, stosowne uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu  
  prac określonych powyższym opisem zamówienia 
- jestem zdolny do wykonania niniejszego zamówienia oraz posiadam wszelkie narzędzia i  
  środki niezbędne do jego realizacji 
- przy ustalaniu określonego niniejszym opisem zamówieniem wynagrodzenia ryczałtowego,   
  uwzględniłem jego przedstawiony zakres rzeczowy i wszystkie okoliczności wpływające na   
  wysokość wynagrodzenia 
 

Oferuję cenę ryczałtową netto za wykonanie zamówienia:  …………………… 

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………..) 

 

Oferuję gotowość przystąpienia do prac od dnia ……………….. 

 

Oferuję czasokres realizacji zamówienia ……… tygodni kalendarzowych 

 

Oferuję okres gwarancji: ……….. miesięcy 

 
Opis technologii naprawy i stosowane materiały, uwagi Wykonawcy: 

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

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

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

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

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

 

……………………dnia………………. 

 
 

 

…………………………………… 

podpis w imieniu Oferenta 

i pieczątka imienna 

…………………………………… 

pieczątka firmowa 


