
Bielsk Podlaski dnia 06.05.2021r

Rozpoznanie cenowe

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bielsku Podlaskim zaprasza do 
składania ofert na realizację zamówienia pn. „Roboty budowlano- remontowe do wykonania
w budynku siedziby „Społem” PSS w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 31”.

I. Zamawiający :
„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 31
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: sekretariat@spolem-bielskpodlaski.pl

           tel. 85 730 0800, fax 85 730 1010

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane opisane w załączniku nr 

2 do rozpoznania, polegające na wykonaniu:
a) remont kominów na dachu budynku siedziby „SPOŁEM” PSS Bielsk Podlaski
b) remontu wejścia do magazynu sklepu nr-1 i części mieszkalnej tj., schodów, 
daszku nad wejściem i montażu balustrad.

III. Wymagania wobec oferentów :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:
a) posiadają uprawienia upoważniające do wykonania wyżej określonych robót
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

IV. Termin realizacji zadania – 
Pożądany termin realizacji niniejszego zamówienia – 30.09.2021,  
Zamawiający wymaga udzielenia min. 1 rocznej gwarancji  na przedmiot  
zamówienia
W razie pytań do kontaktu wyznacza się:
Karolina Sosna 502 712 180 , fax: 85 730 10 10

V. Miejsce i termin złożenia ofert:
a) oferty można składać w sekretariacie SPOŁEM PSS, pok. nr 3 w Bielsku 
Podlaskim,  ul. Mickiewicza 31 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy 
się data wpływu)
b) termin złożenia ofert do 27.05.2021 godz 15ºº

VI. Wymagane dokumenty:
• Formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 do rozpoznania cenowego
• Kosztorys ofertowy
• Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
do ewidencji

• Informacja  o sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego z  Wykonawcami oraz
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przekazywania oświadczeń i dokumentów:
a)  W niniejszym rozpoznaniu cenowym -  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem
lub  drogą  elektroniczną.  Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
b) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści
rozpoznania.  Zamawiający udzieli  wyjaśnień niezwłocznie.  Treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami Zamawiający wyśle do Wykonawców, którym przekazał rozpoznanie
oraz zamieści je na swojej stronie internetowej.  

VI. Sposób obliczenia oferty:
a) cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na „Formularzu 
ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego rozpoznania cenowego
b)cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania
zamówienia
c)cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z 
przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi
przez zamawiającego

VII. Istotne warunki umowy:
a) jeżeli Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, umowa w sprawie 
realizacji przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia 
wszystkie postanowienia i wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym
b) umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem umowy, o miejscu i terminie 
podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wyłonionego Wykonawcę
c) płatność będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty 
dostarczenia faktury VAT (rachunku) przez wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty 
będzie uznawany dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.



Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:
Nazwa: …………………………………………
Siedziba: ……………………………………….
Poczta elektroniczna: ……………………….
Telefon: ……………………………………..
REGON: …………………………………….
NIP:……………………………………………

Zamawiający:
„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 31
Poczta elektroniczna: sekretariat@spolem-bielskpodlaski.pl
Telefon: (85) 730 08 00
REGON: 001052648
NIP: 543 020 0158

I. Nawiązując do rozpoznania cenowego na realizację zamówienia, a także zapoznania się z 
miejscem i warunkami prowadzenia robót oraz po dokonaniu oględzin wykonania 
przedmiotowych robót w obiekcie pn. „ Roboty remontowo-budowlane do wykonania w budynku 
siedziby „SPOŁEM” PSS w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 31, oferujemy:
wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w rozpoznaniu cenowym za cenę ofertową 
ryczałtową netto (wynikającą z ilości robót i zastosowanych cen jednostkowych ryczałtowych) + 
podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami (aktualnie 23%):
1) Remont kominów na dachu budynku Siedziby „SPOŁEM” PSS Bielsk Podlaski :
-................................... + podatek VAT................ cena brutto - …............................
słownie :...................................................................................................................
2) Remont zadaszenia i schodów do magazynu sklepu nr 1 oraz do części mieszkalnej przy ul. 
Mickiewicza 31:
-................................... + podatek VAT................ cena brutto - …............................
słownie :...................................................................................................................

Cena ogółem netto  -................... + podatek VAT ................ cena brutto = …............................
słownie :...................................................................................................................

II. Zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 30.09.2021r.
III. Oświadczenia dotyczące postanowień rozpoznania:
1. Oświadczamy,  że  uzyskaliśmy  od  Zamawiającego  wszelkie  informacje  niezbędne  do

przygotowania oferty.
2. Wyrażamy zgodę na zapłatę faktur w terminie do 14 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego.
3. Udzielamy –  1-rocznej*, 2-letniej*, 3-letniej* (proszę wybrać odpowiednio) gwarancji na cały

przedmiot zamówienia.
IV. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:
3.1. …………………………………………………………………
3.2. …………………………………………………………………

….
V . W przypadku wybrania oferty jako najkorzystniejszej i przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez  Zamawiającego.

       Oferta została złożona na ….…... stronach (wraz z załącznikami), kolejno ponumerowanych, od nr
…… do nr ………

Pieczęć i podpis 
Miejscowość i data            
                                                                                

*- niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA 
w budynku handlowo- administracyjno- mieszkalnego 

przy ul. Mickiewicza 31 w Bielsku Podlaskim

1. Remont 3 kominów na dachu budynku siedziby „SPOŁEM” PSS Bielsk Podlaski  oraz
likwidacja  1 nieczynnego komina wentylacyjnego od strony Urzędu Skarbowego.  Remont
polega  na  obniżeniu  kominów  do  odpowiedniej  wysokości,  a  następnie  zamontowanie
turbowentów  na  kominach  wentylacyjnych,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  W obu
przypadkach konieczne jest wykonanie obróbek blacharskich.

2. Wykonanie nowych daszków nad wejściem do magazynu S-1 oraz klatki schodowej do 
części mieszkalnej w budynku siedziby „SPOŁEM” PSS w Bielsku Podlaskim.
Zamontować daszki nad drzwiami wejściowymi w ilości.... o szer...... i długosci 
odpowiednio......
wykonane z.....  system........ zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zadaszenie wejść do magazynu i klatki wykonać zgodnie z  § 292 Rozporządzenie Ministra
Rozwoju,  Pracy  i  Technologii  z  dnia  21  grudnia  2020  r.  zmieniające  rozporządzenie  w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
REALIZACJĘ  ZADASZEŃ  WYKONAĆ  PO  UPRZEDNIM  POTWIERDZENIU
ROZWIĄZAŃ Z DOSTAWCĄ SYSTEMU.

3. Wykonanie remontu schodów z rampą (powierzchnia ok.8,1m2) do części mieszkalnej
i magazynu sklepu od strony osiedla, poprzez rozbiórkę istniejących betonowych 
schodów/rampy i wykonać nowe z kostki polbruk. Dodatkowo wstawienie balustrady do 
części mieszkalnej budynku (szkic sytuacyjny poniżej).

W celu oszacowania wartości powyższych robót, zaleca się dokonać rzeczywistych
pomiarów z natury w obiekcie planowanej pracy.



Załącznik nr 3

UMOWA nr …./2021 (projekt umowy)
zawarta w dniu  …................... roku w Bielsku Podlaskim pomiędzy:
SPOŁEM  Powszechną  Spółdzielnią  Spożywców  w  Bielsku  Podlaskim,  17-100  Bielsk
Podlaski, ul. Mickiewicza 31, NIP: 543 0200 158,  reprezentowaną przez:
Pawła Janusza Kobylińskiego – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej “Zamawiającym”,
a…........................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
….....................................   – Właściciela Firmy
zwaną dalej “Wykonawcą”.
W związku z wyborem oferty Wykonawcy, zostaje zawarta umowa o następującej treści :

§ 1
(Przedmiot umowy)

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane wynikające 
z zadania Roboty budowlano- remontowe do wykonania w budynku siedziby „Społem” PSS 
w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 31.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w opisie robót do wykonania w 
załączniku nr2 do umowy oraz po dokonaniu przez Wykonawcę przedmiarów robót (pomiar z
natury) we wskazanym obiekcie. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Roboty 
muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych 
niniejszą umową warunkach. 

§ 2
(Terminy realizacji)

1. Termin wykonania robót ustala się na dzień 30.09.2021r.
2. Za termin wykonania robót ustala się na datę podpisania protokołów odbioru końcowego, o
których mowa w §7 niniejszej umowy.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy zgodnie z zatwierdzonym przez obie 
strony harmonogramem robót.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem i miejscem prowadzenia robót oraz, że 
warunki prowadzenia robót są mu znane.

§ 3
(Wynagrodzenie )

1.  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  określonego  w   §1  Wykonawcy  przysługuje
wynagrodzenie ryczałtowe  w kwocie:
cena  ofertowa  …...................netto  +  podatek  VAT  (23%)  …........  =  cena  brutto
…............zł 

słownie : …..........................................................................................................
2. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru nastąpi fakturą końcową.
3.  Podstawą  do  wystawienia   faktury  za  wykonane  roboty  remontowe  stanowić  będzie
protokół odbioru  końcowego, podpisany przez obie strony.
4. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy płatne będą przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 
5.  Za  datę  zapłaty  strony uznają  datę  złożenia  przez  Zamawiającego  polecenia  przelewu
bankowego.
6.   Zamawiający  nie  przewiduje  wypłaty  zaliczek  na  poczet  realizacji  przedmiotu
zamówienia.



§ 4
(Obowiązki Wykonawcy)

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  z  materiałów  własnych  i
Zamawiającego.
2.  Materiały  użyte  do  realizacji  przedmiotu  umowy  muszą  odpowiadać  co  do  jakości
wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz.U.2020.0.1333).
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w §1 zgodnie z opisem
zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

a) warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333),
b)wymaganiami  wynikającymi  z  obowiązujących  Polskich  Norm  i  aprobat
technicznych,
c)zaoferowaną ceną z dnia …. .05.2021r, 
d) utrzymania terenu robót budowlanych przez cały okres trwania robót w należytym
porządku, zgodnym z przepisami bhp i ppoż,
e)  utrzymywanie terenu budowy w stanie  wolnym od przeszkód komunikacyjnych
oraz  usuwania  na  bieżąco  niepotrzebnych  urządzeń  pomocniczych,  zbędnych
materiałów oraz odpadów,
f) natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii,

4. Wykonawca oświadcza, że: 
a)  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  zapewnienie  i  przestrzeganie  warunków
bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac, 
b) ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe
w trakcie realizacji umowy, 
c)  ponosi  ryzyko  finansowe  za  uszkodzenia,  zniszczenia  lub  straty  wszelkich
materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdującego się na terenie wykonywania robót
oraz  wszelkich  innych szkód  w  mieniu  znajdującym  się  na  terenie  budowy.
Wystąpienie  takich  szkód  nie  zwalnia Wykonawcy  z  obowiązku  terminowego  i
należytego wykonania przedmiotu umowy. 

5.  We  własnym  zakresie  zabezpiecza  odpowiednie  warunki  socjalne  dla  pracowników
zatrudnionych przy wykonywaniu umowy
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przeszkolenie pracowników, zapewnienie i
przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania robót,
7. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren oraz przekazać go
Zamawiającemu w ustalonym terminie.
8.  Wykonawca zobowiązuje  się  do ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi.
9. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu, na jego żądanie, właściwe polisy z
warunkami ubezpieczenia. 

§ 5
(Obowiązki Zamawiającego) 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) wprowadzania Wykonawcy na teren budowy po zawarciu niniejszej umowy w 
obustronnie uzgodnionym terminie oraz przekazanie dokumentacji.
b) odebrania prawidłowo wykonanych robót,
d) zapłaty ustalonego wynagrodzenia. 



§ 6
(Kary umowne)

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)  za  przekroczenie  terminu  wykonania  robót  –  w  wysokości  0,3%  wynagrodzenia
umownego netto określonego w § 3 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 
b) za przekroczenie terminu w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w
okresie gwarancji – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto określonego  w §
3 niniejszej umowy  za każdy dzień opóźnienia,
c)  dodatkowo  z  tytułu  samego  faktu  istnienia  w  przedmiocie  zamówienia  wad  nie
nadających się do usunięcia - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego
netto określonego  w § 3 niniejszej umowy,
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20%
wynagrodzenia  umownego  netto  za  przedmiot  umowy  określonego  w  §3  niniejszej
umowy,

2.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego
wysokość ustalonych kar umownych.
3. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
netto za przedmiot umowy określonego w § 3 niniejszej  umowy.
4.  Wykonawca  upoważnia  Zamawiającego  do  potrącenia  naliczonych  kar  umownych  z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7
(Gwarancja jakości i rękojmia za wady)

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji  na wykonane roboty.
2.Okres  udzielonej  gwarancji  wynosi …...miesięcy i  liczy się  od dnia dokonania odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
3.W okresie gwarancji Zamawiający jest obowiązany powiadomić Wykonawcę o wykryciu
usterek na piśmie w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.
4.  Z  tytułu  gwarancji  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  bezpłatnego  usunięcia  usterek
ujawnionych w okresie gwarancji z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę oraz tkwiących
w zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia materiałach w terminie 14 dni od dnia
ich stwierdzenia.  Jeżeli  będzie to technicznie niemożliwe w innym terminie uzgodnionym
przez strony.
5. w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiający  może  usunąć  wadę  w  zastępstwie  Wykonawcy na  jego  koszt  i  ryzyko,  po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

§ 8
(Odstąpienie od umowy)

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli :
– wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
jego interesie, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach,
– nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach,
– wobec  Wykonawcy  zostanie  wszczęte  postępowanie  egzekucyjne,  które  w  ocenie
Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,



– Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie  rozpoczął  robót  i  nie  kontynuuje ich
pomimo  dodatkowego,  pisemnego  wezwania  Zamawiającego,  w  terminie  14  dni  od  daty
wyznaczonej na rozpoczęcie robót,
– Wykonawca  przerwał  realizację  robót  robót  bez  uprzedniego  uzgodnienia  z
Zamawiajacym i  nie  ralizuje  ich  przez  okres  2  tygodni  w terminie  14  dni  od  powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach, 
– Wykonawca nie  wykonuje  robót  zgodnie  z  umową lub  też  nienależycie  wykonuje
swoje  zobowiązania  umowne,  w  terminie  14  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych
okolicznościach,
2. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:
– Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru wykonanych robót
– Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  że  na  skutek  zaistnienia  nieprzewidzianych
uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się z zobowiązań finansowych,

§ 9 
(Postanowienia końcowe)

1.  Do  spraw  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  zastosowanie  mają
przepisy  Kodeksu cywilnego, 
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

a) Załącznik nr 2 – opis robót do wykonania,
b) Załącznik nr 1– oferta Wykonawcy,

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.

…....................................................
(pięczątka i podpis Wykonawcy)

….........................................................
(pieczątka i podpis Zamawiającego)


