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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  
 

na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia p.n. 
 

Przebudowa wyłazów na dach w celu umożliwienia dojścia do kominów – montaż ław 
kominiarskich – w budynku nr 4 przy al. Piastów 40b w Szczecinie  
 

1. Uniwersytet Szczeciński zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót 
budowlanych w ramach zamówienia p.n. „Przebudowa wyłazów na dach w celu umożliwienia 
dojścia do kominów – montaż ław kominiarskich – w budynku nr 4 przy al. Piastów 40b                        
w Szczecinie”. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
2.1. Budynek posiada dach spadzisty kryty dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę. 

Zamontowane 4 wyłazy dachowe zlokalizowane przy kominach otwierają się do góry / 
na kalenicę. Przy wyłazach brak stopi i ław kominiarskich umożliwiających dojście do 
kominów.  

2.2. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy i zamontuje 12 ław kominiarskich                             
o długości 40 cm w celu umożliwienia dojścia od wyłazu dachowego do komina w celu 
dokonania jego przeglądu. 

2.3. Zakres robót: 
a) demontaż dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę, 
b) wykonanie wzmocnienia pod montaż ław i stopni kominiarskich, 
c) montaż przynajmniej 12 szt. ław kominiarskich o długości 40 cm, 
d) ułożenie dachówki ceramicznej  karpiówki w koronkę (kolor i kształt jak istniejąca), 
e) ewentualna naprawa obróbek blacharskich uszkodzonych podczas demontażu 

dachówki i montażu wzmocnień. 
Cena powinna obejmować także roboty towarzyszące polegające m.in. na: 
a) wykonaniu zastaw zabezpieczających, 
b) prowizorycznym zabezpieczeniu połaci na czas prowadzenia robót, 
c) dostarczeniu, montażu i demontażu rusztowania wewnątrz budynku, 
d) wywozie i utylizacji uszkodzonych dachówek. 

3. Wszystkie prace muszą zostać wykonane na koszt i z materiałów Wykonawcy.  
4. Obowiązkiem Oferenta jest wykonanie wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty. 

Na wizję lokalną na obiekcie należy umówić się telefonicznie z kierownikiem obiektu – Panem 
Jarosławem Słowiakiem tel. 91 444 26 50 w godz. 800 ÷1500. 
 
 

      



5. Terminy: 
Termin wykonania: 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. 
Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych. 
Termin złożenia ofert: do 19 stycznia 2022 r. do godz. 10:00.   

6. Ofertę należy złożyć wyłącznie przez platformę zakupową.  
7. Warunki płatności:  

a) Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 
wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony Protokołu końcowego odbioru 
robót i ewentualnie protokołu usunięcia wad wskazanych w Protokole końcowym odbioru 
robót.  

b) Rozliczenie nastąpi w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w 
terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
wraz z protokołami, o których mowa powyżej.  

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty i niepodpisania 
umowy na wykonanie prac bez podania przyczyny.  

9. Osoba do kontaktu:  
Jarosław Słowiak – kierownik obiektu – jaroslaw.slowiak@usz.edu.pl, tel. 91 444 26 50  
Małgorzata Kubiena – inspektor ds. technicznych DIT – malgorzata.kubiena@usz.edu.pl, 
tel. 91 444 10 21  

 
 
 
 
Załączniki: 
1. STWiOR 
2. Wzór umowy 
3. Mapka sytuacyjna budynków przy ul. Piastów 40b w Szczecinie 
 
 
 
 


