
Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.)  

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 zaprasza do złożenia ofert cenowej dla 

zamówienia  : Malowanie oznakowania poziomego  ulic powiatowych : Rymanowskiej , Kościuszki, 

Jagiellońskiej , Słowackiego , Podgórze( w ilości zgodnie z załączonym i przedmiarami )  na ternie 

miasta Sanoka  

1. Opis przedmiotu zamówienia :  

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie : malowanie cienkowarstwowe 

oznakowania poziomego  ulic powiatowych Rymanowskiej , Kościuszki, Jagiellońskiej , Słowackiego , 

Podgórze na ternie miasta Sanoka   zgodnie z załączonymi przedmiarami  tj. malowanie przejść dla 

pieszych , linii segregacyjnych ciągłych  i przerywanych , krawędziowych , linie zatrzymań , strzałek i 

wysepek itp. zgodnie z warunkami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( zał. nr 2  szczegółowe 

warunki  techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach )  

 

2. Zakres usługi :  

a) prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót  

b) przygotowanie i dostarczenie materiałów .  

c) oczyszczenie podłoża , przedoznakowanie  

d) naniesienie powłoki znaków na nawierzchnie drogi ( odnowienie znaków) 

e) ciśnieniowe  naniesienie kulek  

e) ochrona świeżo malowanych znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia 

robót  

f) zachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykonywaniu prac na jezdni  i poboczu  

 

 

2. Warunki udziału :  

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy winien posiadać :  

a) potencjał sprzętowy do wykonania zamówienia  

d) prowadzić działalność gospodarczą  



3. Termin wykonania zamówienia :  

Od dnia podpisania umowy do 15.07.2017r.  

4. Miejsce i  termin złożenia oferty : na załączonym formularzu do 30.05 2017r. godz. 11.00  

5.  kryterium wyboru : cena 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

…………………………………………… 

                                                                                                                           ( miejscowość, data ) 

 

………………………………………………….. 

( nazwa i adres Wykonawcy) 

                                                                          Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku  

                                                                         ul. Witkiewicza 8  

                                                         38-500 Sanok  

W nawiązaniu  do zapytania ofertowego dot. Malowanie oznakowania poziomego  ulic 

powiatowych Rymanowskiej , Kościuszki, Jagiellońskiej , Słowackiego , Podgórze  ( w ilości zgodnie 

z załączonymi przedmiarami) na ternie miasta Sanoka będących w zarządzie Powiatowego Zarządu 

Dróg w Sanoku ” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną  cenę  :  

Netto …………………………zł   słownie zł………………………………………………………………………………………… 

Brutto …………………………zł  słownie zł……………………………………………………………………………………………… 

2. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 15.07.2017 r. 

3. Na wykonany zakres robót zostanie udzielona gwarancja na okres 6 miesięcy. 

4. Akceptujemy żądany termin płatności za wykonane i odebrane rodzaje robót tj. 30 dni od dnia 

dostarczenia rachunku. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy  się z zakresem oferowanych do wykonania prac. 

6. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Załącznikami do oferty są: 

a) .................................................................................................................... 

b) ..................................................................................................................... 

c) ..................................................................................................................... 

d) ..................................................................................................................... 

  

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

                                                                    Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy  



 

 

 

                                                                                                                                         Zał. nr 2  

Wzór Umowy   

 

zawarta w dniu ……….…….2017 r. pomiędzy 

pomiędzy Powiatem Sanockim  ul. Rynek 1 , 38-500 Sanok  NIP 687-17-86-679 - Powiatowym 

Zarządem Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 , zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

który reprezentuje: 

Wojciech Naparła-Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku , na podstawie pełnomocnictwa 

Zarządu Powiatu Sanockiego z dnia  15 marca 2016r Uchwała Nr 68/2016 

przy kontrasygnacie Pani Janiny Groń–  Głównego Księgowego Powiatowego Zarządu Dróg  

w Sanoku 

1.Dyrektora –  Wojciecha Naparła 

2.Ksiegową – Janinę Groń  

 

a………………………………………………………………...……prowadzącym działalność  pod nazwą 

…………………………………………………………………………………zwaną dalej „Wykonawcą”, 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym   

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, została zawarta umowa o następującej 

treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na Malowanie 

oznakowania poziomego  ulic powiatowych Rymanowskiej,  Kościuszki, Jagiellońskiej , 

Słowackiego, Podgórze  ( w ilości zgodnie z załączonymi przedmiarami) na ternie miasta Sanoka 

będących w zarządzie Powiatowego Zarządu 

2. Malowanie cienkowarstwowe należy wykonać farbą szybkoschnącą drogową przeznaczoną do 

malowania podłoży z masy mineralno-bitumicznej w porze wieczorowo - nocnej (tj. po godz. 17), 

przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (temperatura powietrza i nawierzchni powyżej 5o C  

i wilgotności powietrza poniżej 85%). 

 

§ 2 



1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia za wykonanie  robót zgodnie ze złożona ofertą na kwotę: 

netto ……………….. zł (słownie: …………………………………………. złotych i 00/100, brutto …………. 

(słownie: …………………………………………. złotych 

2. Podana cena w formularzu ofertowym  jest stała i nie podlega zmianie w okresie realizacji 

całego zamówienia. 

3. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych ilości robót potwierdzonych 

protokołem odbioru. 

4. Wykonawca przyjmie do wykonania zamówienie dodatkowe, którego wykonanie stało się 

konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wartość zamówienia 

dodatkowego nie może przekraczać 10 % wartości realizowanego zamówienia. Wynagrodzenie za 

w/w. roboty wyliczone będzie na podstawie ustalonej ceny za 1m2 malowania nawierzchni. 

§ 3 

1. Termin wykonania robót ustala się do 15.07.2017 r. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie niniejszej 

umowy jest  
 

§ 4 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru w terminie 30 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego. 

2. Fakturę należy wystawić na Powiat  Sanocki ul. Rynek 1 , 38-500 Sanok    NIP 687-17-86-679 , 

odbiorcą faktury i płatnikiem    będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ,ul. Witkiewicza  8 , 38-

500 Sanok   

 

 

 

 

§ 5 

Wykonawca udzieli 6 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, termin gwarancji rozpoczyna się od 

dnia podpisania protokołu odbioru robót. 

 

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych: 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %     

  wynagrodzenia umownego za usługę, od której wykonania odstąpiono. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego za 

tę pracę za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu ich przekazania. 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego od którego wykonania odstąpiono. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 



4. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy za przedmiot umowy. 

 

§ 7 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień dla niniejszej umowy wymagają formy pisemnej,                  

w formie aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,  

 

§ 9 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

 

             ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Przedmiar robót 

 

znaków poziomych na drodze powiatowej nr 2239R ul. Kościuszki - m.Sanok 
od km 0+000 do km 0+677 

L.p Znak Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość 

     

1 P-1d Linia pojedyncza przerywana - prowadząca wąska m² 1,44 

     

2 P-3b Linia jednostronnie przekraczalna - krótka m² 1,08 

     

3 P-4 Linia podwójna ciągła m² 28 

     

4 P-10 Przejście dla pieszych m² 114 

     

   SUMA 144,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Przedmiar robót 

 

znaków poziomych na drodze powiatowej nr 2239R ul. Jagiellońska - m.Sanok 

od km 0+000 do km 0+700 

L.p Znak Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość 

     

1 P-1d Linia pojedyncza przerywana - prowadząca wąska m² 4,5 

     

3 P-2a Linia pojedyncza ciągła - szeroka m² 80,96 

     

4 P3b Linia jednostronnie przekraczalna - krótka m² 2,7 

     

5 P-4 Linia podwójna ciągła m² 100,56 

     

6 P-7b Linia krawędziowa - ciągła szeroka i wąska m² 65,73 

     

7 P-8a Strzałka kierunkowa na wprost m² 12,72 

     

8 P-8b Strzałka kierunkowa w lewo m² 23,28 

     

9 P-8d Strzałka kierunkowa w prawo m² 1,94 

     

10 P- 8f Strzałka kierunkowa na wprost lub prawo m² 16,32 

     

11 P-9b Strzałka naprowadzająca w prawo m² 16,6 

     

12 P-10 Przejścia dla pieszych m² 86 



     

13 P-13 Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów m² 2,62 

     

14 P-21a Powierzchnie wyłączone z ruchu o liniowaniu prostym m² 98,28 

     

   SUMA 512,21

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedmiar robót 

 

znaków poziomych na drodze powiatowej nr 2239R ul. Podgórze - m.Sanok 
od km 0+000 do km 0+648 

L.p Znak Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość 

     

1 P- 1e Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka m² 20,74 

     

2 P- 2b Linia pojedyncza ciągła - szeroka m² 4,16 

     

3 P- 4 Linia podwójna ciągła m² 107,76 

     

4 P- 7c Linia krawędziowa - przerywana wąska m² 6,27 

     

5 P- 7d Linia krawędziowa - ciągła wąska m² 14,31 

     

6 P-10 Przejścia dla pieszych m² 41,23 

     

7 P-12 Linia bezwzględnego zatrzymania m² 2,34 

     

8 P-21a Powierzchnie wyłączone z ruchu o liniowaniu prostym m² 6,5 

     

9 P-25 Próg zwalniający m² 2,64 

     

   SUMA 205,95

 

 

 

 

 



 

Przedmiar robót 
 

znaków poziomych na drodze powiatowej nr 2241R ul. Rymanowska - m.Sanok 
od km 0+000 do km 0+354 

L.p Znak Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość 

     

1 P-1c Linia pojedyncza przerywana - krótka m² 1,2 

     

2 P-1d Linia pojedyncza przerywana - prowadząca wąska m² 1,32 

     

3 P-2a Linia pojedyncz ciągła - wąska m² 15,82 

     

4 P-2b Linia pojedyncza ciągła - szeroka m² 9,6 

     

5 P-3b Linia jednostronnie przekraczalna - krótka m² 1,08 

     

6 P-4 Linia podwójna ciągła m² 31,62 

     

7 P-7b Linia krawędziowa - ciągła szeroka i wąska m² 4,4 

     

8 P-8a Strzałka kierunkowa na wprost m² 4,77 

     

9 P-8d Strzałka kierunkowa w prawo m² 5,82 

     

10 P-10 Przejścia dla pieszych m² 16 

     

11 P-14 Linia warunkowego zatrzymania złozona z prostokątów m² 0,375 

     



12 P-17 Linia przystankowa m² 3,42 

     

13 P-21a Powierzchnie wyłączone z ruchu o liniowaniu prostym m² 21,84 

     

   SUMA 117,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedmiar robót 

 

znaków poziomych na drodze powiatowej nr 2250R ul. Słowackiego - m.Sanok 
od km 0+000 do km 0+820 

L.p Znak Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość 

     

1 P- 1e Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka m² 25,78 

     

2 P- 2b Linia pojedyncza ciągła - szeroka m² 4,38 

     

3 P-3b Linia jednostronnie przekraczalna - krótka m² 5,82 

     

4 P- 4 Linia podwójna ciągła m² 101,42 

     

5 P- 7a Linia krawędziowa - przerywana szeroka lub wąska m² 8,5 

     

6 P- 8d Strzałka kierunkowa w prawo m² 4,47 

     

7 P-8e Strzałka kierunkowa na wprost lub w prawo m² 8,76 

     

8 P-8g Strzałka kierunkowa w lewo lub w prawo m² 2,51 

     

9 P-10 Przejścia dla pieszych m² 77,51 

     

10 P-12 Linia bezwzględnego zatrzymania m² 13,43 

     

11 P-13 Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów m² 2,77 

     

12 P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów m² 2,24 

     



13 P-21a Powierzchnie wyłączone z ruchu o liniowaniu prostym m² 63,5 

     

   SUMA 321,09

 

 

 

 

 


