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sIwZ na wykonanie zamówienia pn.:

Usluga spľzątania budynków, terenów zewnętľznych na nieľuchomoścĺach tlędących w zasobach
Radomskiej Spółdzĺelni Mĺeszkaniowej w Radomĺu

Zadanie I - osiedle Gołębĺów I
Zadanie II - osiedle XV-Lecĺa

I.Nazwa i adres Zamawiaiacepo

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniorva im. Józefa Gľzecznaľowskiego w Radomĺu
Adľes : ul. Zbľowskiego 104,26 - 600 Radom

Telefon : I 48 I 384-03 -66 ; I 48 I 384-03-7 1; e-mail : zarzadrsm(@rsm.radom.pl
Strona intemetowa : www.rsm.radom.pl.

2.Trvb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargl nieograniczonego, zgodnie
z obowiązującym w RSM ,,Regulaminem organizowania i przeprowadzaĺla przetargőw na

wykonywanie robót i usfug w Radomskiej Spółdzielni Míeszkaniowej im. J. Grzęcznarowskiego''.

3.opĺs przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usfugi sprzątania budynków, terenów zewnętrznych
na nieruchomościach będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu :

Zadanie I - osĺedle Golębĺów I
Zadanie II -0siedle XV-Lecia
w niżej podanym zakresie:

1.l.Spľzątanie w budynkach i na powieľzchniach zewnętrznych pľzylegĘch do Ęch budynków
ĺ innych terenórľ będących w zasobach Spółdzielni' obejmujących:

utrzymywanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków,

sprzątanię powierzchni zewnętrznych przyleg]ych do budynków mieszkalnych' usfugowych
i innych terenów będących w zasobach spółdzielni,
koszenię i grabienie trawy na terenach zielonych przylegĘch do budynków mieszkalnych
i usługowych' i innych terenach będących w zasobach spółdzielni wraz z grabieniem
i wywozem skoszonej trawy i utylizacją dwa razy w roku zgodnie
z przedłoŻonym Zamawiającemu harmonogramem koszen. Zamawiający Zastfzega sobie
możliwość rezygnacji z dowolnej ilości koszeń,
w uzgodnieniu z Administracją osiedla: pielęgnacja drzew, kľzewów i żywopłotów wraz
z wywiezieniem i uIy|izacją ściętych gałęzi - w okesie jesiennym grabienie liści wraz z ich
wywiezieniem,
w okľesię zimowym odśnieżanie i posypywanie piachem oraz substancjami wspomagającymi
rozpuszczaĺie lodu (np. sól) : ulic, chodników, ciągów pieszo-jezdnych' miejsc postojowych
i utwardzonych znajdujących się na terenie należącym do RSM,
gotowość do ,.Akcji Zima" - w okresie zimowym (w szczegóIności od miesiąca XI do miesiąca
III ) - w ramach gotowości do Akcji Zima Wykonawca powinien posiadać minimum 1 ciągnik
na jedno osiedle' wyposażone w pfug i mieszarki piachu z solą,

zabezpieczenie odpowiedniej ilości piachu, substancji wspomagających rozpuszczanie lodu
(np' sól) w okĺesie zimowym.

1.2. Świadczenie usfugi koszenia, a także pielęgnacji terenów zielonych Wykonawca wykorzystywał będzie

dostępny na rynku sprzęt skuteczny do realizacji tego zadania.W przypadku nienaleŻýego wykonania usfugi

koszęnia Zamawiający ZasÍrzega sobie prawo wypowiedzenia częściowego umowy w zakľesie usfugi



koszenia, atakŻępielęgnacji terenów zielonych. Świadczenie pielęgnacji terenów zielonych dotyczy między
innymi: przycinalia żywopłotów, usuwania chwastów z opasek wokół budynków oraz przy kľawężnikach,
podcinki drzew i krzewów, wycięcia drzew na wniosek zamavłiającego za zgodą Urzędu Miejskiego w
Radomiu Wydziału ochĺony Środowiska i Rolnictwa. Powyższe czyrmości powinny być wykonywaneprzez
osobę ze stosownymi uprawnieniami.

2' Szczegőłowy wykaz nięruchomości, z podaniem nľ dzíałek, na których będzie świadczona usfuga podany
jest oddzielnie dla każdego Zadania w załącznlLu nr 1 do projektu umowy ( załącznik nr 6 i 6a do SIWZ).

3. Szczegőłowy zakres i częstotliwośó prac objętych zamówieniem określony jest we wzorzę umowy'
umowa oddzíelnie d|a Zadania I _osiedle Gołębiów I i dla Zadarua II _osiedle XV-Lecia, stanowiącym
załączrĺknr 6 i 6a do SIWZ.

4. W trakcie realizacji usfugi Zamawiający zasÍrzega sobie możliwośó zmiany podanych powierzchni
okľeślonych w załączniku ff l do projektu umowy (załączruk nľ 6 i 6a do SIWZ).

5. Rozliczenie za wykonanie na rzęczZama:wiającego przedmiotowej usfugi nastąpi w cyklach miesięcznych
po wykonaniu danego rodzaju usługi í potwierdzeniu jej przezZamawiającego.

6. MateriaĘ środki czystości, narzędzia , sprzęt potrzebny do realizacji przedmiotu zamówienia itp.
Wykonawca zapewni w ramach oferowanego wynagrodzęnia _ podlega kontroli ptzez Administracje
poszczegőIĺych o siedli.

1.Zamawiający moŻe udostępnić odpłatnie pomieszczenia (wraz z mediami: woda i prąd) na potrzeby
pracownicze Wykonawcy w celu prawidłowej organizacji pracy i prawidłowego wykonania usfugi, oraz
pomieszczenia do przechowywania podręczÍLęgo sprzętu i środków czystości w budynkach Administracjí
oraz w budynkach mieszkalnych.

8. Zamawiający za|eca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej' atakŻę zdobył na swoją odpowiedzialność
i ryzyko wszelkię dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zavĺarcia
przyszłej umowy i wykonania zamówienia.

8. Wymagania stawiane Wykonawcy :

a) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całoksztaľt, w tym za przebieg oraz tęrrninowe wykonanie
przedmiotu zamówienia,

b) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia,

c) wymagana jest należýa starannośc przy realizacjí zamówienia, rozumiana jako staranność
profesjonalisty w działalności objętej pľzedmiotem niniejszego zamówienia,

d) wykonywanie usfugi w sposób niepowodujący żadnych niepotrzebnych przeszkód i niedogodności
dla míeszkańców oraz sfużb administracyjnych,

e) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymagań i obowiązków okľeślonych w umowie oraz
wynikających z przepisów prawa.

9. Ustalęnia orgaruzacyjnezwiązane z wykonaniem zamówienia :

a) ustalenia í decyz1e dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez przedstawíciela
Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy,

b) Wykonawca zobowiązuje się na terenie objętym umową do utrzymania należýego porządku,
czystości, przestrzegarua przepisów bhp i p.poż.,

c) Wykonawca będzie przyjmował i rozpatrywał reklamacj e związane z prowadzoną przez siebie
działalnością w zakresie terminowego i starannego świadczenia usfug -w terminie 2 dni roboczych
wskazanych pr zez Zamawiaj ącego.

d) Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznego dostarczenia faktury VAT wtaz z wykazem
nieruchomości , na których wykonał usfugę z podaniem faktycznie sprzątanych powierzchni oraz



informacją o faktycznej ilości koszeń na każde zadanie oddzielnie (Zadarue I- osiedle Gołębiów I,

Zadanie II- osiędle XV-Lecia) z Zaznaczeniem adresu nieruchomości, której usługa dotyczyła.

1O.Wymagania dotyczące środków i sprzętu:
a) Wykonawca pľzy wykonywaniu usfugi będzie stosował środki chemiczne, które nie są szkodliwe dla

zdrowia ludzi i środowiska oraz lrję mogą być o nieprzyjemnym i ostrym zapachu ani powodować
uszkodzenia czy szczących powierzchni,

b) używany spľzęt , środki czystości powinny odpowiadać wymaganiom bhp i ochľony środowiska oraz
posiađać niezbędne atesty i zęzwo|ęnia wymagane obowiązującymi przepísami.

11. Wymagarua dotyczące usługi:
a) wszystkie prace winny byó realizowane zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami'

przepisami bhp, ppoż., zgodnie zzaIeceĺiami przedstawicię|aZama:wiającego.

12. Usługę na|eży wykonywać zgodnie Z wymogami SIWZ.

13 \ľwlłnnĺĺĺrcq łnĺžp lłĺź,vó nferÍp nł íipĺlno 'l zaĺlanie lllh nĺ 2 íĺlwa) zzđaniz w ľamach
pľowadzonego przetaľgu.
l 4.Zamaw iający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
15. Zamawiający nie będzie udzię|ał zaliczek na poczet wykonanía zamówienia.
16. Zamawiający moŻe zarządzić przeprowadzelie II etapu pÍzętargu nieogľaniczonego dwustopniowego'
Zamawiający moŻe w tym etapie prowadzić negocjacje z wykonawcami, których oferty níe podlegają
odrzuceniu, a dotyczą one tľeści i waľtości złoŻonych przez nich ofert. Decyzja o zarządzeniu II etapu
przetargtl jest swobodną i jednostrorną decyzją Zamauĺiającego.

4.Termin wvkonanĺa zamowienia :

Umowa zawarta zostanie na każde zadanĺe oddzielnie na okres 12 miesięcy ( 1 ľok) od dnia
01.01.2023r. do dnia 3l.l2.20Ż3r. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu
wykonania przedmiotu umowy wraz zę zmianą jej warunków, po wcześniejszym wspólnym
uzgodnionym terminie.

Ę \tr/orrrnlui .'ĺ|-iąl'' w nnsŕpnnwqnirl onlŚ Śnôsn ĺlnlłnnwqnią nnpnv snpłnienią fvchbu
waľunków:

Zamauĺĺa1ący wymaga' aby Wykonawcy spełnili warunki dotyczące :

1) Posĺadanĺa wiedzv i dośrviadczenia

Wykonawca w celu potwierdzenia' że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy
i doświadczenia zobowiązany jestwykazać i udokumentować :

Na Zadanie I - osiedle Gołebĺów I i /lub na Zadanie II - Osiedle XV-Lecia
Wykonanie w okresie ostatnich 3lat przedupýwem terminu składania ofert, a jeŹeli okręs prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie' ŻenaIeŻycie wykonał lub wykonuje usfugi sprzątania lub zespół
usfug, z których każda trwała nie kľócej niż 6 miesięcy i byý wykonywane na powierzchni łącznej co
najmniej ó0.000 m2 (powierzchnie wewnętrznę budynków i powierzchnie zewnętÍzne do sprzątania)
według zał.nr 3 do SIWZ

Wykonawca musi ľównież przedstawić, (załączyć. do oferĘ) co naimniei 3 ľeferencie. na
uslugi spľzątania przedstawione w zał.nľ 3 do SIWZ potwierdzaj ące,, że usługĺ te zostaĘ
wykonane lub są wykonywane należycie. Ponadto Wvkonawca musi złożvć oświadczenie
o bľaku nałożenia kar umownvch w zakresie ľealĺzacii usłuq pľzedstawionych w zał.nr 3
do SIWZ.

2) Dvsponowaniaodpowĺednimpotenciałemtechnĺcznvm

1



Dla zadania I _osieĺlle Gołebiów I i /lub dla zadania II - Osiedle XV-Lecia

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym winien wykazać, Że:
- dysponuje odpowiednią ilością sprzętu, narzędzi specjalistycznych i środków, spełniających
wymagania tęchniczne okľeślone przepisami pľawa, w ilości niezbędnej do wykonania
przedmiotowego zamówienia. W celu potwierdzenia powvższęgo Wykonawca zobowiązanv
iecf nrzcÁąlątĺliá cnnĺzoÁznnv ^IŻoŻ sia}ria ,1111Loo ^^o'ioáo-o-^ .''t.._^-^ Ôńŕżô+rr

specjalistycznvch narzędzi i środków spełniających wymagania techniczne w ilości niezbędnej
do wykonania przędmiotowego zamówięnia. Podlega kontroli przez Zamawiającego .

3) DYsponowania odpowiednimi osobami zdolnvmi do wvkonania zamówienia:
Zamawiający vzna Za Spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w pełnym jego zakresie.

4) Sytuacii ekonomicznei i Íinansorvei:

Na Zadanie I - osiedle Gołebiów I i /Iub na Zadanie II - Osiedle XV-Lecia

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku' jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpięczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł. W tym
celu Wykonawca zobowiązaĺy jestprzeđłoŻyć, opłaconą waŻną polisę ubezpieczeniową od
odpowiedzialności cywilnej.

5) Dodatkowo Wykonawcazobowiązany jest do złoŻęnta oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu wedfug wzol'tl stanowiącego _ zaŁączĺllk nľ 2 do niniejszej SIWZ.

6) Wykonawca moŻe zloŻyć. ofertę na 1 (iedno ) zadanie lub na 2 (dwa) zadania
w ľamach pľowadzonego pľzetaľgu.

7) ZamavlíającY wymaga' aby Wykonawca posiadał wdrożoną Politykę bezpieczenstwa w
zakľęsie odnoszącym się do sposobu przetwaÍZania danych osobowych oraz środków ich
ochľony, zgodne z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochľony osób ťlzycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepýwu takich danych oraz
uchylenia dyľektywy 95l46lwB (Dz.Urz.UEL Nr 119, str.l), obowiązującą w organizacji
dokumentacją ochrony danych osobowych' w tym zzasadamiprzetwarzania danych osobowych
przez uŻýkownika końcowego.

8) Dokumenty są składane w orygínale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez'Wykonawcę'

9) Zamawiający może żądać, przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wtedy, gdy złoŻona kopia dokumentu jest nieczýelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdzíwości.

l0) ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie đokonana na podstawie
przedłoŻoĺych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt V VI niniejszej SIWZ wg
zasady: ,,spełnia-nie spełnia''. Wykonawcy, ktorzy niewykaŻą spełnienia warunków udziafu
w postępowaniu, podlegaó będą wykluczeniu zudziału w postępowaniu' ofertę Wykonawcy
wykluczone go uznaje się za odrzuconą.

ll) Zamawiający nie dopuszcza do udziału w postępowaniu konsoľcjum fiľm.



6.Wvkaz oświadczeń i dokumentów. iakie maia dostaľczvć Wvkonarľcv w celu
potwieľdzenia spełnĺenia waľunków udziału w postepowaniu przetargowYm

Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamőwienie muszą złoŻyć, następujące dokumenty:

1 oświadczelię o spełnieniu warunków udziafu w postępowaniu - załączniknĺ 2

2 w zakresie wykazalia spełnienia przez'Wykonawcę warunków udziała w postępowaniu
na\eży przedłożyé:

a) wykaz wykonanych lub wykonywanych usfug w zakresie niezbędnym do wykazania
spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonywanych w okresie ostatnich trzechlat
pľzed upływem tęrminu składania ofert, a jeŻelí okres prowadzenia działalności jest kľótszy
w tym okľesie (usfugi sprzątania lub zespół usfug, zktőrychkażdatrwała nie krócej niż 6
miesięcy í byĘ wykonywane na powierzchniłącznej co najmniej 60.000 m2 (powierzchnie
wewnętrzne budynków i powierzchnie zewnętrzne do sprzątania) według zał' nr 3 do SIWZ
- powierzchni do sprzątania, wartości, dat wykonania i odbioľców). Wykonawca musi
również przedstawić, co najmniej 3 referęncje. na usfugi sprzątania przedstawione w zał.rľ
3 do SIWZ potwierdzające, Że usfugi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Ponadto Wvkonawca musi złożvć oświadczenie o braku nałożenia kar umownvch w
zakľesie ľealizacji usfug przędstawionych w zał.rľ 3 do SIWZ.

b) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy usfug
w okręsie ostatnich trzech lat przed upływem tęrminu składania ofert , a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest kľótszy w tym okľesie, wg załączruka rľ 4 do SIWZ,

c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeŻe|i ustawy nakładają obowiązek posiadania takich upľawnień
wgzałączrllka rľ 5 do SIWZ.

d) opłaconą polisę potwierdzaj ącą, Że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakľesie prowadzenia działalności zvĺiązanej z przedmioÍem zamówienia, na
kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł.

e) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnę zaśvliadczęnie o wpisie do ewidencji
działalności gospodaľczej, jeŻeIi odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszeĺia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej ruż 6
miesięcy przed upýwem terminu składania ofert,

Đ aktualne zaświadczęnie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Że
Wykonawca lljeza|ega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie,Żeuzyskałprzewídzĺane
prawem zwolnienie, odroczeníe lub rozłożenie na raty zaIegĘchpłatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

g) aktualne zaświadczęrue właściwego oddziafu Zakłađu Wezpieczeń Społecznych
potwierdzające, Że Wykonawca lrje zalega z opłacaniem składek na ubezpieczęnia
zdrowotnę i społeczne lub potwierdzenię, Że uzyskał przewidzíane prawem zwolnieníe,
odroczenie lub rozłożenie na raty zalegĘchpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŻ 3 miesiące przed upĘwem
terminu składania ofert.

h) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia posiadania i stosowania
Polityki Bezpieczeństwa w zakresie odnoszącym się do sposobu przetwarzaĺia danych
osobowych oraz środków ich ochrony zgodne z przepisamí rozporządzenia Par|amentu
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z 27 kwietnĺa 2016 r. w sprawie ochľony osób
fizycznych w związku z przeÍwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepýwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (Dz.Urz.UE L Nr 1 19, str.l ),
obowiązującą w organlzacji dokumentacją ochrony danych osobowych' w tym
z zasadamí p r zetw ar zani a danyc h o s ob ow ych pr ze užrytkownika ko ń c o w e go.

i) inne dokumenty składanewraz z wypełnionym formularzem oferty (załącznikrc l),
j) parafowany przezWykonawcę wzór umowy wgzałącznika nľ 6 i 6a do SIWZ,



k) wyliczenie ceny wg załącznikaĺlr 7 í7a do SIWZ,
1) oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienię własnymi siłami lub określić część

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wgzałącznika nľ 8 do SIWZ,
m) wykaz posiadanego własnego sprzętu, narzędzi i środków do wykonania zamőwíenia,

n) dowód wniesienia wadium.

T.Wadium
lło'ay wyLonawca zobowíązany jestzabezpieczyé swą ofertę wadium w wysokości:

na Zadanie I -osiedle Gołębĺów I - 25.000 zł. (słownie: dwadzieścĺa pięć Ęsięcy
złoĘch)
na zadanĺe II _ osiedle XV-Lecĺa -30.000 zł. (słownie zł. tľzydzieści Ęsięcy
złoĘch).

1. Foľma rvadium
Wadium moŹe być wnoszone w:

a) pieniądzu, przelewem,
b) gwarancjach bankowYch,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.

2. Miejsce i sposób wniesienia wadium
Wadíum wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek

Zamavĺiającego : 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010 z adnotacją ,,Wadium na

wykonanie usfugi sprzątania budynków, teręnów zewnętrznych na nieruchomościach

będących w zasobach RSM zadanie... .......''.
Do oferty na|eży dołączyć, dowód wniesięnia wadium'
Wadium wnoszone w ínnych formach ruŻ w pieniądzu, o których mowa w ust.l,
Wykonawca zobowiązany jest oryginał wadium umieścić w osobnej kopercie, jako

załącznlkdo opakowania, w którym składa się ofertę.

Kserokopia dđkumentu potwierdzającego wniesienie wadium musi być dołączona do

oferty.
oferta ruezabezpieczonawniesięnięm wadium podlega odrzuceniu z postępowania.

3. Teľmin rľniesienĺa wadium
Wadium na\eŻy wnieść przed upĘwem terminu składania ofert' przy czym

Zamawiający będzie uważał wniesięnie za skuteczne tylko wówczas, jeŻeli przed

terminem składania ofert znajdzie się na wskazanym koncie.

4. Zwrot wadium
l) wadium oferenta , którego oferty nie przyjęto, będzie zwróconę w ciągu 7 dni

roboczych od dnia podpisania umowy narea|izację zamówienia '

5. Utľata wadium
a) oferent, którego oferta została wybrana, a który odstąpi od umowy nie

otrzymuje zwrotu wadium,
b) Zamawiający zatrzymu1e wadium, jeŻeIi zawarcie umowy z Wykonawcą,

którego ofęrta zosÍała wybrana, stało się niemożliwe z przyczyĺ|eŻących po stronie

Wykonawcy.
6. ořerenci powirľri załączyć, w ofercie numer konta bankowego' na które ma nastąpić

zwrot wadium.

8.Teľmin zwiazania z oferta:
l. okľęs w dniach : 30 dni
2. Bieg lerminl rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

9.waluta. w iakiei beda pľowadzone ľozliczenia zwiazane z ľealizacia ninieiszeEo

zamówienia.
Wszelkie roz1iczęnia z:wiązane z reaIizacją zamówienia, którego dotyczą niniejsze warunki

dokonywane będą w PLN.



10.opis sposobu pľzvgotowania ofertv

1. Wymagania podstawowe i forma oferty

1) oferta musi bezwzględnie zawierać'.
a) prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załączĺlk nr l

do niniejszej SIWZ,
2) ofertę na|eŻy przygotować ściśle wedfug wymagań okľeślonych w niniejszej SIWZ :

a) Wykonawca może złożyć. ofertę na 1 (iedno ) zadanĺe lub na 2 (dwa\ zadania
w ľamach prowadzonego pľzetaľgu.

b) ofeľta musi obejmować całość danego zadania, nie dopuszcza się składania ofert
częściowych na dane zadaĺie,

c) oferta musi być sporządzona w ję'yku polskim pod rygorem nieważności w formię
pisemnej,

d) oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania wolí w imieniu
Wykonawcy. Uprawnienie osoby(osób) podpisujących ofertę do jej podpisania musi
bezpośrednio wynikać z dokumęntów dołączonych do oferty.

e) wraz z ofertą naĺeży złoŻyć :
l. Stosowne Pełnomocnictwo/Pęłnomocnictwa w przypadku, gdy oferta
i/lub irure dokumenty podpisane sąprzęz Pęłnomocnika/ Pełnomocników Wykonawcy,
Ż. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt V, VI niniejszej SIWZ.

Đ pełnomocnictwa składane pruez Wykonawcę wraz Z ofertą muSZą być przedstawione
w formię oryginałów lub poświadczonych za zgodnośc z oryginałem przez Wykonawcę
kopii,

g) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i zŁoŻeniem oferty,
h) Całość oferty powinna być złoŻona w ťormie uniemoŹliwiającej jej przypadkowe

zdekompletowanie - arkuszę (kartki) oferty muszą być zszýe, bindowane lub trwale
połączone w jedną całość inną techniką,

i) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawionę w formię oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii'

j) Zamawiający níe dopuszcza złożerua oferty w postaci elektronicznej.

3. Zawartość,oferty
Kompletna ofęrta winna zawterac:

a) formularz ofertowy - zał' rlr l do niniejszej SIWZ,
b) oświadczęnie wykonawców o spełnieniu warunków udziafu w postępowaniu - zał nr

2 do niniejszej SIWZ,
c) wykaz wykonywanych usług - zał.nr 3 do niniejszej SIWZ,
d) oświadczenię o zatrudnieniu - zał. nr 4 do niniejszej SIWZ,
e) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

posiadają wymagane uprawnienia _ zał. ĺlĺ 5 do SIWZ,
Đ zaakceptowany przedstawiony w SIWZ projekt umowy -zał.6 ĺ 6a do SIWZ,
g) wypełnione i podpisane wyliczenie ceny - zał. rc 7 i 7a đo SIWZ,
h) oświadczenie, Wykonawcy o wykonaniu zamówienię własnymi siľami lub przy

pomocy podwykonawcy - zał. rlr 8 do SIWZ,
D oświadczenie o posiadaniu i stosowaniu Polityki Bezpieczeństwa _ zał.nr 9 do SIWZ,
j) wykaz posiadanego sprzętu własnego wedfug własnego opracowania,
k) dowód wniesienia wadium,
1) stosownepełnomocnictwa'
m) pozostałe dokumenty wymienione w pkt V i VI niniejszej SIWZ.

ll.osobY upľawnione do porozumiewania się z WYkonawcami
osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są
pracownicy Działu technicznego RSM: te1.48-384-03-66, 7l w.38.



12.Mĺeisce. teľmin i sposób złożenia ofeľtv

1 ofertę na|eży złoŻyć, w siedzibie Zamavtiającego: Radomska Spółdzielnia
Mieszkaniowa ul. Zbrowskiego 104 26-600 Radom, w sekĺetariacie w nieprzekraczalĺym
terminie do dnia 29.11.2022n god2.1000.

2 ofertę na|eŻy złoŻyé w jednej lieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarcięm
kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) naleŻy opisać następująco: Radomska Spółdzielnia
Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104 26-600 Radom. Oferta
w postępowaniu: Usługa spľzątanĺa budynkóq teľenów zewnętľznych na
nieruchomościach będących wzasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Radomiu Zadanie .. .. . .. Nie otwierać przed dniem : 29.11.2022ľ. godz. 1 0 15 .

3 Za termin złoŻęnia ofeľty lwaŻa się termin jej dotarcia do Zamavłiającego.
4 'Vrszelkie oferty złoŻoĺe po terminie składania ofert zostanązvłrőcone Wykonawcy bez
otwierania.

l3.Mĺeisce í teľmin otrľaľcĺa ofeľt

1 otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego : Radomska Spółdzielnia
Mieszkaniowa ul. Zbrowskiego 104,26-600 Radom w dniu 29.11.2022 godz.l0rs.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówięnia na\eŻy przedstawić w Formulaľzu

ofeľtowym stanowiącym zał.nľ 1 do niniejszej SIWZ.
Ż. Cęna może byó tylko jedna nie dopuszcza síę wariantowości cen.
3. Zaoferowana cena dotyczy z Zadania I - osĺedle Gołębiĺíw I ĺ/lub Zadania II-
Osiedle XV-Lecia
4. Ceny muszą być podane w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
5. Ceną ofertową bľutto (wraz z podatkiem VAT) należy oblicryć poprzez

rvypełnienie załączonego formularza ,rWylĺczenie ceny''- załącznik Nľ 7 i /lub
załącznik 7a do SIWZ.
6. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zręalizowania danego
zadarua wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, jak również nie ujęte w powyższym ale
bezktőrych nie można wykonać zadaĺia wynikające zęSIWZ.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od
towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Wykonawca zobowiązany jest do bardzo stararmego zapoznania się z przedmiotem
zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieó wpĘw na
wycenę danego Zadarua.

XV. Kryteľia wyboľu. wybóľ ofertv i zawiadomienie o wyniku postępowania.

l. ocena ofert zostanię dokonana dla każdego zadania oddzielnie'
Ż. Zamawiający udzieli zamówienia na każde zadanię oddzielnie Wykonawcy, którego
oferta na dane zadarue zostanię uznana za lajkorzystniejszą.
3. Ustala się, że przy wyborze ofert Zamauliający kierował się będzie następującymi
kryteriami:

a) kryterium: cenű oÍerty ( C ) 95 pkt
b) kryteľium: referencje (R ) 5 pkt

ogółem I00 pkt

Krvteľium: cenv ofertv ( C I

Ncýniższa cena otľZymuje 95 punktów. Pozostałe oferty otrzymujq ilość punktów obliczanq
wg wzoru;



Cena najniższa oferowana brutto

C_ x 95ph
Cena badanej oíerty brutto

Krvíerium : Refeľencie (R)_5 pkt. - za refeľencje potwierdzajqce wykonanie usługi będqcej

prrrd-lrt". ^-órlr"ia 
( iedna referencia musi bvć ze spółdzielni mieszkuniowei lub

wspóInotv).
uoluy*"l"" ilość punhów do osiqgłtięcia za kryterium referencje - 5 ph.

Ilość ounktów danei ofertv (NI: N : C + R
gdzie:
N - ilość punktów oferty,

C - ilość punktów uzyskanychw lłyterium cena,

R - itość punktów uzyskanych w lĺryteriuln referencje

4' o wyborze oferęnta zaintęresowani zostaną powiadomieni pisemnie po zakończeniu

postępowania przetargowego.

XVI. Informacie ogólne dotvczace kwestĺĺ foľmalnvch umowv w spľawĺe
ninieiszego zamórľienĺa.
1. z or"r"rrt"r"n "- ry złoŻył najkorzystniejszą ofeľtę na dane zadalie, zostanię podpisana

umowa na dane zadanie,której wzór stanowi załącznik nr 6 i 6a do SIWZ.

Ż. Wykonawcy na dane zadanie odrębnym pismem zostanię wskazane miejsce i termin

podpisania umowy.

XVII. Wvmagania dotvczace zabezpĺeczenia należvtego wYkonania umowv

1. Infoľmacje ogólne.
Zabezpieczeniř służy pokryciu roszczen z týlúu niewykonania lub nienależýego

wykonania umowy na dane zadanie.

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umorvy'

Zimawiający u'ůlu zabezpieczelie na|eŻýego wykonania umowy na dane zadanie

zawartej w wyniku postępôwania o udzięlenie niniejszego zamówięnia w wysokości

50Á ceny całości wynagrodzenia umownego brutto na dane zadaĺie.

Ż. Foľma zabezpieczenia należytego wykonania umowy'

1) Zabeipieczenie nalezýego wykonania umowy na dane zadaĺie może byó

wniesionę *"đług wyboru Wykonawcy w jednej z następującej z form:

a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowYch
c) gwarancj ach ubezpieczeniowych.
Różnicę pomiędzy wniesionym wadium na dane zadaníe a ustaloną przez

ZamawiajĄc"go_ 
'ä.toś 

cíą zabezpięczęnía na danę zadanie , Wykonawca wpłaci

przelewem nJ następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 20 9132 0001 0002

otoą zooo 0010, w przypadku jeś|i zabezpięczenie należýego wykonania umowy na

danę zadanie wniesione w pieniądzu.
Ż) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na dane zadanie , wnosi rvybrany

wykonawca na dane zadanie, przed podpisaniem umowy na wykonanie danego

zadania.
4. Zwrotzabezpieczenianależytegowykonaniaumowy'

1) Zamiwiający zwraca zibezpíeczenie na dane zadanie w terminie 30 dni od

dnia zakończeniá umowy i uznania przez Zamawiającego za naleŻycie wykonane na

wniosęk Wykonawcy.
5.Zamavłíający dopuszczazamianę zabezpteczenia na dane zadanie na gwarancje bankowe lub

ubezpieczeniowe.



XV[I. Unierľażnienie nostepowania

Radomska Spółdzielnia Mĺeszkaniowa w Radomiu zastrzega sobĺe pľawo

unĺeważnienia pľzetaľgu na dane zadanĺe lub na wszystkie zadania bez podania

pÍzycTyn i bez ponoszenĺa jakĺchkolwiek skutków pľarľnych i finansowych.

xIx. \ľvkaz zełĺcrnikőw do nĺnieiszei SIWZ

a) Formularz ofeľtowy _ zaŁ. nr I

b) oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu _ zał nr 2

c) Wykaz wykonywanych usług _ zał.nr 3

d) oświadczenie o zatrudnieniu - zał rt 4
e) oświadczenie o posiadanych uprawnieniach pracowników- zał ra 5

Đ Projekt umowy z załączrll'kami- zał. nr 6 i 6a

g) Wyliczenie ceny -zał.1 i7a
ňi oświadczenie Wykonawcy na đane zadanie o wykonaniu zamówienie własnymi siłami

lub przy pomocy podwykonawcy - zał. nr 8

i) oświadczenie o posiadaniu i stosowania Polityki Bezpieczenstwa _ zaŁ.nr 9

j) Klauzula informacyjna o ochľoníę danych osobowych
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Załącznik nľ 1 do sIwZ

(nazwa i siedziba oferenta, telefon)
Radomska Spółdzielnia Mĺeszkanĺowa
im. J. Gľzecznaľowskĺego rry Radomiu
ul. Zbľowskiego 104
26-600 Radom

FoRľIULARZ oFBRTowY
Przetarg nieogľaniczony na wykonanie zamówienia pn.:
Usługa spľzątanĺa budynków, teľenów zewnętrznych na nieľuchomościach będących w zasobach
Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu
Zadanie I _ osiedle Gołębiów I (*)
Zadanie II - osĺedle XV_Lecĺa (*)
Stosownie do postępowanía w sprawie udzielenia zamówienia ogłoszenia o przetargu nieogĺaniczonym
z đnia .... oferuję(my) jego realizację za następującą cenę :

Cena ofertowa rwkonania całości Zadania I - osiedle Gołebiów I wvnosi : (* )

Cena brutto (wraz z należnym podatkiem vAT ) wynosi .................zł.

(słownie zloĘch:

(należy wpisać kwotę z poz.8) załącznika nr 7 ( Wyliczenie ceny- zadanie I ĺsĺedle Gołębiów I))

Cena ofertowa wykonania całości Zadania II - osiedle XV-wvnosĺ : (*)

Cena brutto (wraz z należnym podatkĺem vAT ) wynosi ... zł.

(słownĺe zloĘch:

( należy wpisać kwotę z poz.8) załącznika nľ 7a ( Wyliczenie ceny- Zadanie Il-osiedle XVJecia)

l. Informujemy,Że ťlrma nasza jest /nie jest/ płatnikiem podatku VAT.
2. Wyliczenie ceny ofeľtowej za rvykonania danego Zadania........... według załącznika nľ

3. oświadczamy, Że zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z załączrukami i nie wnosimy do nich
Żaďnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje, potrzebne do właściwego
przygotowania oferty.

4. oświadczamy, Żę w cenie oferty zostaĘ uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.

5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposob zgodny z warunkami
okľeślonymi w SIWZ

6. oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki zawarte w SIWZ
7. oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej obiektów i terenu.
8. Zobowiąrujemy się do zavłarcía umowy na dane zadanie zgodnie z warunkami i wynikiem

przetargJ w miejscu i tęrminíe podanym przezZamawiającego.
9. oświadczamy, że przy jmuj emy warunki przetarg] bęz zastrzeżen.
l0. Pľzedmiot zamówĺenĺa zamierzamy wykonać własnymi sĺłamĺ/ z udzĺałem

podwykonawców (*)



't

11. Prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych týułem wadium na konto

12. Jako zasadlicze zaŁączruki będące integralną częścią niniejszej ofeľty, a wynikające
ze SIWZ załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) Załącznik nr 2 -Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków
udziafu w postępowaniu
b) ZaŁącznLk nľ 3 - Wykaz wykonanych usfug lub wykonywanych usfug, w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczęnia w okresie ostatnich trzęch lat przed upýwem
terminu składania ofert
c) Załącznkrľ4- oświadczeniana temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia Wykonawcy
usfug w okręsie ostatnich trzech|atprzed upýwem terminu składania ofert
d) Załączruk rľ 5 - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyó w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeŻe|i ustawy nakładają obowiązek posiadania takích uprawnień
e) opłaconą polisę, potwierdzającą, Że Wykonawca jest ubezpieczorly, od odpowiedzialności
cywilnej w zakręsie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Đ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnę zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŻ ó miesięcy przed upýwęm terminu
składania ofert.
g) Aktualne zaświadczerue właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca ĺlle zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że lzyskał przewidziane pľawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty za\egĘchpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego oľganu podatkowego wystawíone nie wcześniej niż 3 miesiące przed upýwem
terminu składania ofert.
h) Aktualne zaświađczenie właściwego oddziafu ZakJadu Wezpieczeń Społecznych
potwierdzające, że Wykonawca ĺĺe zalega z opłacaniem składek na ubezpieczeĺia zdrowotne
i społeczne lub potwierdzenie, Że uzyskał przewidzíane prawem zwolnienie, odroczenię lub rozłożenie
na raty za\egĘch płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
wystawione nie wcześniej niŻ 3 miesiące przed upĘwem terminu składania ofert.

Đ Załączniknr 6 ,6a (*) zaparafowany wzór umowy na danę zadalię'
j) załączrĺk nr 7 , 7a (*) - wypełnione i podpisane wyliczenie ceny na danę zadarue
k) Załączĺik rľ 8 _ oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami lub
okĺeślić część, zamőwienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom
l) Załączn|k rrr 9 oświadczeĺie o posiadaniu i zastosowaniu PolitykíBezpieczeństwa w zakľesie
odnoszącym się do sposobuprzetwarzania danych osobowych oraz środków ich ochrony
m) Wykaz własnego posiadanego spľZętu narzęđzi specjalistyczĺych i środków materiałów
n) Dowód wniesienia wadium na dane zadanie

(* niepotrzebne skľeślić)

...... (data)

( podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy



néwiąĺlnzpniq \tr/v o snplniqnirr

Załącznik nľ 2 do SIWZ

rrrnlłńrrr nĺlziałll w nost€nowaniu.

Przetarg nieograniczony na wykonanię zamówienia pn. :

Usluga sprzątania budynków, terenów zewnętrznych
Radomskiej Spóldzielni Mieszkaniowej w Radomiu
Zadanie I -Osiedle Gołębiów l (*)

Zadanie II - Osiedle XV-Lecia (*)

na nieľuchomościach będących w zasobach

ZAMAWIAJĄCY:
Radomska Spółdzielnia M ieszkaniow a im. J őzefa G rzeczna ľowskiego'

ul. Zbrowskiego 104,26-600 Radom

WYKONAWCA:

oŚwnncZAlĺ,ŻEz
1. Jestęm (esteśmy) uprawniony (uprawnieni) w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami

ustawowymi,
2. posiadam (posiadamy) uprawnienia niezbędne do wykonywania okręślonej działalności lub

ózyrľrości, jeŻe1Li przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

3. po.iudu11 (posiadämy) niezbędna wiedzę i doświadczenie, do wykonania danego zamówienia,

4. ^dysponuję^ 
(dysponujemy) odpowiednim potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz

pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5. )najduję się (znajdujemy się) w sýuacji ękonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

danego zamówięnia.

(* - niepotrzebne skreślió)

, dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imięniu Wykonawcy



Załącznik nr3 do sIwZ
Wzőr rvykazu wykonywanych pľac ( usług )

Usługa spľzątania budynków, teľenów zewnętľznych na nieruchomościach będących w zasobach
Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu
Zadanie I - osiedle Golębiów I (*)
Zadanie II - Osiedle XV-Lecia (*)
ZAMAwIAJĄCY: Radomska SpóIdzielnia Mieszkaniowa im. Jőzefa Grzecznarowskiego
ul. Zbrowskiego 104,26-600 Radom
WYKONAWCA:

Wykaz wykonywanych usług :oświadczam(my)' że wykonywałem (liśmy) następujące usfugi w zakĺesie
i charakterze z zamowlenlem

odbioľca
(nazwaradres,
nr telefonu do

kontaktu)ZakoÍlczęnię
(data)

Data wykonywanej uslugi
okresie ostatnich 3 lat przed

dniem skladania ofeľt
Początek

(data)

Waľtość
brutto

Wykaz uslug
rodzaj usługi wraz z zakresem

Ízeczowym

Rodzaj usługi
wraz z zakręsęm
rzeczowym
Powierzchnia
łacznaw m2
Powięrzchnia
wewnętrzna w m2
Powierzchnia
zewÍętrzna
wm2
Rodzaj usługi
wÍaz z zakľesem
rzęczowym
Powierzchnia
łacznaw m2
Powierzchnia
wewnętrzna w m2
Powierzchnia
zęwnętrzrLa
wm2

Rodzaj usfugi
wtaz z zakresem
tzeczowym
Powierzchnia
łacznaw m2
Powierzchnia
węwnętrzna w m2
Powierzchnia
zewnętrzna
wm2
Rodzaj usługi
wtaz z zakręsem
rzeczowym
Powięrzchnia
łącznaw m2
Powierzchnia
węwnętrzna w m2
Powięrzchnia
zęwnętrzÍl.a
wm2

Lp

2

J

4.



Rodzaj usfugi
wraz z zakresem
rzeczowym
Powięrzchnia
łącznaw m2
Powierzchnia
wewnetrzna w m2
Powięrzchnia
zęwnętrzna
wm2

Rodzaj usfugi
wraz z zakľęsęm
rzeczowym
Powierzchnia
łacznaw m2
Powierzchnia
wewnętľzna w m2
Powięrzchnia
zewÍLętÍzĺa
wm2
Rodzaj usfugi
wraz z zakresem
rzeczowym
Powierzchnia
łącznaw m2
Powierzchnia
wewngtrzna w m2
Powierzchnia
zęwnętfzna
wm2

5

6

7

Należy wpisać
Na Zadanie I - Osiedle Gołebĺów I i /lub na Zadanĺe II - osiedle XV-Lecia
Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływęm tęrminu składania ofert,a jeŻelí okľes prowadzenia
działalnościjest kľótszy w tym okľesie, ŻenaleŻycie wykonał lub wykonuje usługi sprzątania lub zespół
usług, zktőrychkaŻdatrwała nie krócej niŹ 6 miesięcy i byĘ wykonywane na powierzcllniłącznej co
najmniej 60.000 rrŕ (powierzchnię węwnętrzne budynków í powierzchnie zewnętrzne do sprzątania)
według zał. nr 3 do SIWZ

Wykonawca musi również pľzedstawĺć. (załaczyć do ofeľtv) co naimniei 3 refeľencie. na usługi
pľzedstawione w zal.nr 3 do SIWZ potwierdzające, że usługĺ te zostaĘ wykonane i są
wykonywane należycie. Ponadto Wykonawca musi zlożvć oświadczenie o bľaku nałożenia kaľ
umorrynYch w zakľesie usług przedstawionych w zał.nľ 3 do SIWZ.

(* - niepotrzebne skreślić)

......, dnia
podpis osoby upľawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy



Załącznik nľ 4 SIWZ

Usługa sprzątania budynków, teľenów zerľnętľznych na nieľuchomościach będących w zasobach
Radomskiej Spółdzielnĺ Mieszkaniowej w Radomĺu
Zadanie I _ osiedle Gołębiów I (*)
Zadanie II - Osiedle XV-Lecia (*)

ZAMAwIAJĄcY:
Radomska Spółdzietnĺa Mieszkaniowa im. JőzeÍa Gľzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104'
26-600 Radom

WYKONAWCA:

OSWIADCZENIE

Przystępujący do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia Usługa spľzątania budynkóq
teľenów zewnętľznych na nieľuchomościach będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni
Mĺeszkaniowej w Radomiu
Zadanie I -osĺedle Gołębiów I (*)
Zadanie II - Osiedle XV-Lecia (*)

(* niepotrzebne skreślić)

oświadczam/my'

że w okresie ostatnich 3 |atprzedupýwem terminu składania ofert - śľednie Íoczne zatrudnięnię wynosi
pracowników (dotyczy więlkość średniego zatrudnienia orazliczebność personelu

kierowniczego na stanowiskach odpowiadających przedmiotowi zatrudnienia).

., dnia
podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczęń woli w ímieniu Wykonawcy



Załącznik nľ 5 do sIwZ

Usługa spľzątania budynkóq teľenów zewnętrznych na nieruchomoścĺach będących w zasobach
Radomskiej SpółdzÍelni Mĺeszkaniowej w Radomiu
Zadanie I _ osĺedle Gołębiów I (*)
Zađanie II _ osĺedle XV-Lecia (*)

ZAMAWIAJĄcY:
Radomska Spółdzieln ia Mieszkaniowa im. J ćlzefa G rzecznarowskĺego
ul. Zbľowskĺego 104, Ż6-600 Radom

WYKONAWCA:

OSWIADCZENIE

Przystępujący do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia
Usługa spľzątanĺa budynkóq teľenów zewnętrznych na nieľuchomościach będących w zasobach
Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu
Zadanie I -osiedle Gołębiów I (*)
Zadanie II - Osiedle XV-Lecia (*)

jalmy (imię i nazwisko)

Reprezentując f,rľmę (pełna rtazwa fi*y)

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przez mnie firmy oświadczam/my, że osoby lĺtóre
będą uczestrĺczyć, w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
(*- niepotrzebne skreślić)

........., dnia
podpis osoby uprawníonej do składania
oświadczeń woli w imięniu Wykonawcy



Załącznik nľ 6 do sIwZ

PROJEKT umowv
do zadania I - Osiedle Gołębiórry I

Zawarta w dniu pomiędzy :

Radomską Spóldzielnią Mieszkaniową im. J. Grzecznaľowskiego z sĺedzĺbą : 26 _ ó00 Radom ul.
Zbľowskiego 104, posiadającą NIP 796-003-59-5Ż, KRS 0000085072,zwanądalej ,,Zamawĺającym'o,
reprezentowanąptzęz :

1. Prezes Zarząđu
2.WiceprezesaZarządu

W ręzultacie dokonania przezZamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieogľaniczonym
na wykonanie zamówienia : Usfuga sprzątarua budynków, terenów zewnęÍrznych na nieruchomościach
będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Zadanię I -osiedle Gołębiów I
( protokół ...'..') - została zawarta umowa o treści następującej:

s1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi sprzątania budynków, terenów zewnętrznych, koszenie,
pielęgnacja tęrenów zielonych, na nieruchomościach będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Radomiu _Zadanie I - osĺedle Gołębiów I w niżej podanym zakľesie tj.:

1.1. Sprzątania w budynkach i na powierzchniach zewnętrzĺych przy\egĘch do budynków,
obejmującego:
a) utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynkóq
b) sprzątanie na powierzchniach zewĺętrznych przyIeg)ych do budynków mieszkalnych

i usługowych i irnych będących w zasobach spółdzielni,
c) koszenie trawy na teręnach zielonych należących do RSM, przy\egĘch do budynków

mieszkalnych í usfugowych i innych będących w zasobach spółdzielni wtaz z grabieniem,
wywozem iuty|izacją,

d) pielęgnacja i podcinanie drzęw (w tym całości koron z użyciem odpowiedniego Sprzętu np.

zwyŻki, piły itp.), kľzewów i Źywopłotów wÍaz z wywiezieniem i utylizacją ściętych gałęzí,
e) w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piachem oraz substancjami wspomagającymi

rozpuszczaĺie lodu ( np. sól) : ulic, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych
i utwardzonych znajdujących síę na terenach na|eŻącym do RSM, Szczego|na dbałość
o drożność w godzinach wczesno porannych ciągów pieszych w przypadku zlodowaceń, zasp
śnieżnych czy błota pośniegowego'

Đ zabezpieczenie odpowiedníej ilości piachu, substancji wspomagających rozpuszczanie lodu (np.

sól) do posypywania w okresie zimowym,
g) Zamavłiający zapewni Wykonawcy pojemniki na piach, które Wykonawca rozstawi i napełni

przed sezonem natomiast po jego zakończeniu opróżni i uprzątnie je najpóźniej do miesiąca maja.
1.2. Swiadczenie usfugi koszenia, a takżę pielęgnacji terenów zielonych'Wykonawca wykorzystywał
będzie dostępny na rynku Sprzęt skuteczny do realizacji tego zadania.
W przypadku nienależýego wykonania usfugi koszenia Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia
częściowego umowy w zakľesie usfugi koszenia, a takŻe pielęgnacji terenów zielonych. Swiadczenie
pielęgnacji tęrenów zielonych đotyczy między innymi: przycinania żywopłotów, usuwania chwastów z
opasek wokół budynków oraz przy krawężnikach' podcinki drzew i krzewów, wycięcia drzew na wniosek
zamawiającego za zgodą Urzędu Miejskiego w Radomiu Wydziafu Ochľony Środowiska
i Rolnictwa. Powyższe czynności powirmy być wykonywanęprZęZ osobę ze stosownymi uprawnieniami.



1.3. Na łącznąpowierzchnię sprzątaĺia na osiedlu Gołębiów I składa się :

powierzchnia wewnętrzne budynków do sprzątania -1 5.05 3m2

powierzchnie Zewnętrzne utwardzone do spľzątana - 67l57rĺÝ
powierzchnie do sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych 'L2584Im2
p ow i erzchni e zew nętr zne do ko s zen ia - l I 5 .3 27 rrÝ

powierzchne biurowę do sprzątania -586m2 ( ADM -l73,62m2 oraz powierzchnie biurowe
Zarządu- 4l2,38m2
windy szt.34

t.4. Wykaznieruchomości z podaniem nr działek, na których będzie świadczona usfuga, atakŻęwykaz
powierzchni do wykonania usługi , okľeślony j est w załączniku nľ 1. do niniejszej umowy.

1.5. Szczegőłowy zakres i częstotliwość prac objętych umową określony jest w $ 10 umowy.

2. W trakcie realizacji usługi Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podanej powierzchni
okľeślonejw $1p1.3.

3. Rozliczeĺię za wykonane na rzecz Zamawiającego przedmiotowej usługi nastąpi w cyklach
miesięcznych po wykonaníu danego rodzaju usfugi.

4.Matenały, środki czystości itp. oraznarzędziai sprzęt potrzebny do realizacji przedmiotu zamówienia
leżą po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawcy Znane są warunki realĺzacji przedmiotu umowy' w szczego|ności zapoznał się
z Loka\izacją wykonania przedmiotu umowy, założeĺiami i oczekíwaniami Zamauĺiającego co do

standardu oraz jakości wykonania oraz dokonał szczegółowej wizji i przeglądu miejsca usfugi.

s2
Wymagania stawiane Wykonawcy
1' Wykonawca odpowiedziaIny będzie zacałokszÍałt, w tym zaprzebiegorazterminowe wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca odpowiedzia\ny jest za jakość, zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi
okľeślonymi dla przedmíotu umowy.
3. Wymagana jest należýa staranność przy realizacji umowy, rozumiana jako staranność profesjonalisty
w działalności objętej pľzedmiotem niniejszej umowy.
4. Wykonywanie usfugi w sposób niepowodujący Żadnych niepotrzebnychprzeszkód i niedogodnoścí
dla mieszkaŕrcow oraz sfużb administracyjnych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymagań i obowiązków określonych w umowie oraz

wynikających z przepisów prawa.
6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie oC wykonywanej działalności w kwocie
minimum 1.000.000zł.

s3
Ustalęnia organizacyjne zuĺiązaĺe z wykonaniem umowy
1. Ustalenia i decyzje ďotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez przedstawiciela
Zamawiającego z przedstawicięlem Wykonawcy
2. Wykonawca zobowiąnlje się na terenię objętym umową do utrzymania należýego porządku,
przestrzegania przepisów bhp i p.poż.
3. Wykonawca będzie przyjmował i rozpatrywał reklamacje związane z prowadzoną przez siebie

działalnością w zakľesie terminowego i starannego świadczenia usług.
4. Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonania usfugi sprzątania naposzczególnych obiektach
poptzez wiarygodne udokumentowanie (pisemne potwierdzenie przez pracowników ADM ) w formie
protokofu odbioru prac.
5. Przedstawicie\e Zamawiającego mają prawo i obowiązek do kontrolowania i egzekwowania ustalęń

z:w iązany ch z należýy m wyko nyw ani em umo w y.



6. Zamawiający moŻe udostępnić odpłatnie pomieszczenia (wraz z mędiami: woda i prąd) na potrzeby
pracownicze Wykonawcy w celu prawidłowej orgaĺizacji pracy i prawidłowego wykonania usfugi, oraz
pomieszczenia do przechowywania podręcznego sprzętu i środków czystości w budynkach
Administracjí oraz w budynkach mieszkalnych.
7. Wykonawcazobowiązuje się do comiesięcznego dostarczenia faktury VAL

s4
Wymagania dotyczące środków i sprzętu
1 . Wykonaw ca przy wykonywaniu usfugi będzie stosował środki chemiczne' które nie są szkodliwe dla
zdrowia ludzi i środowiska oraz nię mogą być o nieprzyjemnym i ostrym zapachu, ani powodowaó
uszkodzęnia czy szczący ch powierzchni.
Ż. UŻywany sprzęt , środki czystości, środki dezynfekcyjne, powinny odpowiadać wymaganiom bhp
i ochľony środowiska oraz posiadać, ruezbędne atesty i zezvĺo|erua wymagane obowiązującymi
przepisami.
3. Przedstawiciel.eZamawiającego mają prawo i obowiązek do kontrolowania i egzekwowania ustaleń
zu,iązaĺychzuŻywanymi do wykonania przedmiotu umowy matęriałami' środkami czystości, środkami
do dezynfekcji i narzędziami.

ss
Wymagania doty czące usfu gi
1. Wszystkie prace wirľry być, reaIizowane zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami,
przepisami bhp, ppoż., zgodnie zzaleceniami przedstawicię|aZamawiającego.
2. Usługę naleŻy wykonywać zgodnie Z wymogami SIWZ oraz postanowięniami niniejszej umowy.

s6
Przedstawicięle stron
1.Strony postanawiają, że uprawnionymi osobami do nadzoru realizacji przedmiotu umowy są:

a) w imieniu Zamawiającego:
Kierowník osiedla Gołębiów I : ..... tęl......

b) w imieniu Wykonawcy:
Dla osiedla Gołębiów I ......

2. Zmiana osób nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. o ewęntualnej zmianie Strona, która
dokonuje zmiany ruezwłocznie powiadomi drugą Stronę pisemnie lub e-mailem.

s7
Teľmin wykonania pľzedmiotu umowy:
l.Wykonawca natychmiast po zawarciu umowy podejmie działania, do których jest zobowiązany
w ľamach zawartej umowy.
2. Pľzedmiot umowy zostaje zawaľĘ na okľes -12 miesięcy to jest od dnia 01.01.2023n do dnia
31.12.2023r.

3. Strony đopuszczają moŹliwość przeďłuŻerlta terminu wykonania przedmiotu umowy wÍaz Ze zmianą
jej warunków po wcześniejszym wspólnym uzgodnionym terminie.

s8
Wynagľodzenie Wykonawcy:

l Za wykonanie przedmiotu umowy' ustala się miesięczne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z $ 8
ust.2,3,4,5,6 umowy.

2 Wynagrodzenię za rvykonanie usługi sprzątania powierzchni rľewnętznych w budynkach
mieszkalnych stanowi iloczyn rzeczywistej powierzchni, na której wykonano usfugę w miesiącu
oraz starľki netto ......... zł (słownie: .......................netto) za m2 powiększonej o ĺależny
podatek VAT dla tej powierzchni.

3 Wynagrodzenie za wykonanĺe usługi spľzątania na powierzchniach zewnętľznych
utwaľdzonych ( w Ęm chodnĺkĺ, paľkĺngi' dľogi) przy|egłych do budynków mieszkalnych
i usfugowych i innych będących w zasobach spółdzielni stanowi iloczyn rzeczywistej powierzchni,
na której wykonano usfugę w miesiącu oraz stawki netto .............zł
(słownie.... netto) za m2 powiększonej o należny podatek VAT dla tej
powierzchni.



4 Wynagrodzenie za wykonanie usługi spľzątania i pielęgnacji teľenów zielonych (sprząÍania,
grabienia liści itp. za wyjątkiem koszenia) stanowi I|oczyn rzeczywistej powierzchni, na której
wykonano usfugę w miesiącu oraz stawki netto ...................zł (słownie:

netto) za m2 powiększonej o należny podatek VAT dla tej powierzchni
5 Wynagrodzerue za wykonanie usługi jednokľotnego koszenĺa stanowi 1|oczyn rzeczywistej

powierzchní, na której wykonano usfugę oraz stawki netto zł (słownĺe :
netto) za m" powiększonej o należny podatek VAT dla tej powieľzchni.

6 Wynagrodzenie za wykonanie usługi spľzątania powieľzchni biuľorvych (w budynkach: zarząd,
oraz administracji) stanowi Lloczyn rzeczywístej powierzchni, na której wykonano usfugę w
miesiącu oraz stawki netto.........zł (słownie netto) zaŃ
powiększonej o ĺaIeŻny podatek VAT dla tej powierzchni.

7 Strony ustalają, że wynagľodzenie miesięczne za wykonanie przedmiotu umowy określonego w $
l stanowió będzie sumę składowychz $ 8 ust. 2,3,4,5,6 umowy, która to będzie zależna od zakresu
prac w danym miesiącu .

8 Wynagrodzerue o którym mowa w ust.l obejmuje wszystkie koszty związane z reaIizacją
przedmiotu umowy.

9 Waľtość niniejszej umorvy przez przewĺdywany okres jej obowiązywania ( 12 miesĺęcy)
złoĘch bľutto)

l0 Podstawę do zapłaty wynagrodze'ń za poszczególne miesiące, za usfugę sprzątania w budynkach
mieszkalnych, na powierzchniach zewnętrznych przylegĘch do budynków mieszkalnych
i usfugowych i inĺrych będących w zasobach spółdzielni, pielęgnację zieleni, koszenie , sprzątanie
w budynkach zarząđu i administracji, stanowić będą faktury wystawiane odrębnie na osiedlę
Gołębíów I' ZałączniL<lem do każdej faktury będzie protokół odbioru prac potwierdzoĺy przez
upoważnionego przedstawiciela Zamawíającego, wzór protokofu stanowi załączruk nr 2 do
niniejszej umowy.

12. Należnośó płatna będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
13. Termin zapłaty w ciągu 14 dni od dnía otrzymania prawidłowo wystawíonej i doręczonej faktury'

se
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
l. Strony ustalają zabezpieczenie należýego wykonania umowy w wysokości 5% wartości
wynagrodzenia niniejszej umowy określonego w $ 8 pkt 9 umowy tj' w wysokości zł.
(slownie: złoĘch ) wniesione przedzavłarciem umowy, zgodnie z wybranymi
formami określonymi w pkt xVil SIWZ.
2. Zabezpieczeĺie należýego wykonania umowy sfuży na pokrycie roszczęn ztyĺúuniewykonania lub
nienależytego wykonania pľzedmiotu umowy przez Wykonawcę.
3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakonczenia umowy i uznania przez
Zamaw íającego za na|eżycie wykonaną na wniosęk Wykonawcy.

$10
obowiązki stľon

I. Obowiazki Zamawiaiaceso :

l. Zamauliający udostępni Wykonawcy' w celu ręalizacji przedmiotu umowy, części budynków
mieszkalnych, sfużących do wspólnego użýku mieszkańców i powierzchni zewnętrznej przyległej do
budynków mieszkalnych i usfugowych oraz pomieszczeń biurowych oraz budynków administracji
ĺ zarząďuruęzwłoczrue od dnia zauĺarcia umowy.
Ż. Zapłata umówionego wynagrodzenia nastąpi na podstawie potwierdzenia należycie wykonanej
usfugi.

II. Obowiazki Wykonawcv:



1. Wykonaw ca zobowiązany jest do wykonania przeđmiotu umowy zgodnie z Warunkami zamówienia
oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa' z ponoszeniem pełnej odpowiedzialności
zaprawĺdłowy przebieg realizacji usługi oraz irmych czynności , które wynikły przy rea|ízacji umowy.
2. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób ruezakŁőcający ciszy i spokoju
mięszkańców.
3. Wykonujący usługę powinni być wyposażeĺi w schludną i estetyczną odzieŻ roboczą.
4. Wykonawca będzie realizował przedmiotową usfugę przy uŻyciu własnego sprzętu i narzędzi
zapewĺĺających sprawne i skuteczne wykonanie przedmiotu umowy.
S.Wykonawca zapewni we własnym zakľesie i na własny koszt wszelkie materiĄ i środki do

utrzymywania porządku i czystości. Przy sprzątaníu wewnątrz budynków Wykonawca będzie :uż1t"wał

środków czystości posiadających niezbędne atesty ĺ zezwo|elia dopuszczające do użýkowania
w pomieszczelia, w których przebywają ludzie.
6. W zakresie utrzymania czystości i porządku w budynkach mieszkalnych, na powierzchniach
zewĺętrznych przyleglych do budynków mieszkalnych i usfugowych do obowiązku Wykonawcy
naleŻy:

6.1. Na bĺeżąco:
a) raz đzienĺ1Le ( w dni robocze) zamíatarue i mycie powierzchni klatek schodowych na paľterach

i powierzchni komunikacyjnych do parterów, sprzątanie terenu przed budynkami mieszkalnymi
i ushrgowymi oraz w budynkach administracji i zarządu, (wraz z wryozęm i utylizacją odpadów

biurowych).
b) codzierme zamiatanie chodników i utrzymywanie porządku na terenach przed budynkami
mieszkalnymi i usługowymi oraz budynkamí administracji í zarządu a takŻe sprzątanie altan

śmietnikowych i terenu wokół kontenerów na śmięci oraz gromadzenie odpadów w miejscu do tego
pt zęznaczoĺym (np. zsypy)'
c) utrzymywanie czystości i porządku na placach zabaw, trawnikach, miejscach do parkowania,
dojazdach ďo garaży, chodnikach i ulicach wewnątrzosiedlowych, a jeŻelí nieruchomość przylega do
placu publicznego- chodnika i 5-metrowego pasa jezdru wzdłuŻ chodnika, poprzęz zamiatanię
i grabienie nieczystości, w tym usuwanię odpadów a w porze zimowej odśnieżanie i posypywanie
piaskiem oraz substancj ami rozpu szczający mi Iód.
d) sprzątanię części wspólnych budynków mieszkalnych po usunięciu awańi, np. wodociągowych

, kanalizacyjnych,
e) w okľesie jesieni grabienie i usuwanie zgrabionych liści wraz Z wryozęm i tylizacją,
0 bieŻące odśniężanie terenu pľzed budynkami, chodników 'dróg, miejsc parkingowych
i miejsc składowania odpadów oraz chodników miejskich przylegających do tęrenów RSM ze śniegu,

lodu, błota pośniegowego, W razie potrzeby posypywanie piaskiem i środkami wspomagającymi
rozpuszczenie lodu (np. sól) - piasek i środki wspomagające rozpuszczenie lodu dostarczy Wykonawca
na własny koszt.
g) usuwanie lodu
h) uprzątnięcie terenów po zimie'
i) opróżnianie koszy na śmieci,
j) czyszczenie kratek przed wejściami do klatek schodowych,
W okľesię opadów śniegu i występowania gołoledzi, Wykonawca zobowiązany jest wykonać usfugę

opisaną w ppkt Đ - g) takze w soboty, niedzięle i święta.

6.2. Według poszczególnych potrzeb:
a) zamiaÍaĺie, czyszczenie i mycie powierzchni klatek schodowych i pow. komunikacyjnej - raz

w tygodniu,
b) usuwanie z klatek schodowych, korýarzy piwnicznych i pomieszczeń sfużących do wspólnego

użýku mieszkańcom porzuconych mebli, sprzętów i innych odpadów, sprzątanie pomieszczeń
zsypowych oraz teręnu wokół altany śmietnikowej i w samej altanie - wedfug potrzeb,

c) czyszczeĺieporęczy, czyszczeĺie ścian i suťrtów z pajęczyn, czyszczenie kloszy oświetleniowych,
skrzynek pocztowych, parapetów okiennych w częściach wspólnych' dwa razy w miesiącu.

d) mycie drzwi wejściowych do budynku oraz drz:wi prowadzących do piwnícy i drzwi do
pomieszczeń części wspólnych - Íaz w miesiącu



h)

Đ

j)

e) mycie okien na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnych - dwa razy w roku,

w okľęsach przed świąteczĺych.
Đ utrzymywanie czystości w đźwigach osobowych - codzieĺurę zamiatanię i dezynfekcja + mycie

dwa Íazy w tygoániu całej kabiny wÍaz z usuwaniem naklejek, gum do Żllcia oraz czyszczeĺiem
pomazanych powierzchni.

g) Ĺoszęnie i grabienie terenów zielonych wraz Z usunięciem skoszonej trawy _ dwa razy w roku

zgodnie z przedłoŻonym Zamawiającemu (do 15 kwietnia po pisemnym uzgodnieniu

, Ad-irri.tracjami osíehl; harmonogramem koszeń. odstępstwa od haľmonogramu wymagają

zgoďy Administracji, która to będzie prowadzić bezpośredni nađzőr, kontrolę i potwierdzała

* ĺórmie protokófu wykonanie usługi oraz decydowała o szczegőłach koszenia np.

w przyblokowych ogródkách, rabatkach i zieleńcach. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobíe

mózliwośó zwięksźenia ilości koszęń. Ponadto Zamavlia1ący zasÍrzega sobie prawo

wypowiedzenia usfugi koszenia w przypadku nienależýej rea\izacjitej części umowy. Warunkiem

pŕzystąpienia dó reilizacji koszenia jest bezwzględne dostarczenie do Administracji osiedla

harmonogľamu realizacji w/w usługi.
zgłoszerue do Administracji zaistniałych usterek, awańi, dewastacji itp' (np. uszkodzeń

pojemników na odpady, WadzieŻy itp.)
'kómpleksowe 

sprźątani e i czyszczenie klatek schodowych po remontach wykonywanych przez

pracowników RSM.
Ŕu, nu kwartał sprzątanie korýarzy piwnicznych zamiataĺięiw razlepotrzeb uzupełnianie trutek

na gryzoĺie.

7. Na odrębne zlecęnie Zamawiającego Wykonawca za đodatkową odpłatnością wykona:

a) sprzątanie, usuwanie i wywóz *rurrutylizacjąodpadów poremontowych i irurych za|egającychprzy

uitu''u"ř' śmietnikowych w zsypach oraz irmych miejscach na teręnie osiedli'

8. Niedoszacowanie, pominĘäie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być

podstawą do Żąđania zmiany wynagrodzenia okľeślonego w $ 8 niniejszej umowy'

$11
1. Stľony ustalają następujące kary umowne:
a) Wyk-onawca- zapłači^ käię umowną za nieutľzymywanie czystości i porządku w częściach
' 

*rpó1.'y"h budynków w wysokości l5Ozł.,licząc od jednej klatki schodowej, za kaŻdy đzieŕl

naruszenia obowiązku.
b) Wykonawca zapłacikarę umown ą za nieuÍÍZymywanie czystości i porządku na terenach przylegĘch
' 

ao ruay1Lów mięszkalnych i usfugowych, z wyłączeniem nieusunięcia śniegu, gołoledzi, błota

pośniegowego lub śliskości - w wysokościŻOOzł.,Iicząc odjednego budynku, , zakaŻdy dzieŕl

naruszenia obowiązku.
c) Wykonawca zapłicikarę umowną za niewykonanie koszenia trawy - w wysokości 150 zł, zakaŻdy

dzień naruszenia tego obowiązku.
d) Wykonawca zapłaci karę umowną za nieusunięcie śniegu, gołoledzi, błota pośniegowego lub

śliskości na teręnach zewĺętrznych (ciągi piesze) - przy|egĘch do budynków mieszkalnych

i usfugowych - w wysokosci żoo z). zł,Iiczącod terenu przyległego do jednego budynku, zakaŻdy

dzień naruszenia obowiązku.
2. Zamawiający zastrzęga sobie prawo do potrącenia kwot z týufu kar umownych z naleŹnego

Wykonawcy wynagrodzenia.
s.wprrypádkuukáraniaZamawiającęgoprzezorganypowołanedokontroli grzywnązabrakczystości,

porrądku_* zakľęsie naIeŻącym áo oĹo*ią'ków Wykonawcy' a takŻe z powodu niewykonania lub

nienależyego wykonania ptzez Wykonawcę irľrych obowiązków okeślonych

w umowie ,Zamawiający potrąci kaľę grzywny ZwynagÍodzenia Wykonawcy'

s12
Kontľola
1. Zamavłĺający w trakci e realizacjí umowy będzie kontrolował nal'eŻýe wykonanie pľzez

Wykonawcę urtugi, w szczególności w zakresie ilości, jakości i tęrminowości świadczonych usług.

Ż' Zamavłiający zastrzega sobię możliwość informowania Wykonawcy o nieprawidłowościach

w formie pisęmnéj, ě-mailem lub tęlefoniczniewraz z podaniem tęrminu ich usunięcia.



3' Kontrolę należytego wykonania usfugi będą przeprowadzać pracownicy Zamawiającego

potwierdzając to własnoręcznym podpisem).
4. Przedstawiciele Siron w.potĺ" sporządząna tę okoliczność w danym dniu protokół zgodnieze

wzorem stanowiącym załącznik rľ 3 do niniejszej umowy'
5. Wykonawca zobäwiązany jest ,'.u'ąć stwierdzonę podczas kontroli nieprawidłowości

w terminie 2 dni roboczych, wskazanych przez Administracje osiedlowę'

6. Zamawiający pi""pio*udzi reionirolę sporządzając protokół zgodny Zewzorem stanowiącym

zał. ĺlr 4 do niniejszej umowy'
7. W razie nie usunięcia nieprawidłowości w wyznaazonym terminie Zamawía1ący będzie mógł

naŁoŻyć na wykonaw"ę ťury .r-o*.r" lub rozwiązać umowę z zachowaĺiem 3-dniowego terminu

wypowíedzenia.
8. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o kÍórym mowa w ust'5 niniejszego

paragrafu Zamawiający zastrźega soĹie mozliwośó doraźĺego zlecęnia wykonania ush'rg innemu

poaňĺoto*ĺ .'u Lo.ži Wykonawcy, przy wykorzystaniu środków z zabezpieczenla naleŻýego

wykonania umowy.
$13

odstąpienĺe od umowy
Stronäm przysfuguje odstąpienie od umowy w następujących sýuacjach:

I. Zamawiającemu przysfuguje prawo do odstąpienia od umowy w razie:.

a) Nierozp oczęcia- przęZ Wykonurľ" ę reďriiacji przedmiotu umowy w terminie 3 dni od daý
planowaneg o rozpoczęcia šprzątarua wynikającego ze sporządzonego harmonogramu lub nie

ĹontynuujJjej pomimo'w ezwániaprzezZamawiającego zŁoŻonego pisemnie lub e_mailem.

Ż. wyko.rawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zawiadomienia przez

Zamau,iającego _ Że nie będzie mógł spełnić swoich zobowíązan wobec Wykonawcy'

3. odstąpiěniě od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nięważności.

s14
Zamavłiający może wypowiedzieć niniejszą umowę z zastosowaniem 3 dniowego terminu

wypowiedzenia w PrzYPadku:
a) Nienależytego^wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę' w całości lub oddzielnie

dla poszczególnych usług :
-sprżątania powierzchni wewnętrznych w budynkach
- sprzątania powierzchni zęw nętrzny ch utwardzonych
- sprzątania i pielęgnacji tęrenów zielonych
- koszenia
- sprzątania powierzchni biurowych

b) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy'

c) Wydania nakazuzajęcia całości majątku Wykonawcy,

d) Przerwy w realizacji usługi zwiĺy Wykonawcy trwającej dfużej niż 5 dni,

s1s
Każdej Ze stron przysfuguje prawo rozwiązania umowy z zachowaĺiem 1 miesięcznego okresu

wypowiedzęnia bez podawania przy czyn.
s1ó

Podwykonawcy
1. wýkonawcá zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z udziałem

podwykonawców, którym powierzy część zamówienia'

). wýtonu*ca w dniu póapisanĺä umowy przekaŻe Zamawíającemu infoĺtnacje odnoszące się do

podwykonawców (nazwy, adresy, telefony, faksy itp.) wskazane w załącznihl nľ 8 do oferty'

i. zu'driułunia podwykoíu*"ó* Wykonáwca ponosi pełną odpowiedzialnośó jak za działarua własne.

4' Jakiekolwiekzmiany podwykonawców wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

$17
Strony postanawiaj ą, Że wsze|kie zmiany i uzupełnienia niníejszej umowy wymagają formy pisemnej

pod rygorem nieważności takiej zmiany.



I

s18
l. W razię powstania spol'lJ' na tle wykonywania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przeďe wszystkim do wyczerpania drogi postępowania
reklamacyjnego.
2' Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkľetnego roszczenia do Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonęgo pÍZęz Wykonawcę
roszczeĺia w teľminie 2I dni od daty zýoszeĺiaroszczenia.

sle
Sądem właściwym w sprawach sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy jest Sąd właściwy
mi ej scowo ze w zglę dl na siedzibę Zamavĺ iaj ąc ego.

s20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanię przepisy Kodęksu Cywilnego.
s21

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, l egzemp|arz dla
Zamawiającego i i egzemp|arz dla Wykonawcy.

Załączniki z

l Zał. nľ 1 - wykaz nieruchomości do sprzątania
Ż Zał. nľ 2 - protokół odbioru usfugi sprzątaĺia
3 Zał. rľ 3 - protokół z kontroli
4 Zał. nr 4 - pľotokół z rekontroli
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Wykaz nieruchomości do sprzątania
załącznik 1
do umowy

ilość kl.sch.
Budynek
wysoki W

Budynek niski
N

3W
4W
3W
4W
4W
3N
7N
3N
4N
4N
5N
5N
5N
2N
5N
4N
6N
4N
3N
3N
3W
3W
4W
3W
3W
4N
3N

Obreb arkusz
obręb ll ark.10
obręb ll ark'10
obreb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obreb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obreb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark'10
obreb ll ark.10
obreb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark'10
obręb ll ark.'10
obreb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark'10

obreb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark'10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obreb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.'ĺ0
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obreb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obreb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10

Nr działki
2051116
2051102
2051118
205ĺ93
205ĺ94
205ĺ99
205ĺ97
2051100
205191
205t76
205179
205t92
205171
205166
205ĺ69
205t81
205t62
205ĺ70
205ĺ61
2o5ĺ65
205ĺ108
205ĺ107
205189
205t112
205t84
205186
205188

205174
205/95
205ĺ106
2051109
205t115
205t241
205ĺ349
205150
205151
205t121
205156
205157
205163
205t67
205172
295177
295t80

oslEDLE GoŁĘBtÓW l

Nieruchomości zabudowane
budynkami mieszkalnymi
Andersa 1

Andersa 2
Andersa 3
Andersa 7
Skorupki 3
Skorupki 4
Skorupki 5
Skorupki 7
Skorupki 11

Powstańców Ślaskich 1

Powstańców Sląskich 5
Powstańców Sląskich 7
PowstańcÓw Sląskich 11

obrońców Warszawv 28
obrońców Warszawy 4
obrońców Warszawy 6
Orlat Lwowskich 2
orląt Lwowskich 4
orląt Lwowskich 6
Zbrowskieqo 108
Kotarbińskieqo 1

Kotarbińskieqo 3
Kotarbińskieqo 5
Zientarskieoo 2
Zientarskiego 4
Zientarskiego 6
Zientarskieqo 10
Pozostałe nieruchomości na osiedlu
Gďębiów l będące w zasobach RSM

osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiow
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle GołębiÓw
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle GołębiÓw
osiedle Gołębiów

Lp
1

2
3
4
5
6
7
I
I

1 0
1 1

1 2
1 3
1 4
I 5
1 6
I 7
1 I
1 I
20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44



obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obreb ll ark.10
obręb ll ark'10
obręb ll ark.10
obreb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obreb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.í0
obręb ll ark.10

obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10
obręb ll ark.10

obręb ll ark.10
obręb ll ark'10

205182
2051341
2051343
205t96
205ĺ98
2051103
2051104
2051111
2051114
2051117
2051122
2051159
205t192
2051225
2051242
205t246
2051258
205t276
2051295
205ĺ316
2o5ĺ351
2051354
2051357
205/360
205/368
205ĺ378
205t384
205t13
205t340
205160

205164
205173
205175
205t85
2051119
2051329

Tereny RSM poza osiedlami GJ iXV-lecia
213146
207

osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle GołębiÓw
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
osiedle GołębiÓw
osiedle Gołębiów
osiedle Gołębiów
Ulice wewnątrzosiedlowe
obronców Warszawy
Powstańców Śląskich
Andersa
Zientarskiego
Skorupki
Kotarbińskieqo

Zbrowskieqo-Paderewskiego
Piwnika

45
46
47
48
49
50
5 1

52
53
54
55
56
57
58
59
60
6 1

62
63
64
65
66
67
68
69
70
7 1

72
73
74

75
76
77
78
79
80

I 1

82

Wykaz poWierzchi do sprzątania : osiedle Gďębiów l

-powiezchnia Wewnętrzne budynków do spzątania - 15.053 m2
- powiezchnie zewnętrzne utwardzone do spzątania - 67.157 m2
-powiezchnie do spzątania i pielęgnacji terenów zielonych '125'841 m2
-powiezchnie zewnętŻne do koszenia' - 115.327 m2
-powiezchne biurowe do spzątania - 586'm2 (ADM-173'62m2,bZanąd biura 412,38m2)
-windy: 34 szt.



Załącznlknr Ż

PRoToKoŁ
o D Bt o RU tl sŁlJ G l SPRZĄTAN l A

zA MtEstĄc .....-....... """RaKU

Wykonanej przez ..........

dla Radomska Spółdzielnia Mieszkanĺowa

ul.Zbrowskĺe go LO4, 26-600 Radom

Na Osiedlu : .................'.

Budynków o powierzchni wewnętrznej """"""' """""'""'m2

Powierzchnĺzewnętrznejutwardzonejciągipieszo-jezdne,chodnikiitp'............'...................m2

Teren zielony do pielęgnacji i sprzątania o powierzchni m2

Teren zĺelony do koszenia o powierzchni mŻ

Powierzchnie biurowe

Zgodnie z zawartą w dniu .................roku umowa na świadczenie usługi sprzątania budynków

wielorodzinnych oraz terenu zewnętrznego i pielęgnacji zielenĺ'

KoM|SJA W SKŁADZ|E :

Przedstawiciel Zamawiającego : ......'""""""

Przedstawiciel Wykonawcy : ............"

dokonała w dniu .............""r' odbioru usługi sprzątania w/w powierzchni'

Wykonane prace Komĺsja przyjmuje bezzastrzeżeń */ stwierdza zastrzeżenĺa :

Na tym protokół zakończono.

Podpisy komisji:

]-. """""'Przedstawiciel Zamawiającego

2. """"""'PrzedstawicielWykonawcy

PoŚWlADcZENlE

Ja, niżej podpisany ....., reprezentując zamawiającego - Radomską Spółdzielnię

Mieszkanĺową, ul. Zbrowskiego Lo4, 26-600 Radom, w zakresie realizacji przedmiotu umowy na

świadczenie usługi sprzątania niniejszym poświadczam, że usługa jest wykonana należycie'

. niepotrzebneskreślić

lmĺę i nazwisko



7ałącznik nr 3

Radom, dnia

PRoToKÓŁ z KoNTRoLt

L. Miejsce wykonywania usługi

2. Wykonawca usługi :

3. Kontroler ze strony Zamawiającego:

4. Zakres prac:

UwagiStan*Zakres kontrolnyL.p

*Bez zastrzeżeń, U- usterki (konieczny podpĺs w polu uwagi)

5. Termin wykonania usterek:

(data i podpĺs Wykonawcy) ( data i podpis Kontrolera)



Zalączniknr 4

Radom, dnia

PRoToKÓŁ z REKoNTRoLl

1. Mĺejsce wykonywanĺa usługi :

2. Wykonawca uslugi

3. Kontroler ze strony Zamawiającego:

4. Zakres prac:

UwagiStan*Zakres rekontrolnyL.p

*Bez zastrzeżeń, U- usterki (konĺeczny podpĺs w polu uwagi)

5. Termin wykonania usterek:

(data i podpis Wykonawcy) ( data i podpis Kontrolera)



Załączniknr 6a do SIwz

PROJEKT umorw
do zadania II - osiedle XV-Lecĺa

Zawartaw dniu pomiędzy :

Radomską Spółdzielnią Mieszkanĺową im. J. Grzecznaľowskĺego z siedzibą z 26 _ ó00 Radom ul'

Zbrowskiego 104, posiadającą MP 796-00 3-59-52,KRS ooo00 8507Ż, zwaną da|ej ,,Zamawiającym'"

reprezentow aruą pÍZez'.
1. Prezes Zarządu
Ż. Wiceprezesa Zarządu - ..
a
Firmą
zwaną dalej,,Wykonawcą'' reprezentow aną przez

1. Właściciel

W rezultacie dokonania przezZamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograruczonym

na wykonanie zamówienia: Usfuga sprzątaiĺabudynków, tęrenów zewnętrznych na nieruchomościach

będąĹych w zasobach Radomsřiej 
^ 

Spółdzielni Mieszkaniowej - Zadanle II _osiedle XV-Lecia

( p.otótoł . ...) - zostałaZawartaumowa o treści następującej:

$1.
Pľzedmiot umo\ľy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usfugi sprzątania budynków, terenów zewnętrznych' koszenie'

pielęgnacja terenów 
"í"io.ry"h, 

na nieruchoňos"ĺu"i będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej w Radomiu_- Zađaniell _ osiedle XV-Lecia w niżej podanym zakľesie tj':

1.1. Sprzątania w budynkach i na powierzchniach zewnętrznych przylegĘch do budynków'

obejmującego:
a; 

-,rt.'yma.'ie 
czystości i porządku w częściach wspólnych budynkóq

b) sprzątaníe na po*ie.rcirniach zěwnętrznyóh przyIegjych do budynków mieszkalnych
' 

i usfugowych i innych będących w zasobach spółdzielni'

c) koszenie trawy na í".".rutn)í"lonych nalezących do RSM, przy|egĘchdo budynków mieszkalnych

i usługowych i innych będących w zasobach spółdzielni wÍaz Z grabieniem, wywozem iutyIizacją,

d) pielęgnacja i podclnanie dizew (w tym całościkoroĺzuŻyciemodpowiedniego sprzętu ĺp'zwyŻki,
' pĺł' it]p.), t 

'""*ow 
i żywopłotów wraz zwywiezieniem i utylizacją ściętych gałęzi,

e) w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piachem oraz substancjami wspomagającymi

rozpuszczaĺie lodu ( np' sól) : ulic' 
"ľ'ôäĺto*, 

c1ągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych

i utwardzonych znajjujących się na terenach na|eŻącymdo RSM, SzczegőIna dbałość o drożność

w godzinach wczesno poľannych ciągów pieszych w przypadku zlodowacęń, zasp śnieżnych czy

błota pośniegowego.

Đ zabezpieczenie ojpowiedniej ilości piachu, substancji wspomagających rozpuszczaĺię lodu (np'

sól) do posypy'uvania w okresie zimowym,

g) Zamawiający zapewni Wykonawcy pojemniki na piach, które Wykonawca rozstawi i napełni przed

sezonem natomiäst po jego zakońčzeniu opróżni i uprzątnie je najpóźniej do miesiąca maja'

1.2. Świadczenie usfugi koszenia, a takżę pielęgnacji terenów zielonyci Wykonawca wykorzystywał

będzie dostępny na rynku spůęt 
'- 

skuteczny do rea|ĺzacji tego zadaĺía'

W przypadku nienależýego wykonania usługi käszenia Zamawiający Zastrzega:"bi" |:i:-:^ľ'Ľľ]:*:::
częściowego umowy í žakrěsie usługi koszenia, a ÍakŻe pielęgnacji terenów zielonych' Swradczerue

pielęgnacji terenów zielonych ďotyczy między innymi: przycinania żywopłotów' usuwania chwastów z

opasek wokół budynków oíu, prry t ľáwęznĺr.á"ľ,, päd"ĺ''Ĺi árr"* i kľzewów, wycięcia drzew na wniosek

zamawiającego za zgodą Urzędu Miejskiego w Radomiu Wydziah;' ochrony Środowiska

i Rolnictwa. Powyższe Jzynooscĺ powirmy bye *yĹony' aneprzezosobę ze stosownymi uprawnieniami'



1.3. Na łącznąpowierzchnię sprzątania na osiedlu XV-Lęcía składa się

powierzchnia wewnętrzne budynków do spľzątani a -29240m2

powierzchnię zęwrlętrzne utwardzone do sprzątarua - I764Im2
powierzchnie do sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych -l04557m2
powierzchni e zewnęIrzne do koszeni a - 94087 m2

powierzchne biurowe do sprzątania -l57m2
windy szt.l8

1.4. Wykaz nieruchomości z podaniem nľ działęk, na kÍórych będzie świadczona usfuga, atakżęwykaz
powierzchni do wykonania usługi , określony j est w załączniku nľ l. do niniejszej umowy.

1.5. Szczegółowy zakľes i częstotliwość prac objętych umową określony jest w $ l0 umowy.

2. W trakcie rea|izacji usługi Zamawiający ZasÍrzega sobie możliwość zmiany podanej powierzchni
określonejw $lpl'3.

3. Rozliczelie za wykonane na rzecz Zamauliającego przedmiotowej usfugi nastąpi w cyklach
miesięcznych po wykonaniu danego rodzaju usługi.

4.Matenały, środki czystości ítp' oraznarzędzia i sprzęt potrzebny do realizacji przedmiotu zamówienia
IeŻą po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawcy znane są warunki rea|izacji przedmiotu umowy' w szczegő|ności zapoznał się
z |okalizacją wykonania przedmiotu umowy, załoŻeniamí i oczękiwaniami Zamauliającego co do
standardu oraz jakości wykonania oraz dokonał szczegółowej wizji i przeglądu miejsca usługi.

s2
Wymagania stawiane Wykonawcy
1. Wykonawca odpowiedzialĺy będzie zacałoksńałt, w tym zaprzebieg oraz terminowe wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca odpowieđzialny jest za jakość, zgoďnie z warunkami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu umowy.
3. Wymagana jest należýa staranność przy reaIizacji umowy, rozumiana jako stararrnośó profesjonalisty
w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy.
4. Wykonywanie usfugi w sposób niepowodujący Żadnych niepotrzebnych przeszkód i niedogodności
dla mieszkańców oraz służb administracyjnych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymagań i obowiązków określonych w umowię oraz
wynikających z przepisów prawa.
6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie oC wykonywanej działalności w kwocie
minimum 1.000.000zł.

s3
Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem umowy
1. Ustalenia i decyzje ďotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez przedstawiciela
Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy
2. Wykonawca zobowiązuje się na terenie objętym umową do utrzymania należýego porządku,
pÍzęstrzęgania przepisów bhp i p.poż.
3. Wykonawca będzie przyjmował i rozpatrywał reklamacje związane z prowadzoną przez siebie
działalnością w zakesie terminowego i starannego świadczenia usfug.
4. Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonania usługi sprzątania naposzczególnych obiektach
pgprzęZ wiarygodne udokumentowanie (pisemne potwierdzenie przez pracowników ADM ) w formie
protokołu odbioru prac.
5. Przedstawicię|ęZamawiającego mają prawo i obowiązek do kontrolowania i egzekwowania ustaleń
zw iązany ch z na|eŻýy m wyko nyw ani em umowy.



6. Zamawiający może udostępnió odpłatnie pomieszczenia (wraz z medíami: woda i pľąd) na potrzeby
pracownicze Wykonawcy w celu prawidłowej organlzacji pracy i prawidłowego wykonania usługi, oraz
pomieszczenia do przechowywania podręcznego sprzętu i środków czystości w budynkach
Administracj i oraz w budynkach mieszkalnych.
7. Wykonaw ca zobowiązuje się do comiesię cznego dostarczenia faktury VAT.

$4
Wymagania dotyczące środków i sprzętu
1 . Wykonaw aa pÍzy wykonywaniu usługi będzie stosował środki chemiczne' które nię są szkodliwe dla
zdrowia ludzi i środowiska oraz nię mogą być o nieprzyjemnym i ostrym zapachu, ani powodowaó
uszkodzęnia czyszczący ch powierzchni.
Ż' IJŻywany sprzęt , środki czystości, środki dezynfekcyjne, powinny odpowiadać wymaganiom bhp
i ochľony śľodowiska oraz posiadać niezbędne atesty i zęzwoleĺia wymagane obowiązującymi
przepisami.
3. PrzedstawicielręZamawiającego mają prawo i obowiązek do kontrolowania i egzekwowania ustaleń
związanychzlŻywaĺymi do wykonania przedmiotu umowy materiałami, środkami czystości, środkami
do dezynfekcji i narzędziami.

ss
Wymagania dotyczące usfugi
l. Wszystkie prace wirmy być realizowane zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normamí,
przepisami bhp, ppoż., zgoďruez za\eceniamj przedstawicięlaZamawiającego.
2. Ushrgę na|eŻy wykonywać zgodnie Z wymogami SIWZ oľaz postanowieniami niniejszej umowy.

s6
Przędstawiciele stron
1.Strony postanawiają, że uprawnionymi osobami do nadzoru reallzacji przedmiotu umowy Są:

a) w imieniu Zamawíającego:
Kięrownik osiedla XV Lecia:

b) w imieniu Wykonawcy:
Dla Osiedla XV Lecia

tel

Ż. Zmiana osób nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. o ewentualnej zmianie Strona, która
dokonuje zmiany ĺiez:włocznie powiadomi drugą Stronę pisemnie lub ę-mailem.

s7
Termin wykonania przedmiotu umowy:
l.Wykonawca natychmiast po zawarciu umowy podejmie działaĺia, do których jest zobowiązany
w ramach zawarl"ej umowy.
2. Przedmiot umowy zostaje zawarĘ na okľes -12 miesięcy to jest od dnia 01.01.2023ľ. do dnia
3l.lŻ.2023n

3. Strony dopuszczają możliwośó przedłużerua terminu wykonania przedmiotu umowy wraz Zę zmianą
jej warunków po wcześniejszym wspólnym uzgodnionym terminie.

s8
Wynagľodzenie Wykonawcy:

l Za wykonanie przedmiotu umowy' ustala się miesięczne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z $ 8
usÍ.2,3,4,5,6 umowy.

2 Wynagľodzęrię za wykonanie usługi spľzątania powieľzchni wewnętľznych w budynkach
mieszkalnych stanowi 1loczyn rzeczywistej powierzchni, na której wykonano usfugę w miesiącu
oraz stawki netto......... zł (słownie: .......................netto) za m'powiększonej o na|eżny
podatek VAT dla tej powierzchni.

3 Wynagrodzenie za wykonanĺe usługi spľzątania na powieľzchniach zewnętrznych
utwaľdzonych ( w Ęm chodnĺki' paľkingi, dľogi) przy|eg]ych do budynków mieszkalnych
i usfugowych i innych będących w zasobach spółdzielni stanowi iloczyn rzeczywistej powierzchni,
na której wykonano usfugę w miesiącu oraz stawki netto .........,...zł
(słownie.... netto) z^ m2 powiększonej o ĺa|eŻny podatek VAT dla tej
powierzchni.



4 Wynagrodzenie za wykonanie usługi sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych (sprząÍarua,
grabienia liści itp' za wyjątkiem koszenia) stanowi iloczyn rzeczywistej powierzchni, na któĘ
wykonano usfugę w miesiącu oraz stawki netto ..........zł (słownie:

netto) Za mŻ powiększonej o należny podatek VAT dla tej powierzchni.
5 Wynagrodzenię za wykonanĺe usługĺ jednokľotnego koszenia stanowi iloczyn rzeczywistej

powierzchni, na której wykonano usfugę oraz stawki netto zł (slownie:
netto) za m' powiększonej o naleŻĺy podatek VAT dla tej powierzchni.

6 Wynagrodzenie za wykonanie usługi spľzątania powieľzchni biuľowych (w budynkach:
administracji) stanowi 1|oczyn rzeczywistej powierzchni, na której wykonano usfugę w miesiącu
otaz stawki netto.........zł (słownie :.............. netto) Za m2

powiększonej o należny podatek VAT dla tej powierzchni.
7 Strony ustalają, że wynagľodzenie miesięczne za wykonanie przedmiotu umowy okľeślonego w

$ l stanowić będzie sumę składowychz $ 8 ust. 2,3,4,5,6 umowy' która to będzie zaIężna od zakľesu
prac w danym miesiącu .

8 Wynagrodzenie o którym mowa w ust'l obejmuje wszystkie koszty z:wiązane z reaIizaď1ą
przedmiotu umowy.

9 Waľtość niniejszej umowy przez przewidywany okľes jej obowiązywania ( 12 miesięcy)
wynosi bľutto: ............zł. (słownie zł:..................
ĺ może ulec zmĺanĺe.

złoĘch bľutto)

10 Podstawę do zapłaty wynagrodzen za poszczególne miesiące, za usługę sprzątanía w budynkach
mieszkalnych, na powierzchniach zewnęÍrznych przy|egĘch do budynków mieszkalnych
i usługowych i innych będących w zasobach spółdzielni, pielęgnację zieleni, koszenie, sprzątanie
w budynkach zarządu i administracji, stanowíć będą faktury wystawiane odrębnie na osiędle
XV Lecia. Załączn1kiem do każdej faktury będzie protokół odbioru prac potwierdzony przez
upoważnionego przedstawíciela Zamavłiającego, wzőt protokofu stanowi załącznĺk rľ 2 do
niniejszej umowy.

l2. Należność płatna będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakÍurze.
13. Termin zapłaty w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury.

se
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony ustalają zabezpieczenie należýego wykonania umowy w wysokości 5% wartości
wynagrodzenia niniejszej umowy okľeślonego w $ 8 pkt 9 umowy tj. w wysokości zł.
(słownie: złoĘch ) wniesione przed zawarciem umowy' zgodnie
zwybranymi foľmami określonymi w pkt XVII SIWZ.
2'Zabezpíeczenię naleŹýego wykonania umowy sfuży na pokľycie roszczenztýuŁuniewykonania lub
nienależýego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
3' Zwrot zabezpieczenia nastąpí w terminie 30 dni od dnia zakonczenia umowy i uznania przez
Zamawia1ącego Za należycie wykonaną na wniosek Wykonawcy.

s10
Obowiązki stľon

I. Obowiazki Zamawiaiaceso :

l. Zamavłiający udostępni Wykonawcy' w ce|u realizacji przedmiotu urnowy, części budynków
mieszkalnych, służących do wspólnego użýku mięszkańców i powierzchni zewnętrznej przy\egłej do
budynków mieszkalnych i usfugowych oraz pomieszczeń biurowych oraz budynków administracji
i zarząđuniezwłocznie od dnia za:warcia umowy.
2. Zapłata umówionego wynagrodzenia nastąpi na podstawie potwierdzenia należycie wykonanej
usfugi.

II. Obowiazki Wykonawcv:



1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Warunkami zamówienia
oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa, z ponoszeniem pełnej odpowiedzialności
za prawidłowy przebieg rca|izacji usługi oraz innych czynności , które wynikĘ przy realizacji umowy.
2. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób ruezakJócający ciszy i spokoju
mieszkańców.
3. Wykonujący usfugę powinni być wyposaŻeniw schludną i estetyczną odzięż roboczą.
4. Wykonawca będzie ręalizował przedmiotową usfugę przy uŻycil własnego sprzętu i narzędzí
zapewruających sprawne i skuteczne wykonanie pľzedmiotu umowy.
S.Wykonawca zapewni we własnym zakresíe i na własny koszt wszelkie materiĄ i środki do
utrzymywania porządku i czystości. Przy sprząÍaniu wewnątrz budynków Wykonawca będzte używał
środków czystości posiadających niezbędne atesty i zezwo|eĺĺa dopuszczające do użytkowania
w pomieszczeĺia , w których przebywają ludzie.
6. W zakľesie utrzymania czystości i porządku w budynkach mieszkalnych, na powierzchniach
Zewnętrzrlych przy\eglych do budynków mieszkalnych i usługowych do obowiązku Wykonawcy
naleŻy:

6.1. Na bĺeżąco:
a) raz dzięĺĺię ( w dni robocze) zamiatanię i mycie powierzchni klatek schodowych na parterach i

powierzchni komunikacyjnych do parterów, sprzątanie terenu przed budynkami mieszkalnymi
i usfugowymi oraz w budynkach administracji i zarządu, (wraz z wywozem i uty|izacją odpadów
biurowych).

b) codzięnne zamiatanię chodników i utrzymywanie porządku na terenach przed budynkami
mieszkalnymí i usfugowymi oraz budynkami administracji i zarządu a ÍakŻe sprzątaníe altan
śmietnikowych i terenu wokół kontenerów na śmieci oraz gromadzenie odpadów w miejscu do
tego przezrlaczonym (np. zsypy),

c) utrzymywanie czystości i porządku na placach zaba:w, trawnikach, miejscach do parkowania,
dojazdach do garaŻy, chodnikach i ulicach wewnątrzosiedlowych, a jeŻeIi nięruchomość, przylega
do placu publicznego- chodnika i S-metrowego pasa jezdni wzdłuŻ chodnika, poprzez zamíataníe
i gĺabienie níeczystości, w tym usuwanie odpadów a w poÍze zimowej odśnieżanie i posypywanie
piaskiem oraz sub stancj ami rozpu szczający mi |ó d.

d) sprzątanie części wspólnych budynków mieszkalnych po usunięciu awarii, np. wodociągowych ,

kanalizacyjnych,
e) w okresie jesieni gľabienie í usuwanie zgrabionych liści wÍazz wywozem ilÍy|izacją,
f) bieŻące odśnieżanie tęrenu przed budynkami, chodników ,dróg, miejsc parkingowych

i miejsc składowania odpadów oraz chodników miejskich przy\egających do terenów RSM Ze
śniegu' lodu, błota pośniegowego, w razie potrzeby posypywanie piaskiem i środkami
wspomagającymi rozpuszczenie lodu (np. sól) _ piasek i środki wspomagającę rozpuszczęnie lodu
dostarczy Wykonawca na własny koszt.

g) usuwanie lodu
h) uprzątnięcie terenów po zimie,
i) opróżnianie koszy na śmieci,
j) czyszczenie kratek przed wejściami do klatęk schodowych'
W okresie opadów śniegu í występowania gołoledzi, Wykonawca zobowiązany jest wykonać usfugę
opisaną w ppkt f) - g) takze w soboty' niedziele i święta.

6.2. Według poszczególnych potrzeb:
a) zamiataĺie, czyszczenie i mycie powierzchni klatek schodowych i pow, komunikacyjnej - raz

w tygodniu,
b) usuwanie z klatek schodowych, korýarzy piwnicznych i pomieszczeń sfużących do wspólnego

użytku mieszkańcom porzuconych mebli, sprzętów i innych odpadów, sprzątanie pomieszczeń
zsypowych oraz terenu wokół altany śmietnikowej i w samej altanie - według potrzeb,

c) czyszczeĺieporęczy, czyszczelie ścian i suťrtów zpajęczyn, czyszczenie kloszy oświetleniowych,
skľzynek pocztowych, parapetów okierľrych w częściach wspólnych, đwa razy w miesiącu.

d) mycie drzwi wejściowych do budynku oraz drzwi prowadzących do piwnicy i drzwi do
pomieszczeń części wspólnych - raz w miesiącu



e) mycie okien na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnych - dwa razy w roku,
w okľesach przed świątecznych.

0 utrzymywanie czystości w dźwigach osobowych - codzienne zamiataníe i dezynfekcja + mycie
dwa razy w tygodniu całej kabiny wÍaz z usuwaniem naklejek, gum do żlcia oraz czyszczeĺiem
p omazany ch p ow i erzc hni.

g) koszenie i grabienie terenów zielonych wraz Z usunięciem skoszonej trawy - d:wa razy w roku
zgodnie z przedłoŻonym Zamawiającemu (do 15 kwietnia po pisemnym uzgodnieniu
z Administracjamí osiedli) harmonogramem koszeń. odstępstwa od harmonogramu wymagają
zgođy Adminístracji, która to będzie prowadzić bezpośredni nadzőr, kontrolę i potwierđzała
w formie protokofu wykonanie usfugi oraz decydowała o szczegőłach koszenia np.
w przyblokowych ogródkach, rabatkach i zieleńcach. Jednocześnie Zamavłiający zastrzega sobie
możliwość zwiększenia ilości koszeń. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo
wypowiedzenia usługi koszenia w przypadku nienależýej realizacji tej części umowy. Warunkiem
przystąpienia do realízacji koszenia jest bezwzg|ędĺe dostarczęnie do Administracji osiedla
harmonogramu realizacjí w/w usfugi.

h) zgŁoszeĺĺe do Administracji zaistniaĘch usterek' awańi, dewastacji itp. (np. uszkodzeń
pojemników na odpady, Wadzieży ttp.)

i) kompleksowe sprzątanie í czyszczenie klatek schodowych po remontach wykonywanychprzez
pracowników RSM.

j) Raz na kwartał sprzątanie korýarzy piwnicznych zamiatanie i w razię potrzeb uzupełnianie trutek
na gryzonie.

7. Na odľębne zlecenie Zamawiającego Wykonavłca za dodatkową odpłatnością wykona:
a) sprzątanie, usuwanie iwywozwrazzutylizacjąodpadów poremontowych i innych za|egającychprzy
altanach śmietnikowych w zsypach oraz innych miejscach na terenie osiedli.
8. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmtany wynagrodzenia okľeślonego w $ 8 niniejszej umowy.

s11
1. Strony ustalają następujące kaľy umowne:
e) Wykonawca zapłaci karę umowną za nieutrzymywanie czystości i porządku w częściach

wspólnych budynków w wysokości l5Ozł.,licząc ođ jednej klatki schodowej, za kaŻdy dzieíl
naruszenia obowiązku.

Đ Wykonawca zapłaci karę umownązanieutrzymywanie czystości i porządku na terenach przy\eg)ych
do budynków mieszkalnych i usfugowych' z wyłączeniem nieusunięcia śniegu, gołoledzi, błota
pośniegowego lub śliskości - w wysokości Ż)}zł.,|icząc od jednego budynku, , za kaŻdy ďzie(l
naruszęnia obowiązku.

g) Wykonawca zapłaci karę umowną za niewykonanie koszęnia trawy - w wysokości l50 zł, zakażdy
dzień naruszenia tego obowiązku.

h) Wykonawca zapłaci karę umowną za nieusunięcie śniegu, gołoledzi, błota pośniegowego lub
śliskości na terenach ZewnęÍrznych (ciągi piesze) - przy\egĘch do budynków mieszkalnych
i usfugowych - w wysokości 200 zł. zł,|ícząc od terenu przyległego do jednego budynku, zakaŻdy
dzięń naruszenia obowiązku.

2. Zamauliający zastrzega sobie prawo do potrącenia kwot z týufu kaľ umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.
3. W przypadku ukaraniaZamawiającego pÍZezorgany powołane do kontroli grzrynązabrakczystości,
porządku w zakľęsię należącym do obowiązków Wykonawcy, a takŻe z powodu niewykonania lub
nienależýego wykonania przęZ Wykonawcę irľrych obowiązków określonych
w umowię ,Zamawiający potrąci karę grzywny Z wynagrodzenia Wykonawcy.

$12
Kontľola
1. Zamauĺiający w trakcie rea|izacji umowy będzie kontrolował naleŻýe wykonanie przez
Wykonawcę usługi, w szczególności w zakręsie ilości' jakości i terminowości świadczonych usfug.
2. Zamavłiający zastrzega sobie możliwość informowania Wykonawcy o nieprawidłowościach
w formie pisemnej, e-mailem lub telefonicznięwraz z podaniem terminu ich usunięcia.



3. Kontrolę należýego wykonania usfugi bęđą przeprowadzać, pracownicy Zamawiającego
potwierdzając to własnoręcznym podpisem).
4. Przedstawicielę Stron wspólnie sporządzą na tę okoliczność w danym dniu protokőł zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nľ 3 do niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości
w tęrminie 2 dni roboczych , wskazanych przez Administracje osiędlowe.
6. Zamawiający przeprowadzi rekontrolę sporządzając pľotokóŁ zgodny Zęwzoręm stanowiącym
zał. rlr 4 do niniejsżej umowy.
7. W razie nie usunięcia nieprawidłowości w wyziaczonym terminie Zamavĺiający będzie mógł
nałoŻyć, na wykonawcę kary umowne lub rozuliązać umowę z zachowaniem 3-dniowego terminu
wypowiedzenia.
8. W przypadku niedotrzymaniaprzez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust.5 niniejszego
paragľafu Zamawiający ZasÍrzega sobie możliwośó dorażnego zlecenia wykonania usfug innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, przy wykorzystaniu środków z zabezpieczeĺia należýego
wykonania umowy.

s13
odstąpienie od umowy
Stronom przysługuje odstąpienie od umowy w następujących sýuacjach:
1. Zamawiającemu przysfuguje pľawo do odstąpienia od umowy w razie:
a) Nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu rrmowy w tęrminie 3 dni od daĘ
planowanego rozpoczęcia sprzątania wynikającego ze sporządzonego harmonogramu lub nie
kontynuuje jej pomímo wezwania przezZamawiającego złoŻonego pisemnie lub ę-mailęm.
2. Wykonawcy przysfuguje prawo do odstąpienia od umowy w razie zawiadomienia przez
Zamawíającego _ że nie będzie mógł spełnió swoich zobowiązan wobęc Wykonawcy.
3. odstąpienie od umowy następuje w ťormie pisemnej pod rygorem nieważności.

s14
Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę Z Zastosowaniem 3 dniowego terminu
wypowiedzenia w pľzypadku:

a) Nienależýego wykonywania przedmiotu umowy przezWykonawcę, w całości lub oddzielnie
dla poszczególnych usfug :

-sprzątania powierzchní wewnętrznych w budynkach
-sprzątarua powierzchni zewnętrznych utwardzonych
- sprzątarua i pielęgnacji teręnów zielonych
- koszenia
- sprzątarua powierzchni biurowych

b) ogłoszenia upadłości |ub rozwiązania firmy Wykonawcy,
c) Wydania nakazu zajęcia całości majątku Wykonawcy,
d) Przerwy w realizacji usfugi z winy Wykonawcy trwającej ďłuzej niż 5 dni,

sls
KaŻdej zę stron przysfuguje prawo rozwiązania umowy z zachowalĺem 1 miesięcznego okľesu
wypowiedzenia bez podawania pruyczyn.

s1ó
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiąnje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z udziałem
podwykonawcóW którym pow ierzy część, zamőw íeĺía.
2. Wykonawca w đniu podpisania umowy przekaŻe Zamawiającemu inforrĺlacje odnoszące się do
podwykonawców (ĺazvły, adresy, telefony, faksy itp.) wskazane w załączniLu nr 8 do oferty.
3. Za dzíałania podwykonawców Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność jakza działarua własne.
4. Jakiekolwiek zmiany podwykonawców wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

s17
Strony postanawiają, że wszelkie zmíany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności takiej zmiany.



s18
l. W razie powstania sporu' na tle wykonywania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie
zamówienía Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania
reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanię konkretnego roszczęnia do Zamauliającego.
3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowanía się do zýoszonego pÍZeZ Wykonawcę
roszczęlĺa w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczęnia.

sle
Sądem właściwym w sprawach sporów mogących wyniknąó z ruruejszej umowy jest Sąd właściwy
miejscowo ze wzgl,.ęđu na siedzibę Zamawiającego.

s20
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

s21
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zamawiającego i 1 egzempIarz dla Wykonawcy.

Załącznil<i z

5 Zał. rľ 1 - wykaz nieruchomości do sprzątania
6 Zał. rľ 2 - protokół odbioru usługi sprzątania
7 Zał. nr 3 - protokół z kontroli
8 Zał. rr 4 - protokół z rekontroli

ZAMAwIAJĄcY WYKONAWCA
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3214

3212

2611

2611

106132

114

106/31

106124
2

106123

109
82121

217

217

217

OSIEDLE XV-lecia
Nrerucnomosct zaouoowane
budynkami mieszkalnymi
Akademicka 2

Akademicka 4
Akademicka 6
Czvsta 7

Chrobrego 13

Chrobreqo 19

Chrobreqo 28
Kusocińskiego 1

Kusocińskiego 3

Kusocińskieqo 3 a
Kusocińskiego 9 a
Kusocińskieqo 12

Kusocińskiego 20
Kusocińskiego 22
Kusocińskieqo 24
Kusocińskieqo 26

Kusocińskiego 30
Kusocińskiego 30 a
Pradzvńskieqo 1

Prądzyńskiego 2

Prądzyńskiego 5

Prądzvńskieqo 7

Miła 25
Miła 26
Miła 4/8

Struqa 19/2'ĺ

Bema 1

Bema 2

Bema 3
Bema 4
Bema 5

Bema 6

Bema 9
Bema 13

Lelewela 3

Lelewela 5

Sportowa 1

Spońowa 2

Spońowa 3

Sportowa 5

Sportowa 6

Sportowa 7

Sportowa 9

Sportowa 28130

Sportowa 29
Sportowa 31

Sportowa 33

Lp.
I

2

3

4
5
6

7

8
9

10

11

12

13

14

1 5

16

17

18

1 I
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
3'ĺ

32
33
34
35
36
37
3B
39
40
4 1

42
43
44
45
46
47



5N
1N
1N
't N
1N
2W
2W
3N
6N
5N
5N
6N
5Nobręb lV ark.35

Obreb arkusz
obręb lV ark.31

obręb lV ark.31

obręb lV ark.35
obręb lV ark.35
obręb lV ark.34
obręb lV ark.34
obręb lV ark.34
obręb lV ark.31

obręb lV ark.31

obręb lV ark.31

obręb lV ark.31

obręb lV ark.31

obręb lV ark.34
obręb lV ark.34
obręb lV ark.33
obręb lV ark.33
obręb lV ark.33
obręb lV ark.33
obręb lV ark.33
obręb lV ark.33
obręb lV ark.31

obręb ll ark.12
obręb ll ark.12
obręb ll ark.12
obręb ll ark.12
obręb ll ark.12
obręb ll arkj2
obręb ll ark.12
obręb ll ark.12
obręb ll ark.12
obręb ll ark.12
obręb ll ark.12
obręb ll ark.12

obręb ll arkj2
obręb ll ark.12
obręb ll ark.12
obręb ll ark.12

obręb lV ark.34
obręb lV ark.34
obręb lV ark.34
obręb lV ark.34
obręb lV ark'34
obręb lV ark.31

obręb lV ark.31

obręb lV ark.3'ĺ
obreb lV ark.3'l
obręb lV ark.34
obręb lV ark.34
obręb lV ark.35

217

8212

Nr działkl
3213

5611

8213
8214

106121

106122

2t8
5/1 06
2812

28115

28123

28131

2613

26124

74114

74115

74117

74118

70113

76
5/105

92113

92114

92115

92117

92120

92127

92128

92129

92130

92t31
92132

92t33
92141

92142
92143

98147

106125
106117
106112
110
5182

5182

5112

513

2t6
216

8211

Stefczyka /Ściegiennego

Sportowa

Spońowa
1 1-go Listopada
Prądzyńskiego Zwirki i Wigury
Prądzyńskieqo
Prądzyńskiego
Prądzyńskiego
Stefczyka /Ściegiennego

Miła
Miła
Miła
Miła
Czysta
Czysta
Chrobrego
Osiedle Akademickie
Osiedle Akademickie
Osiedle Akademickie
Osiedle Akademickie
Osiedle Akademickie
Osiedle Akademickie
Osiedle Akademickie
Osiedle Akademickie
Osiedle Akademickie
Osiedle Akademickie
Osiedle Akademickie
Osiedle Akademickie
Osiedle Akademickie
Osiedle Akademickie
Osiedle Akademickie
Osiedle Akademickie

Sportowa 35
Zwirki i Wiqurv 4
Zwirki i Wisurv 6
Żwirki iWiqurv 8
Zwirki iWiqurv 10
11-oo Listopada2l4
1 'ĺ-go Listopada 6/8

11-qo Listopada 12

11-oo Listopada22
1'ĺ-go Listopada32l3B
11-qo Listopada 40146

1 1-oo Listopada 56
1 1-qo Listopada 58
Pozostałe nieruchomości na osiedlu XV-
lecia będące w zasobach RSM

Bema
Struga
Sportowa
Sportowa

Sportowa

85
86
87
B8
89
90
91

92
93

94
95
96
97

48
49
50

51

52

53
54
55
56

57

58

59

60

61

62
63
64
65
66
67
68
69
70

71

72
73

74
75

76
77
78
79
80

1I
82
83
B4



Wykaz powierzchni do sprzątania ogołem:
Osiedle XV-Lecia:
-powierzchnia wewnętrzne budynków do sprzątania - 29240 m2
- powierzchnie zewnętrzne utwardzone do sprzątania - 17641 m2
-powierzchnie do sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych - 104557m2
_powierzchnie zewnętrzna do koszenia - 94087.m2
-powierzchne biurowe do sprzątania - 157m2
windy: 18szt.



Załączniknr 2

PRoToKoŁ
oDBloRU UsŁUGl sPRzĄTANlA

ROKU

Wykonanej przez

dla Radomska Spółdzielnia Mieszkanĺowa
ul.Zbrowskiego L04, 26-600 Radom

Na Osiedlu

Budynków o powierzchni wewnętrznej m2
Powĺerzchni zewnętrznej utwardzonej cĺągi pieszo-jezdne, chodniki ĺtp ................................'m2

Teren zielony do pielęgnacji ĺ sprzątania o powierzchni ......'..............'..m2

Teren zĺelony do koszenĺa o powĺerzchni

Powierzchnie biurowe
.m2

Zgodnie z zawartą w dniu .'...............roku umowa na świadczenie usługĺ sprzątania budynków
wielorodzinnych oraz terenu zewnętrznego i pielęgnacji zieleni.

KoMlsJA W SKŁADZ|E :

Przedstawiciel Za mawiającego

Przedstawicĺel Wykonawcy : ........'.....

dokonała w dniu r. odbioru usługĺ sprzątania w/w powierzchni

Wykonane prace Komisja przyjmuje bez zastrzeżeń */ stwĺerdza zastrzeżenĺa :

Uwagi

Na tym protokół zakończono

Podpisy komĺsji:

Przedstawĺcie l Za mawiającego
Przedstawiciel Wykonawcy

PoŚWlADcZENlE

Ja, niżej podpisany ....., reprezentując zamawiającego - Radomską Spółdzielnię
Mieszkanĺową, ul. Zbrowskiego L04, Ż6-600 Radom, w zakresie realizacji.przedmiotu umowy na

świadczenie usługi sprzątania niniejszym poświadczam, że usługa jest wykonana należycie.

L.

Ż.

a niepotrzebne skreślić

lmię i nazwisko



Załącznik nr 3

Radom, dnia

PRoToKoŁ z KoNTRoLl

L Miejsce wykonywania usługĺ

2. Wykonawca usługi

3. Kontroler ze strony Zamawiającego

4. Zakres prac:

UwagĺStan*Zakres kontrolnyL.p.

*Bez zastrzeżeń, U- usterkĺ(konieczny podpis w polu uwagi)

5. Termin wykonania usterek:

(data ĺ podpis Wykonawcy) ( data i podpis Kontrolera)



Załącznlk nr 4

Radom, dnia

PRoToKoŁ z REKoNTRoLl

L. Miejsce wykonywania usługi

2. Wykonawca usługi :

3. Kontroler ze strony Zamawiającego:

4. Zakres prac:

UwagĺStan*Zakres rekontrolnyL.p

*Bez zastrzeżeń, U- usterki(konieczny podpĺs w polu uwagi)

5. Termin wykonania usterek:

(data i podpis Wykonawcy) ( data i podpis Kontrolera)



Załącznik nľ 7 do sIwZ

Usługa sprzątania budynków, terenórľ zewnętrznych na nieľuchomościach będących
w zasobach Radomskiej Spóldzielni Mieszkaniowej w Radomiu - Zadanie I -osiedle Golębiów I

ZAMAWIAJĄCY:
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego l04, 26-600 Radom
WYKONAWCA:

WYLICZBNIB CENY dlaZadania I - osiedle Gołębiów I

7) Łączna wartość koszenia przewidywana w okĺesie trwania umowy
wartość brutto jednego koszęnia : kol.5 poz.5) x 2 razy:,. zł.

8) Cena ofertowa wykonania calości Zadania I - Osiedle Golebiów I brutto :

(poz.6 dodać poz. 7)................ zl.
( Kwotę z poz 8 wpisać do załqcaúka nr I formularza oÍerĺowego- cena ofeľtowa wykonaniĺl całości Zadanir
I _ osÍeĺlle GołębÍów I)

dnia
(podpis osoby upľawnionej do składania oświadczeń woli

w imięniu Wykonawcy)

wynagľodzenie
miesięczne
bľutto w zl.

5

1).......

3)..

4).

s). .zl
(Jednokrotne
koszenie brutto)

ó) zl.

Podatek VAT
7o ikwota

4

zł

zł

o//o

zł

zł

ogólem :

przemnożona przez 12 m-cy)
Razem(w poz. 6 z suma kol.S poz. od 112,3,4

wynagľodzenie
miesięczne netto
-pow. x cena jedn.

3

zł

zł

.zł

(ednokĺotne
koszenie )

Cena
jednostkowa
netto za I m2

2

zł

zł

(ednokľotne
koszenie)

powierzchnia do spľzątania
m2

1

15.053m2
Powierzchnia wewnętľzna
budvnków do soľzatania
67157m2
Powierzchnie ze\ťnętrzne
utwaľdzone do sprzątania
(w tym: chodniki, parkingi
drosi)
125.841m2
powierzchnie do sprzątania i
pielęgnacji terenów
zielonych

586m2
powieľzchnia pomieszczeń
biurowvch do sorzatania
115.327m2
Powierzchnia terenórľ
zewnętrznych zielonych do
koszenia

L.P

I

2

3

4

5.

6.



Załącznik nľ 7a do slwz

Usługa sprzątania budynków, terenów zewnętrznych na nieruchomościach będących
w zasobach Radomskiej Spóldzielni Mieszkaniowej w Radomiu - Zadanie II -osiedle XV Lecia
ZAMAWĺAJĄCY:
Radomska Spóldzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Gľzecznaľowskiego ul. Zbrowskiego 104' 26-600 Radom
WYKONAWCA:

wYLIczBNIE CENY dla Zadanĺa II - osiedle XV Lecia

wynagľodzenie
miesięczne
bľutto w zl.

5

l)

2)

3).

4).

s). zl
(Jednokľotne
koszenie bľutto)

ó)...............zl.

Podatek VAT
7o i kwota

4

zł

zł

zł

o//o

zł

ogółem :

przez 12 m-cy)
Razem(w poz.6 z suma kol.S poz. od l12'3,4 przemnożona

wynagrodzenie
miesięczne netto
-pow. x cena jedn.

3

zł

.zł

.zł

zł
(ednokĺotne
koszenie )

Cena
jednostkowa
netto za I m2

)

zł

zł
(ednokľotne
koszenie)

powierzchnia do sprzątania
m2

I

29240m2
Powierzchnia wewnętrzna
budvnków do spľzatania
1764lm2
Powieľzchnie zewnętľzne
utwardzone do sprzątania
(w tym: chodniki, parkingi
drosi)
104557m2
powierzchnie do sprzątania i
pielęgnacji teľenów
zielonych

157m2
powierzchnia pomieszczeń
biuľowvch do sprzatania
94087m2
Powieľzchnia teľenów
zewnętrznych zielonych do
koszenia

L.P

I

2

J

4

5.

6.

----,J-!! 1--

/-^- I r^l^4 -^- t\

l_ ^l

wartość brutto jednego koszenia : ko1.5 poz. 5) x- 2 razy:.... .zł.

-a

( Kwotę z poLť wpisać ĺIo załqcuika nr I formularzl oÍertowego- ceno ofertowa wykonania całoścÍ Zodania
II _ osÍedle XV-Lecia)

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)

........, dnia



Załącznik nr 8 do sIwZ

Usługa spľzątania budynków, teľenórľ zewnętľznych na nieruchomościach będących w zasobach
Radomskĺej Spółdzielnĺ Mĺeszkanĺowej w Radomiu
Zadanie I _ osiedle Gołębĺów I (*)
Zadanie II _ osiedle XV-Lecĺa (*)
ZAMA\ryIAJĄcY:
Rad o mska S półdzielnia Mieszkaniowa im. J őzefa G rzecznarows kiego
ul. Zbľowskĺego 104' 26-600 Radom
WYKONAWCA:

OSWIADCZENIE

Przystępujący do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia Usługa spľzątania budynkóq
teľenów zewnętrznych na nieľuchomościach będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Radomiu
Zadanie I - osĺedle Gołębiów I (*)
Zadznie II - Osiedle XV-Lecia (*)

jď^y (imię i nazwisko)

reprezentując ťrrmę (pełna nazwa fi*y)

jako pełnomocny przedstawíciel reprezentowanej przez mnie firmy oświadczam/my, Że wykonamy
zamówięnie w pełni własnymi siłami / wykonamy zamówięnię zudziałem podwykonawców, którym
powierzymy realizację zamővł ięnia w zakresie:

PodwykonawcyNazwa części zamówięrua

Zadanie I - osiedle Gołębiów I (*)

Zadanie lI - Osiedle XV-lecia (*)

L.p

( * niepotrzebne skreślió)

podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imięniu Wykonawcy

....., dnia



ZałącznikNr 9 SIWZ

Usługa sprzątania budynkĺów, teľenów zewnętrznych na nieruchomoścĺach będących w zasobach
Radomskĺej Spółdzĺelni Mieszkaniowej w Radomiu
Zadaníe I - osĺedle Gołębiów I (*)
Zadanie II - Osiedle XV-Lecia (*)

ZAMAwIAJĄCY:
Radoms ka Spółdziel nia Mieszkaniowa im. J őzeÍa G rzecznarowskie go
ul. Zbrowskiego 104,26-600 Radom

WYKONAWCA:

ja/my (imię i nazwisko)

reprezentując firmę (pełna nazwa fi*y)

jako pełnomocny przedstawicięl reprezentowanej przeze mnie firmy
ośwĺadczam/my, z

ośrľiadczenie
oświadczam/my ,Że posiadamy i stosujemy Politykę bezpieczeństwa w zakresie odnoszącym się do
sposobu przetwarzania danych osobowych oraz środków ich ochrony, zgodne z przepisami
rozporządzenia Parlamęntu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z 27 kłlietrua 2016 r. w sprawie
ochrony osób ťĺzycznych w zvłiąz|u z przetwarzanięm danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepýwu takich danych oraz uchyl'enia dyrekÍywy 95l46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr ll9, str.l),
obowiązującą w organizacji dokumentacją ochrony danych osobowych, w tym z zasadami
pr zetw arzaIia danych o s obowych prze uŻýkownika ko ń cow e go.

(* - niepotrzebne skreślić))

......, dnia..
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy


