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im. | őzef a Grzecznarowskiego
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,,Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J.Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn Budowa instalacji centralnej
ciepłej wody z cyrkulacją w budynkach mieszkalnych wielorodzĺnnych Radomskiej Spółdzielnĺ
Mieszkaniowej w Radomiu, 

'tel 
48/384-03-ó6; 48/384-03-98 ; , z podziałem na zadania.

Zadanie Nľ 1. Instalacja centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku przy ul.

Kusocińskiego 9 A w Radomiu

Zadanie Nľ 2. Instalacja centralnej ciepłej wody z cyľkulacją w budynku pľzy ul. 11 Listopada

40146 w Radomiu

Zadanie Nr 3. Instalacja centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku prry ul. Sportowa 7

w Radomiu

oferty naleŻy składać w zamkniętych kopertach , drogą pocztową , w siedzibie Zamawiającego , lub
do skrzynki na korespondencję która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku spółdzielni
przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2023r. do
godz.íO 00. otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu
24.01.2023 r. o godz.1o.b 5. Specyfikację lstotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
mozna pobraÓ ze strony internetowej www. rsm.radom. p| zakładka Przetargi.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J.Grzecznarowskiego w Radomiu zastzega sobie
prawo uniewaznienia przetargu na dane zamÓwienie , bez podania przyczyn i bez ponoszenia
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
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SPECYFIKACJA

ISToTNYCH wARUNxÓw złvĺÓwIENIA

(SIWZ)

Budowa instalacjĺ centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynkach mieszkalnych
wieloľodzinnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu, ,tel 48/384-03-66;
48/384-03_98; ,z podziałem na zadanĺa.

Zadanie Nľ 1. Instalacja centľalnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku przy ul.

Kusocińskiego 9 A w Radomiu

Zadanie Nľ 2. Instalacja centľalnej ciepłej wody z cyľkulacją w budynku przy ul. 11

Listopada 40146 rv Radomiu

Zadanie Nr 3. Instalacja centralnej cĺepłej wody z cyrkulacją w budynku przy ul.

Sportowa 7 w Radomĺu

Radom, sĘczeń 2023 rok



SPECYFIKAC.IA ISTOTNY CH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Radom, dnia 05.01 .2023

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J' Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego
704 ogłaszaprzetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn:

Budowa instalacji centľalnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu, ,tel 48/384_03_66;
48/384_03_98; ,z podziałem na zadania.

Zadanie Nr 1. Instalacja centľalnej ciepłej wody z cyľkulacją w budynku pľzy ul.

Kusocińskiego 9A w Radomiu

Zadanie Nľ 2. Instalacja centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku przy ul. 11

Lĺstopada 40l46 w Radomiu

Zadanie Nľ 3. Instalacja centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku pľry ul.

Sportowa 7 w Radomiu

oferty naleŻy składać w zamkniętych kopertach w sekľetariacie Spółdzielni pľzy ulicy

Zbľowskiego l04 w Radomiu w terminie do dnia 24.01.2023 roku do godz.10.00. otwarcie

ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego l04 w dniu 24.01.2023 r. o

god2.10.45

Założeniowe termĺny realizacji zamówienia z 1l Zadanie nr 1, do dnia 30.03.2023 2/

Zadanie nľ 2, do dnia27 .04.2023 3l Zadanie nr 3, do dnia 31.05 .2023. Szczegółowe terminy

z Wykonawcamĺ zostaną ustalone umownie. Waľunki na wykonanie zamówienia można

uzyskać w formie papierowej w Dziale Technicznym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ul. Zbrowskiego 104, tel.48 384 03 66 wew. 38 lub pobrać Ze Strony inteľnetowej:

www.rsm'ľadom.pl.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie

pľawo unieważnieniaprzeÍargu,bezpodania przyczyn i bez ponoszeniajakichkolwiek skutków

pľawnych i finansowych.

Warunki na wYkonanie zadań zzałącznikami

Radomska Spółdzielnĺa Mĺeszkanĺow a im. J. Grzecznarowskiego



ul. St. Zbrowskiego 104 26-600 Radom

Telefon : l48l 384-03-66

www.rsm.radom.pl

/481384-03-98; Stľona intemetowa

WARUNKI NA WYKONANIE ZAMOWIENIA pn.:

Budowa instalacji centralnej cĺepłej wody z cyľkulacją w budynkach mieszkalnych
wieloľodzĺnnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu, ,tel 48/384-03-66;
48/384-03_98 i ,z podziałem na zadania.

Zadanie Nr 1. lnstalacja centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku pľzy ul.

Kusocińskiego 9A w Radomiu

Zaďanie Nr 2. Instalacja centralnej ciepłej wody z cyľkulacją w budynku pľzy ul. 11

Listopada 40146 w Radomiu

Zadanie Nr 3. Instalacja centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku prry ul.

Sportowa 7 w Radomĺu

I. Nazwa ĺ adres Zamawiającego

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznaľowskiego

Adres : ul. Zbrowskiego 104,26 - 600 Radom

Telefon : l48l 384-03-66 ; 1481384-03-98;

Strona inteľnetowa : www.rsm.radom.pl

II. Tryb udzĺelenia wykonania zadaŕl

Postępowanie o udzielenie wykonania zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego' zgodnie z obowiązującym w RSM ''Regulaminem organizowania i

przeprowadzania przetargów na wykonanie robót i usług w Radomskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego".



III. opĺs przedmiotu zamówienia

1. Zakres rzeczowy robót stanowić będzie:

Wykonanĺe ĺnstalacji centralnej ciepłej wody uĘtkowej z cyľkulacją do mieszkań od

węzłów cieplnych znajdujących się w podpiwniczeniach budynków i zasilenĺe węzłów

cieplnych w wodę zimną z istniejących poziomów wody zĺmnej DN 50 o w rejonĺe tych

węzłów.

IV. Warunki gwarancjĺ: 5lat od daĘ odbioľu końcowego ľobót. Warunki ľękojmi: l-ľok

po okľesie gwaľancyjnym.

V. Miejsce wykonywania zamówienia:

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu' budynki na osiedlu XV Lecia w Radomiu

VI. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania wszelkich niepľawidłowości niezvłłocznie po

podjęciu takiej wiedzy do Działu Technicznęgo Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej bez

naliczania dodatkowych kosztów.

- Czy dopuszcza się złoŻenie ofeľty częściowej: nie.

- Czy dopuszcza Się zŁoŻenie oferty wariantowej: nie.

VII. Waľunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienĺa tych

warunków oraz dokumenĘ potwieľdzające spelnienie warunkĺíw udziału w

postępowaniu.

Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą złoŻyć następujące dokumenty:

1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodaľczej, jeŻeIi odrębne pľzepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia

do ewidencji działa|ności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.



2.Aktualne zaświadczenie właŚciwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające' Że

Wykonawc a nie za|ega z opłacaniem podatków lub zaświadczeĺie, Że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego wystawione nie wcześniej niz 3

mie siące prze ď upływem terminu składani a ofeľt.

3.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zal<ł'aďu ĺJbezpieczen Społecznych

potwierdzaj ące, Że Wykonawc anie zalegaz opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i

społeczne lub potwierdzenie, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie' odroczenie lub

rozłoŻenie na ľaty za|egłych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przedupływem terminu składania

ofeľt.

X|I|.Zamawiający wymaga' aby Wykonawcy spełnili warunki doĘczące:

Posiadania wiedzy i oraz odpowiednim potęnciałem

technicznvm oľaz osobami zdolnymi do wvkonania zamówienia

W zakľesie potwierdzenia, Że oferowane roboty instalacyjne, dostawy lub usługi odpowiadają

okľeślonym wymaganiom należy przedłoŻy ć,:

IX. Sytuacii ekonomicznei i finansowei.

Wykonawca w celu potwierdzenia, Że znajduje się w sýuacji ekonomicznej i finansowej

gwarantującej wykonanie niniejszego zamówienia, zobowiązany jest wykazaĆ,, ze spełnia

następujące warunki:

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakľesie

pľowadzonej działalnościzwiązanej zptzedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej l00

tys zł. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przeďłoŻyĆ opłaconą waŻną polisę

ubezpieczeniową od odpowiedzialnoŚci cywilnej' a w przypadku jej bľaku inny dokument

potwierdzaj ący spełnienie niniej sze go warunku.

1. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do złoŻeniaoświadczenia o spełnieniu warunków

udziału w postępowaniu według wzoľu stanowiącego - załącznik nľ 2,3 do niniejszych

warunków zamówienia.



2. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

przez Wykonawcę.

3. Zamawiający moŻe żądać, pľzedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

dokumentu wtedy, gdy złoŻona kopia dokumentu jest nieczýelna lub budzi wątpliwości co do

jej prawdziwości.

4. ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie

przedŁoŻonych oświadczen i dokumentów, o któľych mowa w warunkach zamówienia wg

zasady :,,spełnia-nie spełnia''.

X. Wadium

1. Wysokość wadium

KaŻdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpíeczyć swą ofertę wniesieniem wadium w

wysokości:

5000 zł. ( słownie: pięć tysięcy złotych), za kaŻde zadanie oddzielnie, pod rygorem

niedopuszczenia do przetargu.

2. Forma wadium

Wadium może być wnoszone w

ubezpieczeniowych.

pieniądzu albo w gwaľancjach bankowych lub

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium

Wadium wnoszone w pieniądzu naleŻy wpłacić przelewem na następujący rachunek

Zamawiającego: 41 9132 0001 0002 6104 2000 0020.

Do ofeľty na\eŻy dołączyc dowód wniesienia wadium na dane zadanie.



4. Termin wniesienia wadium

Wadium naleŻy wnieść pľzedupływem terminu składania ofert,przy czymZamawiający będzie

uvłaŻał wniesienie za skuteczne tylko wówczas, jeŻeli przez terminem składania ofert znajdzie

się na wskazanym koncie.

5. Zwrot i utrata wadium

a) Zamauĺiający jest obowiązany niezwłocznie zvłrőcić wadium j eŻę|i :

1) upłynął termin związania ofertą'

2) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenia należýego wykonania umowy,

3) zamawiający unieważnił postępowanie,

b) Wykonawca, którego oferta zostały wybrana, traci wadiumnarzecz

zamawiającego' w przypadku gdy:

l) odmówił podpisania umowy na warunkach okľęślonych w ofercie,

2) zawarcie umowy stało się niemożliwe Zprzyczyn leżących po stronie

Wykonawcy.

c) wadium ofeľenta' którego oferta została wybrana do realizacji danego zamówienia zostanie

zaliczo ne na p o c zet wn i e s i en i a zab e zpie czeni a nal eŻyte go wyko nani a umo wy.

ó. oferenci powinni załączyć, w ofeľcie numer konta bankowego, na które ma nastąpić zuĺrot

wadium.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleĘtego wykonania umowy

l. Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokľyciu roszczefi z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

umowy.

2. Wysoko ść, zabezpieczenia należyte go wykonani a umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku

postępowania o udzielenie zamówienia w wysokości 50Á ceny ofeľtowej brutto.



3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenia należýego wykonania umowy moŻe być wniesione według wyboru

Wykonawcy w jednej z następującej formy:

a) pieniądzu

b) gwarancj ach bankowych lub ub ezpieczeniowych

Różnicę pomiędzy wniesionym wadium a ustaloną przez Zamawiającego wartością

zabezpieczenía, Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy

Zamawĺającego:41 9132 0001 0002 6104 2000 0020. hlbzłoŻy natąkwotę gwarancję bankową

lub ubezpieczeniową.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający pľzechowuje je na ľachunku

bankowym. Zamavĺiający Zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu , pomniejszone o

koszt prowadzenia tego rachunku oľaz prowizji bankowej za prze|evl pieniędzy na rachunek

bankowy Wykonawcy, w sýuacji gdy powstał obowiązek zwrotu zabezpieczenia przewidziany

w waľunkach' po pisemnym zgłoszeníupÍZez Wykonawcę.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy' wnosi wybrany Wykonawca ľobót' przed

podpisaniem umowy.

4 . Zw r ot zab ezpie czenia naleŻýe g o wyko n an i a umo wy

a) Zamawiający zwraca 50oÁ zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizaď1i

przedmiotu umowy i uznaniaprzez Zamawiającego Za należycie wykonane. Zwrot następuję

na pisemny wniosek Wykonawcy.

b) Zamawiający pozostawi na zabezpięczenie roszczen z týułu gwarancji i rękojmi za

wykonane roboty 50% kwoty zabezpieczenia należýego wykonania umowy'

c) Kwota o któľej mowa w pkt b) zostanie zwľócona pÍZez Zamawiającego po upływie

gwaľancji i rękojmi zawady. Zwrot następuje na pisemny wniosek Wykonawcy.

XII. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia rwiązane z realuacją niniejszych

zadań,

Wszelkie roz|iczenía związane z realizacją zadan, którego ďotyczą niniejsze warunki

dokonywane będą w PLN.



XIII. opis sposobu pľzygotowania oferty

1. Wymagania podstawowe i forma oferty.

1) ofeľta musi bezwzględnie zawierać,:

a) prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nľ 1

do nini ej s zyc h warunk őw w r az z W magany mi załączni kam i.

b) Kosztorys ofeľtowy

2) ofertę na|eŻy pľzygotować ściśle według wymagań okľeślonych w niniejszych warunkach.

3) KaŻdy oferent moŻę złoŻyć, tylko jedną ofeľtę .

4) oferta musi być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności w formie

pisemnej.

5) oferta musi być podpisana pÍzęZ osobę (osoby) upľawnione do składania woli w imieniu

Wykonawcy. Uprawnienie osoby(osób) podpisujących oťertę do jej podpisania musi

bezpośľednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

6) W raz z ofertą na|eŻy złoŻy ć :

a) stosowne Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa-w pÍZypadku, gdy ofeľta i/lub inne dokumenty

podpisane są pÍZęZ Pełnomocnikď Pełnomocników Wykonawcy,

b) pozostałe dokumenty wymienione w warunkach na wykonanie zamówienia

7) Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraŻ z oťertą muSZą być przedstawione w

formie oľyginałów lub poświadczonych za zgodność z ory ginałem pÍzez Wykonawcę kopii.

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane zprzygotowaniem i złoŻeniem oferty.

9) Całość oferty powinna być zŁoŻona w formie uniemożliwiającej jej pľzypadkowe

zdekompletowanie - arkusze (kartki) oferty musza być, zszyte, bindowane lub trwale połączone

w jedną całość inną techniką.

10) Dokumenty wchodzące w skład oferty powinny być pľzedstawione w formie oryginałów

lub poświadczonych przez Wykonawcę zazgodność z oľyginałem kopii.



1|) Zamawiający moŻe Żądać, przedstawienia oryginału lub notarialnię poświadczonej kopii

dokumentu wtedy, gdy złoŻona kopia dokumęntu jest nieczýelna lub budzi wątpliwości co do

jej pľawdziwości.

|2) Zamawiający nie dopuszcza złoŻenia oferty w postaci elektronicznej

2. Zawartość oťerty

1) Kompletna oferta winna zawięrać'.

a) Formularz ofertowy _ zał. nĺ l do niniejszych warunków

b) Kosztorys ofeľtowy

c) oŚwiadczenie wykonawców - zał. nr 2,3, do niniejszych warunków

d) Wykaz wykonywanych robót _ zał. nľ 4 do niniejszych warunków

e) Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zaďania- zał. nr 5

fl Zaakceptowany przedstawiony w warunkach projekt umowy _zał. nr 6

g) Dowód wniesienia wadium

h) Stosowne pełnomocnictwa

XIV. Wyjaśnienia i zmiany w tľeści warunków zamówienia

1. Wykonawca moŻe zwrőcić' się do Zamawiającego o wyjaśnienie tľeści warunków.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niez:włocznie, jednak nie później niŻna7 dni

przed upływem składania ofert.

2. Zamawiający zamieści treść, zapytan wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej :

www. rsm' ľadom. p l Zamawiaj ąc e go .

Udzielaj ąc wyj aśnień Zamawiaj ący ni e uj awni a Żr ő dła zapytania.

3. W uzasadnionych pľzypadkachZamawiający moŻe,przed upływem terminu składania ofęrt,

zmienić treŚć niniejszych warunków. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaŻe

niezuĺłocznie wszystkim wykonawcą' którym Zamawiający przekazał niniejsze waľunki oraz

zamieści na stronie inteľnetowej



4. Zamavĺiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do

wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany tľeści niniejszych warunków. o
przedłuŻeniu terminu składania ofert Zamawiający niezvłłocznie zawiadomi wszystkich

Wykonawców, którym przekazał niniejsze warunki. Informacja ta zostanie takŻe zamieszczona

na stronie internętow ej ZamauliĄącego.

XV. osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcamĺ

o sobami upoważnio ny mi pr zez Zamavłiaj ące go do kontaktowania się z

Wykonawcami są prac ownicy Działu Techniczne go RS M'

Tel.48-384 -03-66,

XVI. Mĺejsce, teľmin i sposób złożenia oferĘ

l) ofeľtę ĺaleŻy złoŻyĆ w siedzibie Zamawiającego: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul.

Zbľowskiego 104, 26-600 Radom' w sekĺetariacie, w niepľzekracza|nym terminie do dnia

24.01.2023 r. do god2.10.00.

2) oferty na|eŻy złoŻyĆ, w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej pľzed otwarciem kopercie

(paczce) d|a poszczególnych zadan. Koperty (paczki) naleŻy opisać następująco: Radomska

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul' Zbľowskiego I04,26-600 Radom.

oferta w postępowaniu na wykonanie: podać na któľe zadanie inazwę zadania.

Nie otwieľać, przed dniem: Ż4.0I.2023 ľ. godz.l0.45 .Zaleca się aby na kopercie umieścić

nazwę i adręs Wykonawcy.

3) Zatermin złoŻeniaofeľty uwťza się termin jej dotarcia do Zama'wiającego.

4) Wszelkie ofeľty złoŻone po terminie składania ofert zostaną zwľócone

Wykonawc y bez otwierania.

xvII. Wycofanĺe zlożonej ofeľĘ

1. Wykonawca moŻe wycofać złoŻoną przez siebie ofeľtę. Wycofanie złoŻonej oferty jest

skuteczne wówczas, gdy zostało dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. Wycofanie złoŻonej oferty następuje poprzez złoŻenie pisemnego powiadomienia

podpisanego pÍZez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie na|eŻy



złoŻyć, w miejscu i według zasađ obowiązującychprzy składaniu ofert. odpowiednio opisaną

kopertę zawierająca powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć, dopiskiem 'WYCOFANIE''.

W celu potwierdzenia uprawnienia osób do zŁoŻenia oświadczenia o wycofaniu ofeľty, do

oświadczenia naleŻy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczenie o

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne pełnomocnictwo).

XIII. Miejsce i teľmin otwaľcia ofert

1. otwarcie ofert nastąpi w siędzibie Zamawiającego: Radomska Spółdzielnia

Mieszkaniowa ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom w dniu 24.01.2023r. god2.10.45

2. Postępow anie toczy ć, się będzie z podziałem na część j ałvną i niej awna.

3' Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres

(siedzibę)Wykonawcy, któľego oferta jest otwierana, atakże informacje dotyczącąceny oferty,

gwarancji zawartych w ofeľcie.

4. Zamavłiający może zarządzić, pľZeprowadzenię II etapu pÍZetargu nieogľaniczonego

dwustopniowego.

XIX. Termin nłiązania z ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Teľmin związania z ofertą zaczynabieg

wraz z upływem terminu składania ofert.

XX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę za wykonanie pľzedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym

stanowiącymzał. nľ 1 do niniejszych warunków.

2. Zryczałtowane ceny jednostkowe muSZą zawierać koszty robocizny, materiałów, pracy

sprzętu, koszty pośľednie, koszty zakupów mateľiałów i zysk.

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia i okĺeślenia wartości we wszystkich

pozycj ach występujących w kosztorysie.

4. Do wartoŚci netto Wykonawca doliczy podatek VAT w obowiązującej wysokości i w ten

sposób wyliczy kwotę brutto.



5' Wszystkie wartości w kosztorysie ofertowym orazostateczna cena ofeľty muSZą być liczone

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagľodzenie na

podstawie cen jednostkowych vĺyszczegőlnionym w kosztorysie ofertowym wykonawcy oraz

w oparciu o ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót.

7. W formularzu ofeľtowym na|eŻy dodatkowo podać stawkę roboczogodziny netto, narzut

kosztów pośľednich, narzut kosztów zakupu oraz stawkę zysku' które mogą byó ewentualnie

podstawą do roz|iczeń Wykonawcy z Zamawiającym' w przypadku wystąpienia, za zgodą

Zamawiającego, ľobót zamiennych i ewentualnie dodatkowych.

XXI. Wybóľ oferĘ i zawiadomĺenie o wyniku postępowania.

I.Zamawiający udzieli wykonanie zadanialzadań Wykonawcy, któľego oferta zostanie Uznaĺa

za najkorzystniejszą.

2. o wyboľze oferenta zaintetesowani zostaną powiadomieni pisemnie po zakończeniu

postępowania przetargowego.

xxII. Informacje ogólne doĘczące kwestii formalnych umowy w sprawie

niniejszych zadań.

l. Z oferentem, któľy złoŻył najkorzystniejszą ofeľtę na dane zadanie, zostanie podpisana

umowa, której wzór stanowi załącznik nľ 6 do niniejszych waľunków.

2. Wykonawcy odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i teľmin podpisania umowy.

xxIII. Sposób poľozumiewania się z ofeľentami

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski'

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i oťerent przekazują pisemnie ,e-mailem lub na

stronie internetowej : www.rsm.radom.pl

2. JęŻeli Zamawiający lub oferent przekazqą wnioski, zawiadomięnia otaz informację e-

mailem, kaŻdaze stron naŻądanie drugiej niezwłocznie potwierdzafakt ich otrzymania.



xxu. Wykaz załącznikólw do nĺniejszych warunkĺĺw

l. Załącznik nr 1- Formularz ofeľty

2. Załączniknr 2,3- oświadczenie wykonawcy

3. Załącznik nr 4- Wykaz zrealizowanych robót

4. Załącznik nľ 5_ Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zadanie.

5. Załącznik nr 6 - Projekt umowy

6. Załącznik nr 7- Pľzedmiar ľobót dla zadanianr l

7. Załącznik nr 8- Przedmiaľ ľobót dla zadanianr 2
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Załącznik nr 1/1

Formularz ofertowy

(ĺazwa i siedziba ofeľenta. telefon)

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa

im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu

ul. Zbrowskiego 104

26-600 Radom

FORMULARZ OFERTOWY NR 1

Budowa ĺnstalacji centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynkach mieszkalnych
wieloľodzinnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu, ,tel 48/384-03_6ó;

48/384-03-98 ;, zpodziałem na zadania.
Zadanie Nr 1. Instalacja centľalnej cĺepłej wody z cyľkulacją w budynku przy ul.

Kusocińskiego 9 A w Radomiu

1. Stosownie do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia ogłoszenia o pľzetargu

nieograniczonym z dnia . oferuję(my) jego rea|ízację za następującą cenę :

Cena ofertowa wykonania zamőwienia wynosi: . .. . ...zł'netto bez podatku VAT

( słownie ..bez podatku VAT)'

Należny podatek VAT w wysokości. ...'...%,wynosi. ....zł. (słownie

Cena brutto wÍazZnależnym podatkiem VAT wynosi :.... .....zł.brutto.

(słownie:. .....zł'brutto)

2. Informuj emy, Że f,trma nasza jest /nie jest/ płatnikiem podatku VAT.

3. Stawka do ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych wynosi:(r-g i

naľzuty)..

z'ł

4. oświadc zamy, Że związujemy się ofertą zgodnie z warunkami zamówienia na okres 30 dni.



5. Roboty stanowiące pľzedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia

6. oświadczamy, Że zapoznaliśmy się z: Warunkami wykonania zamówienia,Szczegőłowym

zakľesem robót, Projektem umowy

7. oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej obiektu w zakresie zgodności robót objętych

postępowaniem przetaľgowym.

8. Na wykonane opľacowanie udzielamy gwarancji na okľes ..........m-cy od daty odbioru

końcowego robót.

9. Zobowiązujemy się do zawaľcia umowy zgodnie z warunkami i wynikiem pľzetargu w

miej scu i terminie podanym przęz Zamawiającego.

1 0. oświad czamy, Że przyjmujemy warunki przetargu bez zastzeŻeń.

1 1 . Przedmiot zamówi enia zamięrzamy wykonać własnymi siłami.

12. Prosimy o zwrot o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto

13. Załączniki

(data) ( podpis upełnomocnionych przedstawicieli

a.

b.

c.

d.



Załączniknr 1l2

Formularz ofertowy

(nazwa i siedziba oferenta, telefon)

Radomska Spółdzielnia Mieszkanĺowa

im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu

ul. Zbľowskiego 104

26-600 Radom

FORMULARZ OFERTOWY NR 2

Budowa instalacjĺ centralnej cĺepłej wody z cyľkulacją w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym Radomskĺej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu,,tel 48/384-03-6ó;
48/384-03-98 .

Zadanie Nr 2. Instalacja centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku przy ul.ll
Lĺstopada 40146 w Radomiu

l. Stosownie do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia ogłoszenia o pľzetargu

nieograniczonym zdnia oferuję(my)jego realizację za następującą cenę :

Cena ofertowa wykonania zamówienia wynosi: ... . ...zł.netto bez podatku VAT

( słownie ... ...bez podatku VAT)

Nalezny podatek VAT w wysokości. .......% 'wynosi. ....zł. (słownie

zł.....

Cena bľutto wtazz naleŻnym podatkiem VAT wynosi :.... .....zł.bľutto

(słownie:. ..

2. Informuj emy, Że firma nasza jest /nie jest/ płatnikiem podatku VAT

zł'bľutto).



3. Stawka do ewentualnych ľobót zamiennych i dodatkowych wynosi:(r-g i
narzuty)..

4. oświadczamy, Że zwięujemy się ofertą zgodnie z warunkami zamówienia na okres 30 dni

5. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia

6. oświadc zamy, Że zapoznaliśmy się z : Waľunkami wykon ania zamówienia, Szczegółowym

zakľesęm ľobót, Projektem umowy

7. oświadczamy,że dokonaliśmy wizji lokalnej obiektu w zakresie zgodności robót objętych

postępowaniem przetargowym.

8. Na wykonane opracowanie udzielamy gwarancji na okres .. ........m-cy od daty odbioru

końcowego robót.

9'Zobowíązujemy się do zawarciaumowy zgodnie z waľunkami i wynikiem przetargu w

miej scu i terminie podanym przez Zamawiającego.

1 0. oświad czamy, Że przyjmujemy waľunki przetargu bez zastrzęŻen.

1 1 . Przedmiot zamówi enia zamierzamy wykonać własnymi siłami.

12. Pľosimy o zwľot o zwrot pieniędzy wniesionych tyułem wadium na konto

13. Załączniki

a. .....

b. ...

c. .....

d. .....

f.

g. ........

(data) ( podpis upełnomocnionych przedstawicieli



Za|ączniknľ 1/3

Formulaľz ofertowy

(nazwa i siedziba oferenta, telefon)

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa

im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu

ul. Zbrowskiego 104

26-600 Radom

FORMULARZ OFERTOWY NR 3

Budowa instalacji centľalnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym Radomskiej Spółdzielni Mieszkanĺowej w Radomiu,,tel 48/384-03-66;
48/384-03-98.
Zadanie Nľ 3. Instalacja centralnej cĺepłej wody z cyľkulacją w budynku pľzy ul.

Spoľtowa 7 w Radomiu

1. Stosownie do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia ogłoszenia o pľZetaľgu

nieograniczonym z dnia oferuję(my) jego ľealizację za następującą cenę :

Cena ofertowa wykonania zamówienia wynosi: .... ...zł.netto bez podatku VAT

( słownie ....bez podatku VAT).

Należny podatek VAT w wysokości. .......%.wynosi. ....zł. (słownie

zł.....

Cena bľutto wrazZ należnym podatkiem VAT wynosi zł.brutto.

(słownie:... '.

2. Informujemy. że firma nasza jest /nie jest/ płatnikiem podatku VAT.

..zł.brutto)



3. Stawka do ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych wynosi:(r-g i
narzuty)..

4. oświadczamy' Że związujemy się ofertą zgodnie z warunkami zamówienia na okres 30 dni.

5. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia

6. oświadczamy, Że zapoznaliśmy się z: Warunkami wykonania zamówienia, Szczegőłowym

zakľesęm robót, Pľojektem umowy

7. oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej obiektu w zakĺesie zgodności robót objętych

postępowaniem pľzetargowym.

8. Na wykonane opracowanie udzielamy gwaľancji na okľes ..........m-cy od daty odbioru

końcowego robót.

9. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z warunkami i wynikiem przetargu w

miej scu i terminie podanym przęZ Zamavłiającego.

10. oświadczamy, Że przyjmujemy warunki przetargu bezzastrzeŻen.

1 l. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać własnymi siłami.

12' Pľosimy o zwrot o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto

g. ....

(data) ( podpis upełnomocnionych przedstawicieli

13. Załączniki

a.

b.

c.

d.

e.

f.



Zalączniknr 2l1

\ł,l zőr oświadczenia Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

Radomska Spółdzĺelnia Mieszkaniowa im. JĺĎzefa Grzecznarowskiego,

ul. Zbľowskiego 104,26-600 Radom

WYKONAWCA:

Budowa instalacji centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku mieszkalnym
wielorodzĺnnym Radomskĺej SpĺÓłdzielnĺ Mieszkaniowej w Radomĺu, ,tel 48/384_03_ó6;

48/384-03-98.
Zadanie Nr 1. Instalacja centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku prry ul.

Kusocińskiego 9 A w Radomĺu

oŚWIADCZAM,ŻE:

1. Jestem (esteśmy) uprawniony(i) do występowania w obrocie pľawnym' zgodnie z

wymaganiami ustawowymi,

2. Posiadam (posiadamy) niezbędne uprawnienia do wykonywania okĺeślonej działalności,

określonych pľac lub czynności' jeżeli pľzepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

3. Dysponuję (dysponujemy) niezbędną wiedzą i doświadczeniem, atakŻe potencjałem

ekonomicznym i technicznym oÍaz pľacownikami zdolnymi do wykonania danego

zamówienia.

4. Znajduję się (znajdujemy się) w sýuacji ťrnansowej i ekonomicznej zapewniającej

wykonanie zamówienia'

dnia ...'........'.....

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczenwoli w imieniu Wykonawcy



Za|ączniknr2l2

'ý{ zőr oświadczenia Wykonawcy

ZAMAwIAJĄCY:

Radomska Spĺíłdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznarowskiegoo

ul. Zbrowskiego 104,26-600 Radom

WYKONAWCA:

Budowa instalacji centralnej cĺepłej wody z cyrkulacją w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym Radomskiej Spółdzielni Mieszkanĺowej w Radomiu,,tel 48/384-03-ó6;
48/384-03-98.
Zadanie Nr 2. Instalacja centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku przy ul. 11

Listopada 40146 w Radomiu

oŚwIADCZAM, ŻE:

1. Jestem (esteśmy) upľawniony(i) do występowania w obrocie pľawnym, zgodnie z

wymaganiami ustawowymi,

2. Posiadam (posiadamy) niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

okľeślonych prac lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

3. Dysponuję (dysponujemy) niezbędną wiedzą i doświadczeniem, atakżę potencjałem

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego

zamówienia.

4. Znajduję się (znajdujemy się) w sýuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej

wykonanie zamówienia.

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy



Załączniknr2l3

'ý,/ zőr oświadczenia Wykonawcy

ZAMAwIAJĄCY:

Radomska Spółdzielnia Mieszkanĺowa im. Józefa Grzecznarowskiego,

ul. Zbľowskiego 104,26-600 Radom

WYKONAWCA:

Budowa instalacjĺ centľalnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku mieszkalnym
wieloľodzinnym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu,,tel 481384-03-66;
48/384-03-98.
Zaďanie Nr 3. Instalacja centľalnej cĺepłej wody z cyrkulacją w budynku pľzy ul.

Spoľtowa 7 rľ Radomiu

oŚWIADCZAM,ŻE:

l. Jestem (esteśmy) uprawniony(i) do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z

wymaganiami ustawowymi,

2. Posiadam (posiadamy) niezbędne uprawnienia do wykonywania okľeślonej działalności,

okľeślonych pľac lub czynności' jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

3. Dysponuję (dysponujemy) niezbędną wiedzą i doświadczeniem, atakŻe potencjałem

ekonomicznym i technicznym oÍaz pracownikami zdolnymi do wykonania danego

zamówienia.

4. Znajduję się (znajdujemy się) w sýuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej

wykonanie zamówienia.

dnia.........

podpis osoby upľawnionej do składania oświadczeí woli w imieniu Wykonawcy



NIP

Zalączniknľ 3/1

Wzőr oświadczenie Wykonawcy o niekaralności

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba

Pľzystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na :

Budowa instalacji centralnej cieptej wody z cyrkulacją w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu,,tel 48/384-03-66;

48/384-03-98.
Zadanie Nľ 1. Instalacja centralnej cieptej wody z cyrkulacją w budynku przy ul.

Kusocińskiego 9 A w Radomiu

Działając w imieniu

Zwanego dalej Wykonawcą i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania :

1. oświadc zam, Że Wykonawca _ osoba ťlzyczna, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej

działalność gospodarczą, urzędujący członkowie organu zarządzającego w pľzypadku osoby

prawnej, komplementariusze w przypadku spółek komandytolvych i komandyowo-akcyjnych,

partnerzy lub członkowie zarządu w pľzypadku spółek partnerskich' wspólnicy w przypadku

spółki jawnej - nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, albo inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz w ciągu ostatnich trzech lat nie

została nałoŻona kaľa pienięŻna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej

ťunkcje publiczną' nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub ogłoszona upadłość.

(miejsce i data złoŻeniaoświadczenia) (pieczęć i podpisy upoważnionych

przedstawicieli Wykonawcy)



NIP

Załączniknr 3l2

Wzóľ oświadczenie Wykonawcy o niekaralności

Nazrrya Wykonawcy:

Siedziba

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na :

Budowa instalacji centľalnej ciepłej wody z cyľkulacją w budynku mĺeszkalnym
wielorodzĺnnym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomĺu,,tel 48/384-03-66;
48/384-03-98.
Zadanie Nľ 2. Instalacja centralnej ciepłej wody z cyľkulacją w budynku pľzy ul. 11

Listopada 40146 w Radomiu

Działając w imięniu

zwanego dalej Wykonawcą i będąc należycie upoważnionym do jego ľeprezentowania:

1 . oświadc zam, Że Wykonawca - osoba ťlzyczna, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej

działalność gospodarczą, urzędujący członkowie organu zarządzającego w przypadku osoby

prawnej, komplementariusze w przypadku spółek komandytolvych i komandýowo-akcyjnych'

partnerzy lub członkowie zaruądu w pľzypadku spółek partnerskich, wspólnicy w przypadku

spółki jawnej - nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia' przestępstwo przekupstwa' albo inne pľzestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz w ciągu ostatnich trzech lat nie

została nałoŻona kara pienięŻna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej

konkuľencji, za czyn nieuczciwej konkuľencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej

funkcje publiczną, nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub ogłoszona upadłość.

(miejsce i data złoŻeniaoświadczenia) (pieczęć i podpisy upoważnionych

przedstawicieli Wykonawcy)



NIP

Załączniknr 3/3

'Wzőr oświadczenie Wykonawcy o niekaralności

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na :

Budowa instalacji centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku mieszkalnym
wĺelorodzinnym Radomskiej Spółdzĺelni Mieszkaniowej w Radomiu,,tel 48/384-03-66;
48/384-03-98 .

Zadanie Nr 3. Instalacja centľalnej cieplej wody z cyrkulacją w budynku prry ul.

Sportowa 7 w Radomiu

Działając w imieniu

Zwanego dalej Wykonawcą i będąc na|eŻycie upoważnionym do jego reprezentowania:

1. oświadczam, Że Wykonawca - osoba ťlzyczna, w przypadku osoby fizycznej pľowadzącej

działalność gospodarczą, urzędujący członkowie organu zarządzającego w przypadku osoby

prawnej, komplementariusze w przypadku spółek komandytovYych i komandytowo-akcyjnych,

partnerzy lub członkowie zarządu w przypadku spółek partneľskich, wspólnicy w przypadku

spółki jawnej - nie został pľawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia' pľZestępstwo przekupstwa, albo inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz w ciągu ostatnich trzech lat nie

została nałoŻona kara pienięŻna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej

funkcje publiczną, nie zostało wszczęte postępowanie upadłoŚciowe lub ogłoszona upadłoŚć.

(miejsce i data złoŻenia oŚwiadczenia) (pieczęć i podpisy upoważnionych

przedstawicieli Wykonawcy)



Załączniknr 4ll
-V'ĺ 

zőr wykazu wykonywanych robót budowlanych

ZAMAwIAJĄCY:

Radomska S półdzi elnia Mieszkaniowa im. J őzefa Grzecznar owski e go

ul. Zbrowskiego I04,26-600 Radom

WYKONAWCA:

Pľzystępując do postępowania w spľawie udzięlenia zamówienta na :

Budowa instalacji centralnej ciepłej wody z cyľkulacją w budynku mieszkalnym
wĺelorodzinnym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomĺuo,tel 48/384-03-66;
48/384-03-98.
Zadanie Nr 1. Instalacja centralnej cĺepłej wody z cyrkulacją \ľ budynku pľzy ul.

Kusocińskiego 9 A w Radomĺu

oświadczam(my), że

wykonywałem (liśmy) następujące roboty o zakľesie i charakterze porównywalnym z

niniejszym zamówieniemoÍazże roboty te wykonanezostały zzasadami sztuki budowlanej. z

na|eŻytą starannością i prawidłowo ukońcZone, na co załączam stosowne refeľencje

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



Załączniknr 4l2

Wzőr wykazu wykonywanych ľobót budowlanych

ZAMAwIAJĄCY:

Radomska S półdzielnia Mieszkaniowa im. J őzefa Grzecznar owskie go

ul. Zbrowskiego 104,26-600 Radom

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na :

Budowa instalacji centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku mĺeszkalnym

wĺeloľodzinnym Radomskĺej Spótdzielni Mieszkanĺowej w Radomiu,,tel 48/384_03_ó6;

48/384-03-98.
Zadanie Nr 2. Instalacja centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku pľzy ul. 11

Listopada 40146 w Radomiu

oświadczam(my), Że

wykonywałem (liśmy) następujące ľoboty o zakĺesie i charakteľze porównywalnymz

niniejszym zamówieni em oraz że roboty te wykonane zostały z zasadami sztuki budowlanej, z

naleŻytąstarannością i prawidłowo ukończone, na co załączam stosowne refeľencje

( podpis osoby uprawnionej do składania ";;J";;":;;;; '*"**.r,



Załączniknr 4l3

Wzőr wykazu wykonywanych robót budowlanych

ZAMAwIAJĄCY:

Radomska S półdzielnia Mieszkaniowa im. J ozeťa Grzęcznar owskie go

ul. Zbrowskiego 104,26-600 Radom

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w spľawie udzielenia zamówienia na :

Budowa instalacji centralnej ciepłej wody z cyľkulacją w budynku mieszkalnym
wieloľodzinnym Radomskiej Spĺiłdzielni Mĺeszkanĺowej w Radomiu, ,tel 48/384-03-66;

48/384-03-98.
Zadanie Nr 3. Instalacja centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku pľzy ul.

Sportowa 7 w Radomiu

oświadczam(my)' że

wykonywałem (liśmy) następujące roboty o zakĺesie i charakterze porównywalnymz

niniejszym zamówieni em oraz że roboty te wykonane zostały z zasadami sztuki budowlanej, z

na|eŻytąstarannością i pľawidłowo ukońcZone,naco załączam stosowne referencje

( podpis osoby upľawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy



Załącznik nr 5/1

'Wzőr wykazu osób któľe będą wykonywać niniejsze zamówienie

ZAMAwIAJĄCY:

Radomska Spółdzielnia Mĺeszkanĺowa im. Józefa Grzecznarowskĺego

ul. Zbľowskiego t04,26-600 Radom

WYKONAWCA:

Budorľa instalacji centľalnej ciepłej wody z cyľkulacją w budynku mieszkalnym
wĺeloľodzinnym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomĺu,,tel 48/384-03-ó6;
48/384-03-98.
Zadanie Nr 1. Instalacja centľalnej cĺepłej wody z cyľkulacją w budynku prry ul.

Kusocińskĺego 9A w Radomĺu

oświadczam(y), Żę Zamőwienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

dnia.

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

2.

1

L.P Imię i nazwisko Zakres
wykonywanych
czynności

Kwalifikacje
zawodowe

Doświadczenie
zawodowe



Załączniknr 5l2

Wzór wykazu osób które będą wykonywać niniejsze zamówienie

ZAMAwIAJĄCY:

Radomska Sp ĺÓłdzielnia Mĺeszkaniowa ĺm. Jĺózefa Grzecznarowskiego

ul. Zbrowskiego 104,26-600 Radom

WYKONAWCA:

Budowa instalacji centralnej ciepłej wody z cyľkulacją w budynku mieszkalnym
wĺelorodzĺnnym Radomskiej Spółdzielni Mĺeszkaniowej w Radomiu,,tel 48/384_03-66;

48/384-03-98.
Zadanie Nr 2. Instalacja centralnej ciepłej wody z cyľkulacją w budynku pľzy ul. 11

Listopada 40146 w Radomiu

oświađczam(y), Że Zamőwienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

2.

I

L.P Imię i nazwisko Zakres
wykonywanych
czynności

Kwaliťrkacje
zawodowe

Doświadczenie
zawodowe

dnia.



Załączniknľ 5/3

Wzóľ wykazu osób które będą wykonywać niniejsze zamówienie

ZAMAwIAJĄCY:

Ra d omska S półdzĺelnia Mĺeszkaniowa im. Józefa G rzecznarowskĺe go

ul. Zbrowskĺego 104,26-600 Radom

WYKONAWCA:

Budowa instalacji centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku mieszkalnym
wĺeloľodzinnym Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu,,tel 48/384-03-66;
48/384-03-98.
Zadanie Nľ 3. Instalacja centralnej cĺepłej wody z cyľkulacją w budynku pľzy ul.

Sportowa 7 w Radomiu

oświadczam(y), Że Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby

dnia

2

1

L.P Imię i nazwisko Zakręs
wykonywanych
czynności

Kwalifikacje
zawodowe

Doświađczenie
zawodowe



Załącznik Nr 6

PROJEKT UMOWY NR t2023

Zawarta w dniu r. pomiędzy

Radomską Spółdzielnią Mieszkaniową im. J. Grzecznarowskiego , 26-600 Radom z siedzibą,
przy ulicy Zbrowskiego 104, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS:0000085072,posiadająca NlP: 7960035952, REGON: 000485204 zwaną dalej

,,ZamawiĄąCYffi'',
reprezentowaną przez.

1. Prezesa Zaządu

2. WiceprezesaZaządu

a

zwanym dalej,,Wykonawcą''
re prezentowa nym przez'.

1.

2. ......... .....
w rezultacie dokonania pzez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, protokÓł Nr DE-

R/..... ....l2o23, została zawaĺla umowa o treści następującej :

sí.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą'.

Budowa instalacji centralnej ciepłejwody z cyrkulacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu, zadanie Nr1' przy ul. Kusocińskiego 9A w
Radomiu, zadanie Nr 2, przy ul 1 1 Listop ada 40146 w Radomiu, zadanie Nr 3, przy ul. Sportowa
7 w Radomiu

Zgodnie ze złoŻoną ofeńą zarejestrowaną pod Nr Ldz RsM/ zdn

s2.
1.Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy strony ustalają na dzień protokolarnego

przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie obustronnie

uzgodnionym nie póŹniejjednak niż w ciągu 14 dni licząc od daty podpisania Umowy'

2. Te rm i n zakończenia realizaĄi przed m i otu U mowy.

I



s3

Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót polegających na: Budowie instalacji
centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Radomskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu, ,tel 48/384_03-66; 48/384-03-98, zadanie nr 1, przy ul.

Kusocińskiego 9 A w Radomiu, zadanie nr 2, przy ul, 1 1 Listopada 40ĺ46 w Radomiu, zadanie
nr 3, przy ul. SportowaT w Radomiu
na kwotę: złotych netto, plus obowiązujący podatek VAT - 8o/o.?ä

kwotę : ...... .. złotych' Kwota brutto: złotych ,zgodnie ze złoŻoną

ofertą, kwota powyższa jest ostateczna i nie podlega zmianie.

s4.
1.Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury w terminie do 14 dni licząc od daty
potwierdzenia odbioru tych robót'
2.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty, faktury w terminie do 14 dni licząc od daty złoŻenia
prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury w siedzibie ZamawiĄącego, wlaz z
zatwĺerdzo n ym ĺ kom pletnym i do ku m e nta mi r ozliczen i owym ĺ.

s5.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośi za szkody wyrządzone mieniu Zamawiającego

i lokatorom w okresie prowadzenia robót.
2. Wykonawcazobowiązuje się do:

wykonania na koszt własny wygrodzenia strefy bezpieczeństwa
wykonania i utrzymania na koszt własny zaplecza budowy,
zawiadamiania Zamawiającego o terminach robót zanikających lub ulegających
zakryciu zwyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez inspektora nadzoru,
w razie niewypełnienia tego zobowiązania Wykonawca będzie musiał odkryi roboty,

umożliwić ich zbadanie i przywrició je do stanu pierwotnego, jeżeli nastąpiło to z jego

winy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzeniaztego tytułu

w przypadku udostępnienia przez Zamawiającego punktów poboru energii i wody do
celów budowy, do pokrycia ich kosztów w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego w/g.

wskazań urządzeń pomiarowych, zamontowanych na koszt własny i przedstawienie
stosownego rozliczen ia dla Zamawiającego.
ponoszenie wszystkich innych kosztów związanych z próbami, badaniami
przewidzianymi Prawem budowlanym , niezbędnych do prowadzenia, kontroli i odbioru

robÓt budowlanych,
utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz
usuwania i składowania wszelkich uządzeń pomocniczych i zbędnych materiałiw,
odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych na koszt własny,

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonai przedmiot Umowy z materiałów własnych zgodnie
z ofertą.

4. Na żądanie Zamawia1ącego, Wykonawca zobowiązany jest okazać świadectwa

dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.
5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom

organÓw nadzoru budowlanego , do ktÓrych nalezy wykonanie zadań okreŚlonych ustawą
Prawo budowlane oraz udostępni im informacje Wymagane tą ustawą.

2



6. Za pobranąenergię elektryczną i wodę ZamawiĄący obciązy Wykonawcę fakturą VAT.

7. W terminie 2 dni licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do upzątnięcia placu budowy.

s6
Strony postanawiaią, ŻewiąŻącą formą odszkodowania będą kary umowne
'ĺ.Ustala się kary umowne w następujących pzypadkach i wysokościach:

2.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaceniaZamawiającemu następujących kar umownych:
a) zazwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2o/o wynagrodzenia umownego
brutto określonego W s 3 , za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od umownego terminu
zakonczenia realizaĄi przed m i otu u m owy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2o/o

wynagrodzenia umownego brutto okreŚlonego W s 3 zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc
od końca terminu wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie wad, stwierdzonych w
okresach gwarancji i rękojmi,

c) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialnoŚć
ponosiWykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto okreś|onego w $ 3.

3. za odstąpienie od Umowy przezZamawiĄącego, z przyczyn za ktire odpowiedzialnośc
ponosi Zamawiający, W WysokoŚci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreŚlonego w $3

4.W przypadku wystąpienia kar określonych w $ 6 ust. 2 a, ich egzekwowanie nastąpi w
pienľszej kolejności poprzez potrącenie z faktury wystawionej przezWykonawcę za pzedmiot
umowy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy znajdującej się w dyspozycji
ZamawiĄącego'

s7
W przypadku zwłoki w zapłacie faktur ZamawiĄący zobowiązuje się do zapłaty
odsetek ustawowych za opóŹnienie

s8.
Zamawiający zastzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za
nienalezyte wykonanie prac i braku dotrzymania terminu realizaĄi.

ss.
1. Zgłoszenie do odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca dokonuje poprzez
powiadomienie pisemne Zamawiającego.
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiir robót w ciągu 14 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę'
3. Zgłoszenie do odbioru przedmiotu Umowy równoznaczne jest z uporządkowaniem
pomieszczeń i terenu na dzień odbioru i przekazania dokumentacji określonej w warunkach
pzetargowych, ofercie i niniejszej umowie

3



s í0.

1) Strony postanawiają, Że z czynności odbioru końcowego pzedmiotu umowy, spisany
będzie protokół ,sporządzony przez strony Jeżeli będą stwierdzone w trakcie odbioru

usterki, uzgodniony zostanie termin ich usunięcia, a odbiór końcowy nastąpi po ich

usunięciu po ponownym zgłoszeniu wykonanych robót do odbioru pzezWykonawcę'

s 11.

1' Na pzedmiot umowy określony W s 1, Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy
gwarancji liczącod daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, i 1-rok

rękojmi po okresie gwarancyjnym oraz zobowiązuje się do usuwania wad powstałych w

okresie gwarancji i rękojmi na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiď1ącego.

2. W okresie tnľania rękojmi igwarancjiWykonawca zapewnia całodobowy senľis instalacji

iuządzen, Senľis gwarancyjny obejmuje wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego

biezącego funkcjonowania instalacji
3' Wykonawca zapewnia czas reakcji senľisu na zgłoszenia o braku poprawności pracy

instalacji w ciągu 2 dni roboczych.
4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminach wskazanych w ust. 1, 2,3 Zamawiający
ma prawo polecii usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4' Koszty o których mowa w ust'1 ,2,3 Zamawiający moŻe pokryć w całości lub w częŚci
z przeznaczonego na ten celzabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. NajpiŹniej W dniu odbioru końcowego pzedmiotu umowy Wykonawca wyda

Zamawiającemu oświadczenie w zakresie wykonania dzieła budowlanego zgodnie sztuką
budowlaną, wolnego od wad i udzielenia ochrony gwarancyjnej na warunkach niniejszej

umowy.
6. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, W sprawach nie uregulowanych w umowie

odpowiednie zastosowanie mają pzepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy

sprzedaŻy.
7. Niezaleznie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu pzysługują uprawnienia

z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

s 12.

NadzÓr nad realizacją umowy
1. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego pełnią:

Pantit........ ..... nruprawnień

2. lnspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do biezącej koordynacji robót

realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z
harmonogramem, do odbiorów robót oraz jest odpowiedzialny za obmiary robót i pełni

funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

4



3.lnspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosió
ZamawiĄącemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeŻenia do decyzji i poleceń
lnspektora nadzoru inwestorskiego. ZastrzeŻenia wraz z ze stanowiskiem lnspektora do
zastzeŻeń, będ ą pod l e g ały rozstrzy g n i ęciu przez Zamawiające g o.

4 Wykonawca ustanawia kierownika budowy:
Panlil ..................nr uprawnień

5 Zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy wymagają powiadomienia

ZamawiĄącego i nie stanowią zmiany umowy.

6 Zmiana kierownika budowy może nastąpić za zgodąZamawiď1ącego wyrażoną na piśmie. W
przypadku akceptacji zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany wskazaÓ
nową osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie co najmniejtakie
same jak określone w opisie warunków udziału w postępowaniu.

s í3.
1. Strony ustalają zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokości 5o/o wartości

wynagrodzenia umownego brutto określonego W $ 3 niniejszej umowy tj. w wysokości
.... złotych, wniesione przed podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 gwarantuje zgodnie z umową wykonanie robót

i słuzy do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmiza wykonane roboty.

3. Zamawia1ący zwraca 50% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia
realizacji przedmiotu umowy i uznania przezZamawiĄącego za należycie wykonaną.

4. Zamawiď1ący pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytułu gwarancji i rękojmi za
wykonane roboty 50% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Kwota, o której mowa w pkt.4 zostanie zwrÓcona przezZamawiĄącego po upływie okresu
gwarancji irękojmi zawady,jeśli nie zaistnieją pzesłanki do jĄzatzymania

6. Zwrot kwot zabezpieczenia z $ 13 nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy , do 30 dni .

s14
Strony postanawiają, że wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy Wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważnoŚci takiej zmiany

5



1. W razie powstania sporu, na tle wykonywania niniejszej umowy o wykonanie robót
w sprawie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania
drogi postępowanĺa reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiającego.

3. ZamawiĄący ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia'

s 16.

Sądem właściwym W Sprawach sporów mogących wyniknąi z niniejszej umowy jest Sąd
właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

sí5

s17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

s í8.
Umowę niniejszą spoządzono w 2 - ech jednobzmiących egzemplazach, 1 egzemplarz dla
Zamawiającego 1 egzemplaz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄcY WYKONAWCA
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45332200-5

NAZWA lN\ÁIESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI,

NAZWA lNVťESTORA:

ADRES lN\ÁESTORA:

BRANŻE' lnstalacje sanitaľne

SPORZĄĐZIŁ KALKULACJE:

DATA oPRACoWANĺA.

WYKCNAWCA

ZłuL,cZł,/lL 
^/2 

7

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspólnego Słownika Zamowień

Roboty instalacY jne hydrauliczne

Wewnętzna instalacja cĺepłej wody użytkowe'i wraz z cyrkulacją oraz

demoniazem podgzewaczy wody w budynku wielorodzĺnnym

Radom ul. Kusocĺńskiego 9A dz. nr 5/5 gmina Radom

Radomska Społdzielnĺa Mĺeszkaniowa ĺm. J. Gzecznarowskiego

26-600 Radom ul. Zbrowskiego 104

IN\AESTOR
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

iczne

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BFłANżE: lnctalacje sanitame

sPoR7ĄDzlŁ I(ALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

WYKONAWCA:

Wewnętľzna instalacja cíepłej wody użýkowej wraz z cyrkulacją oraz
derfiontäżem podgrzewaczy wody w budynku wielorodzinnym

Radom ul' Listopada 4Ot46 dz. nr 2/6 obręb obozisko gmina Radom

RadoÍfi ska S pďdá elnia Mieszkaniowa i m. J. orzeezne ľowskiego

26-60Ü Řadom ul. Zbrowskiego 104

INWESTOR:



obmiaľ

22

z'l

ZE

19

't8

17

16

15

1Ą

't3

12

Lp.

KNR-W 2..15
0111-04

KNR-W 2.15
011'l-03

KNR.W 2-15
01't1-02

KNR.W 2.15
011't-01

KNR-W 2.15
0111{1
analogia

KNR 7.28
0204-08

KNR 7.28
0204-o7

KNR 7-28
0204-06

KNR 7.28
0207-14

KNR-W 4.01
0809-12
analogia

KNR-W4{1
032s-02
analogia

Podstarła

90

Rurocĺąĺ z tworzy'/ý saucznych (PP' PE' PB) o śr.
zewnętanej 40 mm o poĘczeniach zgzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkaĺnych

26

Rurocĺągĺ zťrłołzw sáucznych (PP' PE' PB) o Śr'
zewnętrznej 32 mm o pďączeniach zgzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

3

Rurociągi z twolzyw saucznych (PP' PE' PB) o Śr.
zewnętŻnej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

955 + 158

Rurociągi z twol'zyw saucznych (PP' Ph' PB) o sr.
zewnętznej 20 mm o pďączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

130

Ruĺocĺągĺ z ťltoÍryw szttlcznych (PP' PE' PB) o śr.
zewnętrznej 16 mm o poĘczeniach zgzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

57

Paebicie otworÓw dla pzewodow instalacyjnych o
średnicy do 'l50 mm w ścianach betonowych o
grubości do 20 cm

10

Paebicie otworow dla pzewodow instalacyinych o
średnicy do 150 mm w ścianach betonowych o
grubości do 15 cm

50

Pnebície oworów dla przewodów instalacyinych o
średnicy do 150 mm w ścianach belonowych o
orubości do '10 cm

25

Pzebicie oworów w stropach żelbetowych o grub.do
20 cm dla przewodów ĺnstalacyjnych o śr.do 100 mm

poz.1 " 0,25

Doprowadzenĺe do stanu pierwotnego
zamurowanego otworu w ścianie po
zdemontowanym pĺzewodzie do odprowadzania
spalin z podgrzewacza

poz.1

Zamurowanie otworÓw 
'/ý 

ścianie po zd€monlow8nym
pzewodzie do odprowadzania spalin z
podozewacza
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10,00[
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18,250
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73'00€
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43

42

41

40

?o

3E

37

3€

35

u
Lp.

KNR-W 2.02
200$01 z.o.

2.11.

KNR.W 2.15
0410-01
analoqia

KNR.W 2.15
0127-01

KNR.W 2.I5
0128-01

KNR.W 2.15
0411-01
analogia

KNR.W 2.15
0'123-02

KNR-W 2.15
0140-02

KNR.W 2.15
0132-01
analoqia

KNR-W 2.15
01 32-06

KNR-W 2-'I5
0132{4

Podstawa

37,5

Sciankĺ działowe GR z płyt gĺpsowo_kartonovýych na
rusztach metalowych poledynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwowo 5G01' bud.o
wysokości 30 m

35

s'&ĘnRa rewizyina ná wodorniery izawory
odcinające

rlosc prob
łączna długość rurociągu

poz.40
obmiar dodatkowy: ĺlośĆ prób szczďności

1

Próba szęelności ĺnstaĺacji wodocĺągowych zruÍ z
tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr. do 63 mm)

poz,18 + poz.19 + poz.20 + poz.21 + poz.22 + poz.23
+ poz.24

P|ukáńie instalacjĺ wodociągowej w budynkach
mieszkalnych

5

Teľmostlatyczny zawór cyrkulacyjny o Śr. nominalneJ
15 mm

poz.37

Eođätkiza wykonánie obustronnych podejśc do
wodomĺerzy skaydďkowych o śr. nominalnej 20 mm
w rurociaoach z twozyw sAucznych

74

Wodońiéze skrzydełkowe domowe o Śr' nominalne1
20 mm

74

@jociągowychzrurz
tworuyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

2

Zawory przelotowe i zwrotne instalacii
wodociągowych zruĺ z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnď 50 mm

5

Zawoý pzélotowe i zwrotně ĺnsblacji
wodociągowy ch z ruÍ z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnei 32 mm

Opis iwyliczenia

m2

m2

szL

szL

m
prób

prób

m

m

m

sä'

szŁ

kpl"

kpl

kpl.

lęl.

szt

szt.

szt.

sA.

szt.

szt.
l.m.

RAZts,M
37,500

RAZEIV
35,00c

RAZEM
RAZEM

1410,00c

1,00c

RAZEľV

1410,00(

HAIb,IV
5,00c

RAZEĺV
74,00c

HAZľ:N
74,OO(

RAZEM
74,000

RAZEN
2,00(

RAZEM
5,000

Poszcz.

37,50C

35,(X)Q

1.(X)0

1410'ü)0

1410,q)0

5,(XX

74,{XX

74,(XX

74,(X)0

z,(x)0

5,(X)0

Razem

-5-
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NAtrl/A ĺĺ'lWEsT'/CJl

ĄDRES ĺNWE$TYCJI:

NAZWA INWESTÜRA:

ADRES INWESTORĄ;

BRANŻE. lnstalacje saniłarnę

sPoRŻĄD;lŁ KA'-KULACJE:

ĐATA oPRAÜoVYAiliĄ:

ł'vYi{OillA''ti CA

Zrruą C z'Ý/z ĺŤ2 1

PRZEDMIAR

Klasyfikac1a robót wg Wspólnego Słownĺka Zamowĺeń

Roboty instaĺacyjne hydrauliczne

Wewnętana ĺn*taĺacja ciepłej wody riŹytkowejwľaz z cyrkuiacją oraz
demontażern podgzewaczy wody w budynku wielorodzinnym
Radom ul. Spcrtowa 7 dz. łr 1Đai23 obręb obozisko gmĺna Radom

Radomska Społdzielnia Mieszkaniowa irn. J' Grzecznaĺawskiego

26-600 Radom ul. Zbrowskiego 104

lN'ń/ESTOR:



Obmiar

Żź

2r

10

18

1l

1e

'15

1Ą

13

1)
Lp.

Kl'iR-\'1i 2-15
ct 1 1-03

KNR.W 2-15
0ĺ11-02

KNR-W 2.15
il r l i-01

KNR.W 2-15
011i-G1
anaiogia

KNR 7.28
0204-08

Kl'iR 7-28
02c4-07

KNR 7.28
0204-05

KNR 7-28
0204-05

KNR 7-28
BZAJ-14

KNR-W 4,01
0809-1 2
analogła

KNR-W4-01
0325-02
analogia

Podstawa

!J

ĘuĺoďiąďĹiworz-Yw s:tuÜŻnych iPP, PE, PB) o śr.
Zewnęirznej 32 nrm c połączeniach zgzewanych, na
śclanach w budynkach ĺnieszkalnych

21

*uľociegi z?.Nłťl':ľrł sztucenych (PP' PE, PB) o sľ.
:ewnęłrznei 25 mrr s połaczeniach zgzewanych, na
sCĺan;-Ch w bridYni<ach mieszkalnych

543

Rurcciagi z two|zyw sztucznych {PP. PE. PB) o Śr'
rewnęĺzne! 20 mm o połączenĺach zgrzewanych' na
scian.acb v.ĺ btidyniĺach mieszkalnych

Rurociągi u twoizy\łi sztucznych (PP. PE' PB} o Śr.
zewnł7Írznei 16 r,'irn o pďączeniach zgzewanych' na
ścianach w budyłkach mieszkalnych

2

Pzebicie olworow dia przewodow inslalacyjnych o
średnicy do 15C rnm w ścianach betonowych c
grubcści do 20 cm

6

Pżebĺcie ctworów dla przewodow instalacyjnych o
średnicy do '1 50 mm w ścianaĺ;h betonowych o
grubcści do 15 cm

96

Pzebicie otworow dĺa pnewodów instaĺacyjnych o
średnicy do '! 50 mm w scianach betonowych o
qrubości do 1c cm

64

Pęebĺcie oľĺorów dla paewodów instaĺacy.inych o
śĺednicy do ] 50 mm w ścianach betonowych o
grubcści do 6 cm

22

PrŻebicie otworów w stropach żelbetov,rych o grub'do
20 cnr dla przewodów instalacyjnych o śr'do i00 mnn

poz,1 '0,25

Doprowadzenie do stanu pĺenłotnego
uamurowanego otwol'u w ścianie po
zdemontowanym przewodzie do odprowadzania
spalin z podgzewacza

poz.1

Zamurowanie oťworów w ścianie po zdemontowanyřn
pzewodzie do odpĺowadzania spalin z
podgaewacza

opis iwyliczenĺa

m

í11

m

rn

m

offf.

ołw

otw

otw.

otvv

oiw

Đtw

otlÍv

otw.

otw

m2

m2

szĺ.

szt,
i.m.

RAILfu]
23,C0C

FAZEttĺi
21 ,0CC

ľiAltM
5.l3'Ü00

RAZĘM
221'ŰÜü

R.ĄZEI!'!
3,00c

FAZEM
6,00c

RAZEM
96'00Č

RAZEM
64,00c

R'ĄZEM
22,800

RAZTM
10,00c

RAZEM
40,00c

Poszcz.

23,00c

21,{n0

54:1,000

227,OgQ

3,O00

6,00c

96,(Xrt

&4,000

22,4@

10,000

40,000

Razem



Obmiar

Á'ż

42

41

+L

3!

3€

37

36

35

34
tp.

KNR-W 2^15
041ł-0'l
analogia

KNR-tď 2-'l 5
0127-01

KNR-W 2..I5
01 28-01

KNF-\,'V 2-15
0411-01
analogia

KNR.W 2.15
01 23-G2

KNR-VV 2-'15
01 40-02

KNR-U/ 2-'15
0132-0'l
analogia

KNR.W 2-15
0132-06

KNR-W 2.15
01 32-05

KNR.W2-'15
01 32-04

Podstawa

21

Sżkzvnka rewizyine na wcdcĺniery i zawłr'1
'ldcinajqce

-,lość pŕ5n -"zczeĺności

ĺączn,a dĺugosc ĺł-łĺociągu

.roz.41

Jbrniaĺ dodatkowy: ilośĆ pĺob szczeinoŚci

Prótla szczelności insialacji wodociągowych z rur z
i\ N o ťz\!\\ł s zt u Cz n y c h w b u d y" n k a c h m i e s zk a i n y c h
iĺurcĺ:iag o śr do 63 mĺn)

ooz. 19 + poz.20 + pcz.21 + poz.22 + f, + poz.24

Płukanie instalacji wodociągowej W budynkach
mieszkaĺnych

Á+

_Ťára_r,rśtátyćzn.1 
zawłr cyĺkułacyjny o śr' nominalnej

ĺ 5 niĺn

poz.38

}odatki :a 'łĺykonanie obustronnych podejśĆ do
ĺodomierey skrzydełkcwych o śr. nominalnej 2Ü mm
w ruĺociągach z ľ'ĺorzyvł sztucznych

43

"ĺtĺodomieze skrzydełkowe domowe o śr. nominalne.j
2C mm

43

Fiĺtry siatkowe instalacji wodoĺ:ĺągowych z rur z
lwo!'zyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

1

Záwory pzelotowe i zwrotne ĺnstalacji
wodociągowych z rur z twolzyw sáucznych o śr,
nominalnei 50 mm

1

Zawory przelotowe i zwrotne ĺnstalacji
wodociągowych z ľilr z twołzyw sztucznych o śr.
nominalnej 40 mm

4

Zawory przeĺotowe ĺ zwřotile instalacji
wodcciqgowych z rur z tworzyw sztucznych o śr
nomĺnalnei 32 mm

opis iwylĺczenia

sz.t.

sz'ł

m
prób

oĺób

m

m

szt.

szt

kpl

kpl

kpl

kpl

szl.

szt.

sä.

szt.

szl.

szt.

szt.

szt.
I,m.

RAZEM
? ! nr'ifl

HAZEľ/i
RAZŁi\J'i

905,00Ü

'1,Cüc

RAZ=fuI
9c5'0ÜĹ

RAItsM
4,C00

trAZEM
43,00c

RAZLM
43'0Ü0

RAZĘM
43,00c

I-{AILM
1,00c

BAZĘM

't,000

RAZEM
4,00c

Poszcz.

21,000

_ĺ'000

s)5,0Q[

4,000

43,(X)0

43,(p0

43,(ruO

1,(X)€

1,00(

4,00[

Razem


