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SPECYFIKACJA
ISToTNYCH wARUNKow złmÓwIENIA

(slwz)

na wykonanie zamówienia pn
w Radomiu.

Wykonanie choĺlnika przed budynkiem Zientarskiego 6

I.Nazwa i adres Zamawiaiacego

Radomska Spótdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego Adres : ul. Zbrowskiego ĺ04'

26 - 600 Radom
Telęfon : l48l 384-03-66; 1481384-03-98;

mail: zarzadrsmCłľsm.radom.p1. Strona intęrnetowa : www'rsm'radom'pl'

Il.TrYb udzielenia wvkonania zadań

Postępowanię o udzielęnie wykonania zamówienia jest pľowadzone w trybie pÍzętaÍgvnieograniczonego,

"godrrĺ" 
z obowíąnlją.y- * RSM ,,Regulaminęm organizowania i przeprowaďzanía przetargőw ĺa

,frkona.,ie robót i 
"'łuá 

* Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzęcznarowskiego''.

IIl.opis pľzedm iotów zamówienia

t. Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie chodnika przed buclynkiem Zientarskiego 6

w Radomiu.
2. Przedmiot zamówięnia obejmuje 1 ( jedno) zadaĺię'
3. Wykonawca moŻe złoŻyć w pio*adżonym postępowaniu przetargowym ofeľtę na całość danego

zadaĺia.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej'

5. Umowa na robotýbudowlane zostanie sporządzoĺana całość danego zamówienia'

6. Szczególowy opis pľzedmiotu zamówienia na : Wykonanie chodnika przed budynkiem

Zientarskiego o ,n Raaomiu, przedstawiony został w SIWZ, przedmíarze robót, stanowiącym

załączĺík nr 7 do niniejszej siwz, mapce przedstawiającej miejsce wykonania zamówięnia -
zaŁączĺíknr 8 do SIWZ'

7. Zakľes robót na wykonanie całego zamówienia _ załącznik nr 7 do SlwZ. załączony do SIWZ

przedmiar robót naíezy traktowaćledynie pomocniczo. Zalęca się aby Wykonawca dokonał wizji

lokalnej na teľenie ouję,y- zakĺęsem ,ž""row^ zamówienia. W przypadku pojawienia się

konięcznoŚci uzyskania inřoľmacji uzupełniających, informacji tych udziela Zamawiający'

lV.Term in wvkonania zamówienia
tl.tutu się następujące terminy wykonania zamówienia:

l. Rozpoczęcie robót - po poápisaniu umowy' nie pózniej jednak niż w ciągu 10 dni licząc od daty

podpisania umowy.
2. Zakończenie ľobót : - do 30.09.2022r.

V.Waľunki udzialu w postepowaniu. opis sposobu dokonyr'ya.nia ocenv spelnienia tvch warunków

oľaz dokumentv póiwierdzaiace spelnienie warunków udzialu w postepowaniu'

A. Wrkorrwcv abiegaiącv sie o ninieisze zadania m\sza złożvć nasÍeouiűce dQ.k'umentv:

1.Aktualnyofuahezaświadczenieowpisiedoewidencji
działalnoŚci gospodarczej , jeIe|ioárębne przepisy wymagają wpisu do Ęestru lub zgłoszenia do

ewidencji aáłátnosci góspodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przeđ upýwem

terminu składania ofen.
Ż. Aktualne zaświađczęĺie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Żę

Wykonawca ĺie za1ega z opłacaniem podatków lub zaŚwiadczęnĺę, Żę uzyskał prze:widziaĺe

prawem zwolnienie, 
-odrocze.'ie lub rozłożęnie na rary za\egĘch płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego wystawione nie wcześniej niŻ

3 miesiące przed upĘwem terminu składania ofert'

3. Aktualne zaśwíaďczęĺie właściwego oddziafu Zak|adu Ubezpieczeń Społecznych

potwierdzające, że Wykonawca nie za|ega z opłacaniem składek ĺa ubezpĺeczenia zdrowotne

i społeczné'lub potwierdzęĺíę, Żę uzyskał przewidziane pľawęm zwolnienie, odroczenie lub
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rozłożenię naraty zaległych płatności lub wstrzymanię w całości wykonania decyzji właściwego
organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upýwem terminu składania ofert.

4. Dowód wniesięnia wadium na wybrane zadanię pod rygorem nie dopuszczenia do przętargu.
5. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakręsię prowadzonej działalności związaĺej

z przedmiotem zamówienia w wysokości l00.000'00zl. tj. opłaconą waŻĺą polisę
ubezpieczeniową od ođpowiedzialności cywilnej.

6. Wypełnione załączĺĺkíĺĺ |,2,3,4,5,6 do niniejszej SIWZ.
7. Kosztorys ofertowy
8. Stosownę pełnomocnictwa i inne wymagane dokumenty.

B. Zamawiajqcy wlmaga' aby lľykonawcy spełnilÍ warunki dotyczqce:

1. PosÍadania wiedzv i doświadczenia.
Wykonawca w celu potwierdzenia, Że spełnia warunek ďotyczący posiadania wieđzy
i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać i udokumentować wykonanie w okresię ostatnich 5Iat przeđ
upýwem terminu składania ofert, a jeżeli okes pľowadzenia działalności jest krótszy - w ťym okĺesie,
ďuĺa zamowíenia, ođpowiadające swoim rodzajem zakręsowi przedmiotu zamówienia (np. wykonanie
chodników, remont dróg itp.) o wartości łączĺej nie mniejszej niŻ 100'000,00zł. brutto, oraz
udokumentowaĺíę, Żę roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z ĺaleirytą
starannością i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca
zobowíązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony wedfug wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej S|WZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty tę zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z na\eŻytą starannością i prawidłowo ukończonę,
załączając odpowiednie referencje.

2. Dysponowania odpowiednim potencjałem tęchnicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówięnia

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienía, zobowíązany jest
wykazać, Że do realizacji zamówienia będzie dysponował następującymi osobami :

1) osoha nosiaĺlaiaca wvmasane unrawnienia do oełnienia funkcii kierownika robót
o spęcjalności konstrukcyino-inŻynieryjnęj w zakĺesię dróg. załączając do ofęrtv kserokopie
wymaganych uprawnięń wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwęj izbv
samoľządu zawodoweqo - załączník nr 5 do SIWZ.

2) pracownikami, których kwalifikacje i uprawnienia obejmują wszystkie kategorie robót związane
z realízacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga' aby liczba zatrudnionych
pracowników pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie robót równolegle we wszystkich zadaniach,
na które Wykonawca złoŻy ofertę na wykonanię zamówienia. Wykonawca poťwierdza spełnianie
warunku popÍzez złoŻeníę oświadczenia. (załączĺíkĺr 2 i 5 ).

3. Sytuacji ękonomicznęj i finansowęj.
Wykonawca w cęlu potwierdzenia,że znajduje Się w syfuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej
wykonanie niniejszego zamówienia, zobowiązany jest wykazać, ze spełnia następujące warunki :

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalnoŚci związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości l00.000'00 zl.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłoĘć opłaconą ważną polisę ubezpieczeniową od
odpowiedzialności cywilnej.

c. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:
l) wykonawców,ktőrzy w ciągu ostatnich 3 lat przęd wszczęciem postępowania nie wykonali

zamówienia lub wykonali je z nieĺaLeŻytą starannością,
2) wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanietupadłościowe lub których

upadłość ogłoszono,
3) wykonawców ktőrzy zaIegają z uiszczaníem podatków, opłat, składek na ubezpięczenia

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem
zgodę na zwolnienie, odľoczenie, rozłoŻęĺie na raty za\egých płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

4) wykonawców - osoby ťĺzyczĺe, które prawomocnię skazano za pÍzęstępstwo popełnione
w z:wiązku z postępowaniem o udzielęnie zamówięnia, przestępstwo przekupstwa albo inne
przestępstwo popełnione w cęlu osiągnięcia korzyści majątkowych,
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5) osoby prawne, których urzędujących członków władz pľawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związ\<lz postępowanięm o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa

albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
6) przedsiębiorców, na których w ciągu ostatnich trzęch lat została nałożona kara pieniężna,

o której mowa w przepisach o zvłalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej
konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną,

7) wykonawców, ktőrzy nie spełniają warunkóą ĺie złożyli oświadczenia o którym mowa

w załączn1ku nĺ 2 niniejszej SIWZ,
8) wykonawców, ktőrzy níe złożyli wymaganych oświadczeń, nie spełnili wymagań

okľeślonych w specyÍikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności nie wnieśli
wadium.

9) oferta Wykonawcy' ktőry został wykluczony Z postępowania, nie jest rozpatrywana.
l0) o wykluczęniv z postępowania przetargowego zamawĺający zawiadamia wykluczonego

wykonawcę podając uzasadnienie.
l l) Z tytufu odrzucenia ofert, oferentom nie przysfuguje żadne roszczenię przeciwko

Zamawiającemu'
D. ocena spełnienia przedstawionych powyzej warunków zostanie dokonana na podstawie

przedłoŻonych oświadczęń i dokumęntów, o których mowa w pkt V niniejszej SIWZ, wg zasady:

,,spelnia_nie spełnia''.

Vl.Wymagania Zamawiaiacego wobec Wvkonawcy realizuiacego przedmiot

zamówienia.
oľganizacyjne
Wykonawca jest gospodaÍzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru

końcowego, i w szczególnoŚci zobowiązanyjest do:

1. zabezpieczenia przeciwpożarowego;
2. pÍzęstrzegaĺia przepisów BHP;
3. ustalania i utrzymywania porządku terenu budowy, a po zakończeniu robót doprowadzenie do

należytego stanu i porządku tęrenu budowy (demontaŻ obiektów tymczasowych oraz

uporządkowanie teręnu z ręsztek budowlanych w terminię nie późniejszym niŻ w dniu odbioru

końcowego robót;
4. odpowiedniej organizacjiplacu budowy,zabezpieczeniamagazynowęgo i dozoru swojego mienia;

5. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na terenię budowy w trakcie rea|izacjí

robót;
6. Zamawíający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyĺządzone przez wykonawcę podczas

wykonywania przedmiotu zamówienia,
'7. Transport i składowanie odpadów: Wykonawca jest zobowiązany do przęstrzęgania przepisów

Ustawy o odpadach z L4 gruďnia})l} r. (Dz.U. z20l3 r.,poz.2l), w tym:

- przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady
i zapewnia kontenery na odpady

- ponosi koszty z tytufu jw' (np. wywóz, utylizacja)

- na wniosek zamavłiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji, oraz przedstawi

stosownę dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodaľowane (wywiezione na

składowisko, pođdane uýlizacji) zgodnie z wlw ustawą oraz przepisami wykonawczymi
wydanymi na tej podstawie.

Dotyczące przedmiotu zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest do:

l. Wykonania przedmiotu umowy z własnych materiałów zgodnie z przedmiarem, robót, SIWZ oraz

zaleceniami Zamawiającego. Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego,

tj. posiadać odpowiednie cerýfikaty ĺa znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami

technicznymi Polskich Noľm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono

Polskiej Normy; wymagane są mateľiĄ atęstowane i dopuszczone do stosowania;

2. Na żądanie Zamawiającego dostarczenia deklaracji zgodności, aprobat technicznych, świađectw
pochodzenia. W przypadku złoŻęnia takiego Żądania przedstawienia, wyników badań'

certyfikatów, kart technicznych, autoryzacji, atęstów oraz deklaracji zgodności

z PN i PE na materiaĘ í urządzenia zastosowane przy realizac1i przedmiotu zamówienia (wg

wymogów art.l0 Prawa Budowlanego). Dokumenty wymienione j.w. wraz z ich kopiami na

Żądaĺíe inspektora, powinny być przekazane do kontroli w dniu sprowadzenia materiałów na plac

budowy i przed zabudowaniem;
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3' Materiały budowlane stosowane do wykonania przeđmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi
art. l0 ustawy Prawo Budowlane.

4. Dodatkowę wymagania Zamawlającego:
Wymaganyokľesgwaľancjinawykonanerobotybudowlane min.3ómiesięcyoddniaodębrania
przez Zama:wiającego robót budowlanych i podpisania bezusterkowego protokofu końcowego
ođbioru robót.

5. Wykonawca ma obowiązek zapoznaĺia się w sposób bardzo szczegołowy z zakesem ľobót oraz
SIWZ. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wąĘliwości w stosunku
do przekazanej dokumeĺÍacjí przetargowej, przeď złoŻeniem oferty. Po złoŻeniu oferty,
Zamawiający będzíe uwaŻał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu
ujętego w SIWZ.

VII.Wadium
1. Wysokość wadium

KaŻdy Wykonawca zobowięany jest zobowiązaĺy zabezpieczyć swą ofertę wniesieniem
wadium w wysokości: 4.000'00zł. (słownie: cztery tysiące zlotych) pod ľygoľem
niedopuszczenia do przetargu.

2. Forma wadium
Wadium możę być wnoszonę w pieniądzu albo w gwarancjach bankowych lub
ubezpieczeniowych.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
Wadium wnoszone w pieniądzu naleŻy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawíającego: 629 132000 |0002610420000030.

4' Do oferty naleŻy dołączyć dowód wniesienia wadium.

Termin wniesienia wadium
Wadium naleŻy wnieść przed upýwem terminu składania ofert, przy czym Zamawiający
będzie uważał wniesienie za skuteczne tylko wĺíwczas' jeżeli pľzez teľminem skladania
ofertznajdzie się na wskazanym koncie.
Zwrot i utrata wadium
a) Zamawíający jest obowiązany niezwłocznie z:wrocić wadium jeżeli :

l) upĘnął tęrmin zwíązaniaofeĄ,
2) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenia należrytego wykonania umowy'
3) zamawiający unięwaŻnił postępowanie,

b) Wykonawca, którego oferta zostĄ wybrana, traci wadium ĺa rzęcz zamawiającego,
w przypadku gdy:

l ) odmówiľ podpisania umowy na warunkach okĺeślonych w ofercie.
2) za:warcie umolly stało się niemoŹliwe zprzyczynleŻącychpo stronie wykonawcy.

c) wadium oferenta, którego oferta została wybrana do realizacji danego zamówienia
zostanie zalíczonę na poczet wnięsienia zabezpíeczeĺia należytego wykonania umowy.
oferęnci powinni załączyć, w ofercię numęr konta bankowęgo' na które ma nastąpić zwrot

wadium.

V l I I.Wvm apan ia dotvczace za beznieczenia należvteso wvkonan ia u mowv

Infoľmacje ogólne.
Zabezpíeczeĺie sfuży pokryciu roszazeń z ýtufu niewykonania lub nienalężytego wykonania
umowy.
Wyso kość zabezpieezenia n a leżyte go wykon a n ia u m owy.
Zamawiający ustal.a zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzięlenie zamówienia, w wysokości l0% ceny ofertowej brutto całego
zamówienia.
Foľm a zabezpieczenia należytego wykonan ia u m owy.

1) Zabezpíeczenía ĺaleŻytego wykonania umowy na dane zamówienie, moŻe być
wnięsione wedfug wyboru Wykonawcy w jednej z następującej formy:

a) pieniądzu
b) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych

Róznicę pomiędzy wniesionym wadium a ustaloną przęz Zamawiającego wartością
zabezpieczenia, Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy
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Zamawíającego:629l32O0010002610420000030 ĺubzłoŻyĺatąkwotęgwarancjębankowąlub
ubezpieczeniową.
źl ' JeŻe|i )abezpíeczeĺię wnięsiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je. na

op.o."n,o*unyĺn .u"hunku bankowym. Zamauĺĺa]ący z,ilraca zabezpieczen" ľľ:::::
w pieniądzu z odsetkami, pomniejszonymi o koszt prowadzenia tego rachunku oruz pr)wrzll.

uunLo'äj za przelew pienĘdzy nä .u"h.,rręk bankowy Wykonawcy' w sytuacji gdy powstał

obowiązek zwrotu zabezpieczenía przewídziany w SIWZ'
3) Z dokumentu gwarancji bánkowych/ubezpieczeĺiowych winno wynikać jednoznacznię

gwarantowanie wypłainaleŻności z ustanowionégo zabezpieczęĺia w sposób nieodwołalny'

bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego'

4) Zabe)pieczenie nalezytego wykonania umowy na dane zadaníe, wnosi wybrany

Wykonawca robót, przed podpisaniem umowy.

Zw r ot zabezpieczenia n a leży te go wy kon a n ia u m owy'

Zamawiający zwÍaca 50% iabězpĺęćzęĺia w tęrminie 30 dni od dnia zako'Ílęzęĺia realízacji

przedmiotu u-o*y i uznania przezZamawiającego zana|eĘcĺe wykonane'

Zamawíający pozostawi ĺa zibezpieczęnię roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane

roboty 50% kwoĘ zabezpíeczenia należytego wykonania umowy'

Kwota o której mowa w pkt b; zostanię źw.ocona przez Zamawiającego po upýwie gwarancji

i rękojmi za wady na wniosęk Wykonawcy.

IX.Waluta. w iakiei beda prowadzone rozliczenia zwiazane ? realizacia ninieiszycĘ ?ąd'ań'

Wszęlkię,o,li","níuotycząniniejszewarunkidokonywanebędą

4.
a)

b)

c)

X.opis sposobu przvgotowania ofeľty

1. Wymagania podstawowe i forma oferty'
l) ofęľta musi bezwzględnie zaulíerać 

"a) prawidłowo wypełńiony Formularz ofertowy, wedfug wzoru stanowiącego załączĺk
nr l do niniejszej SLWZ wraz z wmaganymi załącznikami'

b) Kosztorys ofertowy, dla całości zamőwienía,

2) ofertę ia1ezy przygotować ściŚle wedfug wymagań okľeślonych w niniejszej SIryZ'

3) Kazdy oĺ"r"ni.óz" złoŻyć w prowadzonym postępowaniu przętargowym jedną ofertę

na danę zamówięnię
4)ofertamusibyćsporządzoĺawjęzykupolskimpodrygoremnieważności
w formie pisemnej.
5) óferta musi być podpisaĺa ptzęz osobę (osoby) uprawnionę do składania woli

w imięniu wyĹona*cy.'upä*"i"nĺ. osoby(osób) podpisujących ofertę do jej podpisania musi

bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty'

6) -ý,ĺraz z ofertą należy złoŻyć :
a) stosowne Pęłnomocnictwo/Pełnomocnictwa - w przypadku, gdy ofęrta i/lub inne

dokumentypodpisanesąprzęzPęłnomocnikďPęłnomocnikówWykonawcy'
b) pozostałe dokumenty wymienione w pkt V niniejszej SIWZ'
c) Referencje

'ĺ) Pełnomocnictwa składanę przęz Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione

w formię oryginałow lub poświadczonych za zgoďność, z oryginałem przez Wykonawcę kopii'

8) wyt"or'u*cu pon_osi wszelkie Ĺo''ty zwíązaĺe zpÍZygotowar|iem i złożeniem oferty'

g) cáłose oferty powinn a być złoŻoĺa w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe

zdekompletowanie - árkus'e (kartki) ofeĘ musza być' zszyte, bindowanę lub trwale połączone

wjedną całość inną techniką.
l0) Dokumeniy wchodźące w skład ofeĄ mogą być przedstawione w formie oryginałów

lubpoŚwiadc,o.,y.hprzezWykonawcęzazgodnośćzoryginałemkopii.
1 l ) zama*iający moŻe Żądać.pr'"d.tu*i.nia oryginafu lub notarialnie poświadczonej kopii

dokumentu wtędy, 
'gđy 

złozonakopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do

jej prawdziwości.

12)ZamawiającyniedopuszczaskładanieofeľtczęŚciowych.
l3) ZamawiajĄcý nie dopuszczazłożenia ofeľty w postaci elektľonicznej.

w PLN
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r) Kompletna oferta winna zauĺięrać ''

a) Formularz ofertowy - załączĺík nr l do niniejszej SIWZ
b) Kosztorys ofertowy
c) oświadczęnie wykonawców - zał. nr 2,3, do niniejszej SIWZ
d) '\Nykaz wykonywanych robót - zał. nr 4 do niniejszej SIWZ
e) Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zadaníę - zał. nr 5

Đ Zaakceptowany przedstawiony w SIWZ pľojekt umowy -zał.nr 6'

c) Dowód wniesienia wadium.
h) Stosownepełnomocnictwa
Đ Pozostałe dokumenťy wymienione w pk V niniejszej SIWZ.
j) Referencje

XI.Wviaśnienia i zmianv w tľeści SIWZ

l. Wykonawca możę zwrocíć się do Zamawíającego o wyjaśnięnię tręści SIWZ. Zamauliający jest
obowiązany udzięlić wyjaśnień nięmĺłoczĺię, jednak nie póŹniej niŻ na 7 dni przed upýwem
składania ofęrt.

2. ZamawiającyprzekaŻe WykonawcyodpowiedŹnapýaniaiwyjaśnienia doýczące SIWZ.
3. W uzasadnionych przypadkachZamawíający moŻe, przed upýwem terminu składania ofert, zmienić

treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający zamieści na stronię
internetowej Zamaw iającego. www.rsm.radom.p1.

4. Zamawiający przedłuŻy tęrmin składania ofert z uwzględnienięm czasu niezbędnego do
wprowadzenia w ofęrtach zmian wynikających zę zmíany tręści niniejszej SIWZ.
Infoľmacja ta zostanie zamięszczona na stľonię internetowej Zama:wiającego. www.rsm.radom.pl.

XII.osobv uprawnione do poľozumiewania sie z Wykonawcami

osobami upoważnionymí przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są pracownicy
Działu technicznego RSM'
Tel.48-3 84-03 -66,'7 1 w.3 8 ; mail: zarzadrsmíarsm.radom.pl.

XIII.Mieisce. termin i sposób złożenia ofertv

l) oferty naIeĘ składać w zamkniętych kopeľtach w kancelarii Spółdzielni przy u|icy Zbrowskiego
104 w Radomiu w terminie do dnia 19.07.2022r.do godz.1000.

2) ofertę naleŻy złoĘć'w jednej nieprzezroczystej, zaberyieczonejprzeď otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) ĺaleŻy opisać następująco: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im.
J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego l04, 26-600 Radom. ofęrta w postępowaniu na wykonanie:
podać, nazwę zamówienia. Nie otwierać pľzed dniem: 19.07,2022 godz. l0a5.

3) Za tęrmín złoŻęĺía oferty uwaŻa się termin jej dotarcia do Zamauĺĺającęgo.
4) Wszelkie oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwięrania.

XlV.Wvcofanie zlożonei ofeľtv

Wykonawca może wycofać, złoŻoną przez slebie ofenę. Wycofanie złoŻoĺej oferty jest skutęczne
wówczas, gdy zostało dokonane przed upływem tęrminu składania ofert.
Wycofanie złoŻonejoferýnastępujepoprzezzłoŻętiepisemnegopowiadomieniapodpisanegopÍzez
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie ĺaleĘ złoŻyć w miejscu i wedfug
zasad obowiązujących przy składaniu ofęĺt. odpowiednio opisaną kopertę zawíerająca
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyĆ dopiskiem 'WYCOFANIE''. w celu potwierdzenia
uprawnienia osób do złoŻeĺia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia ĺaleŻy załączyć
odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczęnie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej i jeśli to konieczne pełnomocnictwo).

XV.Mieisce i termin otwarcia ofeľt

l. otwarcię ofert nastąpi w siędzibie Zamawíającego: Radomska Spółdzielnia Mieszkanrowa
ul.Zbrowskiego 104, 26-600 Radom w dniu 19.07.2022r. godz. l0ł5.
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Wykonawca pozostaje zvĺiązaĺy ofeĺtą przez 30 dni. Tęrmin zwíązaĺia z ofertą zaczyĺabieg
wÍaz z upýwem terminu składania ofęrt.

XVIl.Opis soosobu obliczenia cenv.

@aftośiwyraŻonawjednostkachpieniężnych(PLN),ktőraZamauliający
jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie zamówienia'

2. Cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia, ĺaleĘ przedstawić

w Formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr l do SIWZ'
3. Cenę ofeľty należy podać w formie ryczałtu dla catości zamówienia. Cenę dla zadan|a

należy podać w oparciu o zlożony kosztoľys ofertowy'
4. Do waĺtości netto Wykon a\^łca ma do\iczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości i w ten

sposób wylĺczy kwotę brutto.
5. ćena oferty musi być podana w złorych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Uwzględnienie nięwłäściwej stawki podatku od towarów i usfug będzie obciążało wszęlkimi

negatywnymi konsekwencjami Wykonawcę'
'7. Wymagane jest bezulzgĘdnie załączenie do oferty kosztorysu ofertowego dla całego

zamówienia.
8. Każdy oferent możezłożyćw pľowadzonym postępowaniu przetargowym jedną ofertę na

całość zamówienia.
g. Zamawiający nie dopuszcza skladanie ofert częściowych'
l0. oferent pónosi wszystkie koszý zvĺíązaĺe z prTygotowanięm í złoŻęĺiem oferty.

1 l. Cena of.rto*u określona w ofęrcię stanowić będzie wartość ryczahową
nie podlegają cą Żadĺy m zmianom.

12. oferta -"-üy; spőrządzoĺa w języku polskim, czytęInię i pod rygoręm nieważności

w formie pisemnej na formularzu zał. ĺr l do niniejsze SIWZ'
l3. Wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków

wykonania zamówienia.
14. Podstawę do sporządzenia kosztorySu ofertowęgo stanowią:

- Zakres robőt: zalącznik nr 7 do SIWZ
a) ZaWęs robót dla Wykonawcy jest tylko materiałęm pomocniczym

w cęlu sporząďzeĺía kosztorysu ofertowego i wyceny oferý, nie możę stanowić jedynej

podstawy do wyceny wartości ryczahowej robót. Konięczna jest dokonana wizja lokalna

obięktu.
15. Cęna oferty musi zawięrać, wszęlkie koszty niezbędne do zręalizowania zamówienia

wynikające wprost z zakĺęsu tzęczowegopľzedmiotu zamówienia, zakľesu robót' dodatkowych

*y.''ugáĺ zama:wíającego, wynikającychze SIWZ, jak również w nim nieujęte,abez których

nie można 117yt onae''amówienia. Wykonawca ponosi ryzyko, co do poprawności kalkulacji

ceny adekwatnej do zakresu rzęczowęgo przedmiotu zamówięnia.

16. WyĹonawca niě moŻe Żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie za:warcía

umowy nię można było przewidzíęć rozmiarv lub kosztów prac'

l7. Zamawiający nie dopuszcza złoŻeĺia oferty w postaci elektľonicznej.

XVIIl.opis kryterium, którymi zamawiający będzie się kierowal przy wyboľze ofeľty wraz

z podaniem znaczenia tych kryteľium oraz sposobu oceny wyceny'

l. Ustala się, że przy wyboľze ofert Zamawiający kieľował się będzie następującymi kryteriami:

Cenaofeľty(C)_90pkt
okres udzielonej gwaľancji (G ) -lOpkt

Kryteľium ceny ofeľty ( C )
Lĺčzbapunktów przyzr'anaofercie za spełnienie kryterium cena ( C) wg wzoru:

CenaĺajniŻsza
c: 

- 

x 90pkt
Cena ofertY

Kryterium okres udzielonej gwarancji (G )

M in im alny wymagany przez Zamawiającego okres udzielonej gwa rancj i

36 miesięry- ôa ańiu sporządzenia bezustęrkowęgo protokofu końcowego odbioru robót

a) okĺes gwarancji 36 miesięcy (wymagany pÍzęz Zamauliającego): 2 pkt

b) okres gwarancji : powyŻej 36 m-cy do 48 m-cy włącznie: 4 pkt

c) okľes gwarancji : powyżej 48 m_cy do 60 m-cy włącznie: 7 pkt
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đ) okres gwarancji : powyżej 60 miesięcy: 10 pkt
Max ilość punktów do osiągnięcia za kryterium okÍęS
l0 pkt

Ilość punktów danej oferty (N): N: C + G
gdzíe:
N - ilość punktów oferty,
C - ilość punktów uzyskanych w kryterium cena,
G - ilość punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji.

udzielonej gwarancJl

XIX.Wvbóľ oferty i zawiadomienie o wvniku postepowania.

l. Zamawiający udzieli wykonanie zamowięnia, Wykonawcy, którego ofefta zostanię uznana za
najkorzystniejszą.
2. o wyborze ofęręnta zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie po zakoÍlczęniu
postępowania przetargowego.

YY Infnľmąni nrÁlna ĺlnŕrrnząno lrwocf ii foľm wteąlnrroh ltmnwĺr w enřą nln lAls7Afin 7qm^wlAńlą

l. Z oferentem, który złoŻył najkorzystniejszą ofertę, zostanię podpisana umowa' któĘ wzór
stanowi załączníknľ 6 do SIWZ.
2. Wykonawcy odrębnym pismem zostanie wskazanę miejsce i termin podpisania umowy.

XXI.Spostíb porozumiewania sie z ofeľentami

1. osobami upoważnionymi przęz Zamawíającego do kontaktowania się z Wykonawcami są
pracownicy Działu technicznego RSM.; tęl.48-384-03-66,7l w.38; mail: zarzadrsm@irsm.radom.pl.

2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i oferent przekanlją pisemnie lub mailem: zarzadľsm@rsm.radom.pl. lub
na stronię internetowej : www.rsm.radom.pl.

3. JeŻęli Zamawiający lub oferent przekaru1ą wnioski, zawiadomięnia mailem, każđa zę Stron na
Żąďanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymanía.

4. Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie swój mail.

XXII. Unieważnienie postepowania

Radomska SpĺĎłdzielnia Mieszkaniowa im.J.Gľzecznaľowskiego w Radomiu zastrzega sobie pľawo
unieważnienia pľzetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

XXIll.Wvkaz zalaczników do SIWZ:

Zalącznik nr l - Formularz oferty
Zalącznik nr 2 - oświaďczęnię wykonawcy
Zalącznik n r 3 - oświadczenię o niekaralności
Zalącznik nr 4 - Wykaz zĺea|izowaĺych robót
Zalącznik nľ 5 - Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienię
Zalącznik nr ó - Projekt umowy
Załącznik nľ 7 _ Przedmiar robót
Zalącznik nr 8 - Mapka przedstawiająca miejsce wykonania zamówięnia

ZATWIERDZAM

Zarządu
ZARZĄDU

l.
)
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Zalącznik nr l
Formulaľz ofertowy

(nazwa i siędziba oferenta, telefon)
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu
ul. Zbrowskiego 104
26-600 Radom

FORMULARZ OFERTOW\
na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie chodnika przed budynkiem Zientarskiego 6 w Radomiu.

1 Stosownie do postępowania w sprawie udzielęnia zamówienia ogłoszenia o przetargu ĺieograniczonym z
dnia ... ... .... oťeruję(my) jego realizację za następującą ryczałtową cenę danego
zamówienia

Cena ofertowa ryczaltowa za wvkonanie calości zamówienia pn.: Wykonanie chodnika przed budynkiem
Zientaľskiego ó w Radomiu.

Cęna netto . '...zł.netto bez podatku VAT ( słownie:

oń,wynosi... .... .zł. (słownie zł
złotych). Należny podatek

VAT w wysokości.
..),

Cena bľutto wrazz należnym podatkiem VAT wynosi :....... .....zl.brutto.
..zł.brutto

Ceny wyliczono w oparciu o ďw składniki do kosztorysowania:

- Stawka roboczogodziny ........zł.

- Koszty ogólne... . '. '.. '.. '. '%
- Koszty zakupu... ... . .. ......%

- Zysk ........%
Cena ofertowa ľyczałtowa za wykonanie calości zamówienia wynika zzałączonego do ofeľty kosztorysu
ofeľtowego.

L Roboty objęte zamówieniem: wykonamy w terminie do

II. Na wykonanie całości zamówienia udzielamy gwarancji na okres
dnia końcowego bezusterkowego odbioru robót.

miesięcy liczonych od

(slownie:....

ilL

IV.

v,

Informujemy, Żę ťĺrma nasza jest /nie jest/ płatnikiem podatku VAT.

oświadczamy, Że zwĺązujemy się ofertą zgodnię zę SIWZ na okĺes 30 dni.

oświadczamy, Żęi dokonaliśmy wizjĺ lokalnej teręnu z zachowaniem na\eĄtej staranności
i zebraliśmy wszystkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy na
wykonanie przedmiotu zamówienia oraz otrrymaliśmy koniecznę dane do przygotowania oferty.

Akceptujemy proponujemy wzór umowy iw razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach zaułartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przezZamawiającego.

oŚwiadczamy, Ze zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, projektem umowy
i wszystkimi innymi dokumentami oraz warunkami spełnienia zamówięnia. Do dokumentów i SIWZ nie
wnosimy Żadnych zastrzeżęŕl i uznajemy się za związaĺych okľeślonymi w nich postanowieniami'
a w przypadku wyboru naszej ofeĺty podpiszemy umowę zgodnie z treścią przedstawioną pÍzez
Zamawĺającego.

oświadczamy, Że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

l0

VI

vtI.

vilt.



Ix. Upoważnionymi osobami do kontaktu i prowađzenia wszelkiej korespondencji z Zama:wíaJącym w sprawlę

niniejszego postępowania są : .... '. . '. .

Nr telefonu:. ...... e-mail:

x. oŚwiadczamy, Że całość przedmiotu zamówienia: będzie wykonywany wyłączĺie siłami własnymi Firmy'

xI. Wniosłem/ wnieśliśmy wadium dla danego zamówienia w wysokości """"'zł
w formie .'.w dniu.'.

XII.

XIII.

Integralną częściąniniejszej oferý jest kosztorys ofertowy dla danego zamówienia.

Prosimy
konto ..,

zwrot pieníędzy wniesionych Ęrtułem wadium na

xIv Załączníl<t:

a.

b.

c.

d.

e.

f. ..

(data)
( podpis upełnomocnionych przedstawicieli)
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Zalącznik nr 2

_W zór oświadczen ia Wyko nawcy

ZAMAWIAJĄCY:
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Gľzecznaľowskiego'
ul. Zbrowskiego 104,26-600 Radom

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzięlęnia zamówienia pn: Wykonanie chodnika przed budynkiem
Zientarskiego ó w Radomiu.

OSWIADCZ AM, ZE:
Jestęm (esteśmy) uprawniony(i) do występowania w obrocie prawnym' zgodnie zwymaganíami ustawowymi,
l. Posiadam (posiadamy) niezbędne uprawnienia do wykonywania okeślonej działalności, określonych prac lub

czynności, je Żelri przepisy prawa nakładaj ą obowiązek ich posiadania.
2. Dysponuję (dysponujemy) niezbędną wíedzą i doświadczeniem, a takŻę potencjałem ekonomicznym

i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
3. Znajduję się (znajdujemy się) w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanię zamówięnia.

..., dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

t2



Działając w imieniu

z!łłanęgo dalej Wykonawcą i będąc należycie upowaŻnionym do jego ľeprezentowania :

l. oświadczam. Źe Wykonawca - osoba ťlzyczna, w przypadku osoby ťlzycznej prowadzącej đziałalność

ío_.poau'-"ą, " 
rrędr1ący członkowię organu-zarządzającego w przypadku osoby prawnej, komplementariuszę

í p.'ypuĺLu spółek Ĺo-undyto,wy"ň i komanđytowo-akcyjnych, partnerzy lub członkowíe zarząđu

* p."ypadku .pôł"t partnerskióh, wspólnicy w przypadku spółki jawnej - nie został Drąwomocnie skazany

za przęstępstwo popełnione w zułiązku z postępowanięm o udzielęnie zamówienia, przęstępstwo

prr"L,rprt-u, albo innę przestępstwo popełnioni w cęlu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz w ciągu

ostatnich trzęch lat nie zostałanałoŻona kara pienięzna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, zaazyĺ1nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcje publiczną,

nię zostało wszczęÍę postępowanie upadłościowe lub ogłoszona upadłość'

Zalączniknr 3

Wzór oświadczenie Wykonawcy o niekaľalności

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba.

NIP.....

Przystępując do postępowania w sprawie udzielęnia zamówięnia pn: Wykonanie chodnika przed budynkiem

Zientaľskiego 6 w Radomiu.

(miejsce i data złoŻęĺia oświadczenia) ftlieczęć i podpisy upoważnionych
przedstawicieli WYkonawcY)
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Zalącznik nr 4

Yłzőr wykazu wykonywanych robót budowlanych
ZAMAWIAJĄCY:
Radomska Spóldzieln ia Mieszkaniowa im. Józefa G rzecznarowskiego
ul. Zbľowskiego l04' 26-600 Radom

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn: Wykonanie chodnika przed budynkiem
Zientarskiego ó w Radomiu.

oświadczam(my)' że
wykonywałem (liśmy) następujące roboty budowlane o zakÍesie i charakterze porównywalnym
z ĺiniejszym zamówięniem oraz Że roboty te wykonane zostaĘ z zasaďami sztuki budowlanej,
z naleŻytą starannością i prawidłowo ukończone, ĺa co załączam stosowne referencje.

dnia

(podpis osoby upľawnionej do składania
oświadczęń woli w imieniu Wykonawcy)

odbioľca
(nazwa,adres,
nr telefonu do

kontaktu)

Data wykonywanej roboty
budowlanej w okľesie ostatnich 5

lat pľzed upływem terminu
składania ofert, odpowiadające

swoim rodzajem zakręsowi
przedmiotu zamówienia,

Zako(lczęnię
(data)

Początek
(data)

Wartość brutto
ľoboty budowlanej,

zamówienia

Nazwa i przedmiot robót
budowlanych

L.p.

I

2.
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Zaląezniknr 5

_wzőrwykazu osób które będą wykonywać niniejsze zamówienie

ZAMAWIAJĄCY:
Radomska Späldzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Gľzecznarowskiego

ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn:

wyľonuniä chołniká przed budynkiem Zientarskiego ó w Radomiu'

oświadczam(y), Że

Zamőw ieĺĺe niniej sze wykonywać będą następuj ące osoby :

dnia

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy)

Doświadczenię
zawodowę

Kwalifikacje
zawodowe

Zalcres
wykonywanych

czynności

Imię i nazwiskoL,P
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Załącznik nr 6

UMowA -wzór

Zautarta w dniu pomiędzy

Radomską Spółdzielnią Mieszkaniową im. J. Grzęczĺarowskiego z siedzibą : 26 - 600 Radom
ul. Zbrowskiego l04, wpisaną do Kĺajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000085072, posiadającą NIP 79ó-
003-59-52' REGON 000485204 , zwartą daLej ,,Zamawiającym'',
reprezentowanąpÍzęz i

l. Prezes Zarządu
2. Wiceprezes Zarządu

a

Zýv anym dalej''Wykonawcą''
reprezentowanym przęz i

: "^]:::: ::::::::::::7:"^^^*'::1::'"'ľ,n:ůTľ"ľ#ľxTJ,Jľ":1fiíi1reo8raniczonym 
z dnia

sl.
l. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówięnie pod nazwą: Wykonanie

chodnika przed budynkiem Zientarskiego 6 w Radomiu. , zgodnie ze złoŻoĺą ofertą zarejestrowaną pod
ff ... ... dnia ...... ... ... ....kosztorysęm ofertowym, na waľunkach okĺeślonych w SIWZ oraz
w ofercię Wykonawcy.

2. Przędmiot umowy musi być wykonauy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami prawa powszechĺie obowiązującego i polskimi normami technicznymi
odnoszącymi się do przedmiotu umowy' w zakĺesie umożliwiającym użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

s2.
1 . Termin rozpoczęcía realizacji przedmiotu Umowy strony ustalaj ą ta dzieÍt protokolamego pÍzekazanía

placu budowy. Pĺzękazaníę placu budowy nastąpi w terminie obustronnię uzgodnionym, nie później
jednak niż w ciągu l0 dni licząc ođ daý podpisania Umowy.

2. Tęrmin zakoÍlczęnia realízac1i przedmiotu Umowy ustala Się do dnia 30.09.2022r'
z możliwością jego przesunięcia w przypadku wystąpienia okoliczności jak $ l3.

3. Zmíana tęrminu zakoŕlczęnia robót spowodowana warunkami w/w wymaga formy pisemnej tj. aneksu do
umowy pod rygorem nieważności.

s3.

Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót budowlanych polegających na; Wykonaniu chodnika
przed budynkiem Zientaľskiego 6 w Radomiu, nakwotę... '............zł.netto

.......'.złotych netto) plus
%. Kwota brutto: .zl.

(słownie: '......złotych brutto) zgodĺíe ze
złoŻoĺą ofertą zaĄestrowaną pod rľ . '. .... dnia... ' kosztorysem ofertowym, na warunkach
okĺeślonych w SIWZ oÍaz w ofercie Wykonawcy. Kwota powyższa jest ostatęczna i nie podlega zmianíe'

Ceny wyliczono w oparciu ďw składniki do kosztorySowania:

- Stawka roboczogodzny .... ' '.' zł'/r-g
_ Koszty ogólne .......%

- Koszty zakupu .......%

- 2ysk......%
s4.

1. Strony postanawiają, Że rozliczenie przedmiotu odbywać się będzie fakturą końcową za wykonany
i odebrany bezusterkowo protokółem końcowego odbioru robót przedmiot całego zamówienia.

2. Rozliczenię końcowe przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu 30 dni licząc od daý bezusterkowego odbioru
przedmiotu Umowy, na podstawie faktury końcowej płatnej w tęrminie do 30 dni licząc od daty zlożenía
faktury w siedzibię Zamawíające9o wÍaz z zatwíerdzonymi kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi.

(słownie: ..'...
podatek VAT -
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ss.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzoĺe w mięniu Zama:wíającego

i lokatorom w okľesię prowadzenia robót.
Wykonawca zobowiązuje się do :

pÍzęstÍzęgania przepisów BHP i p.pożarowych i ponosi wyłączĺą odpowiedzialność za ich naruszenie.
_ zabezpíeczęrĺia właściwej organizacji robót

- wykonania na koszt własny wygrodzenia strefy bezpieczeństwa,

- odpowiedniej organizacji placu budowy' zabezpieczeĺiamagazyĺowego i dozoru swojego mienia;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na teręnie budowy w trakcie realizacji robót;

- Umożliwienia wstępu na tęręn budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do

których na\eŻy wykonywanie zadai'ĺ okĺeślonych Ustawą - Prawo Budowlane oraz udostępnienia im

danych i informacji wymaganych tą Ustawą.
_ ustalania i utrzymyĺvania porządku terenu budowy, a po zakończeniu robót doprowadzenie do należytego

stanu i porządku terenu budowy (demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie tęrenu

zręsztekbudowlanych w terminie nie pómiejszymĺiŻw dniu odbioru końcowego robót;

- Transport i składowanie odpadów : Wykonawca jest zobowiązaĺy ďo przestrzegania przepisów Ustawy
o odpadach z 14 grudĺía2}l2r. (Dz.U. z20l3 r.,poz.Zl), w rym:

- przejmuje odpowiedzialność Za powstałe w trakcię realizacjĺ zamówięnia ođpady

i zapewnia kontenery na odpađy

- ponosi koszty z tytufu jw. (np. wywóz, utylizacja)
Wykonawca na wniosęk zamawíającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji, oraz przedstawi

Stosownę dokumenty, że powstałe odpady zostaĘ zagospodarowane (wywiezione na składowisko,
poddane utylizacji) zgodnie z w/w ustawą orazprzepísami wykonawczymi wydanymi na tej podstawie

wykonania íutrzymaĺía na koszt własny zap\ecza budowy,

- zawiadamiania zamawiającego o terminach robót zanlkających lub ulegających zal<ryciu

z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez inspektora nadzoru, w razíę niewypełnienia

tego zobowiązania Wykonawca będzie musiał odkryć roboty, umożliwić ich zbadanie i przyĺvrócić je do

stanu pierwotnego, jeżeli nastąpiło to z jego winy,

_ w przypadku udostępn ienia przez Zamawiającego punktów poboru energii i wody do celów budowy, do

pokrycia ich kosztów w trakcię realizacjí zadaĺia wg. wskazań urząđzen pomiarowych, zamontowanych

na koszt własny lub wedfug innych uzgodnień z Zamawíającym,

- ponoszenie wszystkich innych kosztów związanych z probamí, badaniami przewidzl'anymi Prawęm

budowlanym, niezbędnych do prowadzenia, kontroli i odbioru robót budowlanych,
_ utrzymania tęrenu budowy w stanię wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania

i składowania wszelkich urządzeÍl pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów ofaz ÍLiępotrzebnych

uĺządzeil prowizoryczĺych na koszt własny,
Wykonawca zobowiąnlje się wykonać przedmiot Umowy z matęriałőw własnych zgodnie z ofęrtą.

Zastosowane materiaŁy, wyroby budowlane iuĺządzenía przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom

wyrobów dopuszczonych do obľotu i stosowania w budownictwię określonym w art.l0 ustawy ,ľrawo
Budowlane'' oraz posiadać wymagane certyfikaty, atesĘ, aprobaty techniczne, być zgodne z wymogami

technicznymi Polskich Norm.
Na kaŻde Żądaĺie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych

materiałów, certyfikat ĺa znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską

Normą lub Aprobatą Techniczną. JęŻeIí Zamawiający zaŻąda badań zakwestionowanych materiałów,

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzęnia badań na własny koszt, które wykona ĺleza|eźny
fzęczozrLawca budowlany. Jężeli w ręzultacie badań okaże się, że Zastosowanę materiaý są niezgodne

z umową' odbiegają od norm i przepisów, to koszt badań i robót naprawczych ponosi Wykonawca.

Za pobĺaną energię elektryczną i wodę Zamavtiający obcíąĘ Wykonawcę fakturą VAT.

s6.
Strony postanawiają, Że wiąŻącą formą odszkodowania będą kary umowne.

Ustala się kary umownę w następujących pľzypadkach i wysokościach:
a) Wykonawca zobowiązanyjest do zapłaceniaZama:wiającemu następujących kar umownych:

i. za zwłokę w wykonaniu przedmiofu Umowy, w wysokości 0,l% wynagrodzęnia umownego

brutto okĺęŚlonego w $ 3, za kaŻđy dzíeŕĺ zwłoki licząc od umownego terminu zakoŕlczęnia

r ealízacji przedmiotu umowy'
ii. za zwłokę w usunięciu wad stwięľdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,17o

wynagrodzenia umownego brutto okľeślonego w $ 3 za kaŻđy dzień zwłoki licząc od końca
tęrminu wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie wad, stwierdzonych w okĺesach

J

4

5

6

l)
2)
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gwarancji i rękojmi,
iii. za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za ktőrę odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

w wysokoŚci 7)o/"wynagrodzeĺia umownego brutto określonego w $ 3.
3) W przypadku wystąpienia kar określonych w niniejszym paragrafie ust. 2 pkt. a), ich egzekwowanie nastąpi

w pierwszej kolejnoŚci poprzęz potrącenie z faktury wystawionej przez'Wykonawcę za przedmiot umowy
|ub z zabezpieczęnia należytego wykonania umowy znajdującej się w dyspozycjiZamawiającego.

s7.
Zamavłiający zastrzęga sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość kar
umownych.

s8.
Strony niniejszej umowy uzgaďĺíają, Żę Zama:wiającemu przysfuguje oprőcz sytuacji wynikających
z przepisow kodeksu cywilnego, đodatkowe umowne jednostronne prawo odstąpienia od niniejszej umowy, bez
ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji, w następujących przypadkach gdy:

l. Wykonawca nie przystąpi do wykonywania prac w terminie dwóch ťygodni od terminu rozpoczęcia
pľac okĺeślonego w umowie.

2. Wykonawca przerwał realízację robót bez uzasadnionej pÍzyęzyfiy na okres ďłuŻszy niż l0 dni.

3. Wykonawca wykonuje prace wadliwíe, złej jakości lub z zastosowaniem wadliwych materiałów,
materiałów niezgodnych z dokumentacją techniczĺą, nie przestrzega warunków technicznych
i obowiązujących norm w wykonywaniu powierzonych robót.

4. Wykonawca realizuje roboty opieszale tak, iŻ nie jest prawdopodobne, aby zakonczono roboĘ
budowlane w umówionym terminie.

se.
l. odstąpienie od umowy powiľuro nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W przypadkuodstąpieniaodumowyWykonawcę orazZamawiającego obciąŻająnastępujące obowiązki
szczegőłowe:

a) w tęrminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udzia|e Zama:wiającego
sporząďzi szczegőłowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzien odstąpienia.

b) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakľęsie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która
była wirura odstąpienia od umowy.

c) wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyĺ, za którę Wykonawca nie
odpowiada.

d) wykonawca ĺięzyĺłoczĺię, a ĺajpőżniej w terminie 7 dni, usunie z teręnu budowy vrządzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.

3. Zamawiający przejmie pod swój dozór plac budowy.

4' Wykonawca udzieli gwarancji na roboty wykonanę do dnia odstąpienia. W takim pľzypadku
postanowienia $ 12 umowy stosuje się odpowiednio.

$ r0.
l. Wykonawca będzie ponosił w okresie prowadzenia robót i w okľesie gwarancji odpowiedziaIĺość za

ewentualne szkody wyrządzone Zama:wíającemu i lokatorom.

2. Likwidacja szkody Wykonawca dokona w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu szkody
sporządzoneg o przęz Zamaw ta1ącego przy udziale Wykonawcy.

s lt.
1. Stľony ustalają, że pľzedmiotem odbioru końcowego jest bezustęľkowe wykonanie pľzedmiofu umowy'

potwierdzone protokółem bezustęrkowego odbioru końcowego robót.
2. Strony postanawiają, Że z czynĺości odbioru końcowego przedmiofu umowy spisany będzie protokół.

Jeżeli będą stwierdzonę w trakcie odbioru usterki, uzgodniony zostanię termin ich usunięcia' a odbiór
końcowy nastąpi po ich usunięciu po ponownym zgłoszeniu wykonanych robót do odbioru.

3' JeŻeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone' że przeđrniot odbioru nie osiągnął
gotowoŚci do odbioru z powodu ĺię zako'Ílęzęnia robót lub posiadania wad, to Zamawiający odmówi
odbioru z wíny Wykonawcy.
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4. Zamavłiający wzĺaary termin i ĺozpocznie odbiór robót w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go

o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę'

5. Gotowość do odbioru końcowego robót powinna być potwierdzona przez inspektora nadzoru.

o gotowości do odbioru Wykonawca zawiadomi odrębnie na piśmie Zamaułiającego.

6. Wýkonawca wÍaz Zę zgłośzeniem o gotowoŚci do odbioru końcowego zobowiązany jest przedłozyć

Zamalĺłiającemu między innymi :

b) atesty' aprobary téchniczne, gwarancje, świadectwa jakości na wbudowane materiaĘ iĘ.
,7. JeŻeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zama'wiającemu przysfugują następujące

uprawnienia:
a) 1eŻeLí wady nadają się do usunięcia:

- odmawiá dokonania odbioru do czasu usunięcia wad i ponownego zgłoszenia przez

Wykonawcę,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia :

- jeŻe|iumoztiwia;ą uŻytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z pÍzezrlaczęĺiem, Zamauĺiający

może obniżye *y''ug.oä'ęnię do 25%o wartości robót za đaĺy elemęnt posiadający wady,

- jeżeli *uiy 
'.'ĺ"ńoż|iwiają 

uŻýkowanie zgodnie z przęzÍLaczeniem, Zama-wiający moŻe

ođ.tąpie od umowy, obciązając WyĹo.'u*.ę wszystkimi kosztami wynikającymiztego tytufu lub

Żądać praułidłowego wykonania przedmiotu umowy po raz drugi'

8. odbiór dla robót zaĺika1ącyci i ulegających zabyciu polega na sprawdzeniu ilości i jakości robót

wykonanych zgodnie ' *o'ą. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy'
g. oitateczną komisję odbioru końcowego robót zwołuje Zarna:wiający.

10. w okľęsach rękäjmi i gwarancji, Żamawiający, moŻe pĺzy udziale Wykonawcy przeprowadzać'

przeg|ądy g*uiun"yjn", iLto.y"ľ' sporządzoné_będą protokoĘ, zawíerające stwięrdzone wady lub ich

Ĺ.at. ľriegtądy te zóstaną *ykonu.'" w iamach niniejszej umowy. Wykonawcy nie przysfuguję za ich

wykonanie dodatkowe wynagrodzenie.
1l. odbiór pogwarancyjny poléga na ocenie wykonania przedmiotu umowy po upływie udzielonej

g*ururr.ji. 
- odbió;- Ĺęä'ĺ.- dokonywany przęz Zamawiającego pÍZy udziale Wykonawcy

w formie protokofu.
12. Przeg|ądv gwarancyjne dokonane zostaną w szczególności:

aj przeđ.rpły*eÁ ok ę.., gwarancji ustalonym w umowię w $ 12 ust.l i okĺeślonym bezusterkowym

protokole odbioru końcowego przedmíotu umowy'

13. w irzypadku stwięrdzenia *uđ. trakcię przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca nie może odmówić

poápisania protokofu bez podania udokumentow aĺy ch pr zy czyn odmowy.

14. w p."ypudku odmowy podpisania protokofu z przegIądu gwarancyjnego bez pisemnego uzasadnienia

złoŻoĺego Zamawiającemu w ciągu 5 dni licząc od daty sporządzenia protokofu' Zamaulíający moŻe

jednostronni ę uznać bezspomość wykazanych wad'

l5. io protokó1arnym stwięräzeniu usunięcia wad w okresię gwarancji i rękojmi, rozpoczynająbieg terminy

na zwrot zaberyieczenia naleŹytego wykonania umowy' o którym mowa w $ 14'

s 12.

l. Na przedmiot umowy określony w $ l, Wykonawca udziela Zamawíającemu ..""""'m_cy mleslęcy

gwaiancji licząc od dáty bezusteikowego odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do

isrrwaniä 1a,uá po*'táłych w okręsie gwarancji na własny koszt w terminie wskazaĺym przez

Zamawiającego.
2. Jezeli Wýkonawca nie usunie wady w terminię wskazanym w ust' 1, Zamawiający ma prawo polecić

usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy'

3. Koszty o t<iorycń mowa w ust.3 Zamavĺíający moŻe pokryć w całości lub w części

zprzęznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Do gwarancji udzielonej przez \łykonawcę' w Sprawach nie uľegulowanych w umowie odpowiednie

zastJsowaniě mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakoŚci pľzy sprzeđaŻy.

5. Niezależnie od upiawnień z tytułu gwarancji Zamauĺiającemu przysfugują uprawnienia z tytufu rękojmi na

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
st3

Wykonawca ma prawo do żądania przedłuŻeĺiatęrminu umownęgo' jeżeli níedotrzymanie pierwotnego terminu

stanowi konsekwencję:

- okoliczności, których nię moź:na było przewidzieć,,nieza|eŻnych od Wykonawcy,

- wprowadzęnia roúót dodatkowych, które ze względu na technologię wykonania w znaczlym stopniu

wpływają na terminową realizację przedmiotu umowy'
_ z powodu siły wyŹszej.

sl4.
1. Strony ustalają zabezpieczeĺíe należytego wykonania umowy w wysokości l0o/o wartoŚci

l9
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złotych: "'""'), wniesione przed

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych
lub ubezpieczeniowych.

3. Zabezpíeczenie, o którym mowa w ust. l gwarantuje zgodnie z umową wykonanie robót i słuzy do pokrycia
roszczęÍl z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane roboty.

4. Zamawíający zwraca 50% kwoty zaberyíeczeĺia w terminie 30 dni od dĺiazakonczenia realizacji przedmiotu
umowy i umania przez Zama:wiającego za ĺaleŻycíe wykonane.

5. Zama:wiający pozostawi ĺa zabezpieczenie roszczęń z tyfufu gwarancji i rękojmi za wykonane robory 50%
kwoý zabeąięczenía należytego wykonania umowy.

6. Kwota, o której mowa w pkt.5 zostanie zwrócona przez Zamawiającego po upýwie okesu gwarancji
i ľękojmi zawady na wniosek Wykonawcy.

$ ls.
1. Zobowíąnlje się Wykonawcę do ustanowienia samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z art.|2 ustawy

z dnía 1 lipca 1994 roku Prawa budowlanego i powołania na stanowisko kięrownika budowy Pana
...........upr.bud. nr... członękMOIIBnÍ.'....

2. Funkcję Inspektora nadzoru zę strony Zamawíającego pełnić będzie Pan
.. . '.. ...upr.bud.nĺ... ... '.. . . . członęk MOIIB nr...... ... ...

$ 16.
Strony postanaułiają, Żę wszęlkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności takiej zmiany.

s 17.
l. 'ý,ĺ razíę powstania Sporu' na tle wykonywania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia,

Wykonawca zobowiązaĺy jest przede wszystkim đo wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanię konkĺetnego roszczenia do Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia
w terminię 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

s 18.
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoŚci cywilnej w zakľesie prowadzonej działalności gospodarczej.
W przypadku upýwu okĺesu ważności polisy Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć, się w w/w zakręsie co
najmniej na kwotę l00.000,00 zł.

s le.
Sądem właściwym w sprawach sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy jest Sąd właściwy miejscowo ze
względu na siedzibę Zamawiającego.

s 20.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

s 21.
Umowę niniejszą sporządzono w 2 - ech jednobrzmiących egzemplarzach, l egzemplarz dla Zamawiającego l
egzemplarz dla Wy ko nawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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Chodnik Zientarskiego 6 OBMIAR

2

121

355

1

88.875

Razem

259.200

129.000

18,000

1,000

1RAZEM

500355

88.875
RAZEM

RÁzEM

'í 29.000
RAZEM

18,000
RAZEM

RAZEM

355,500
RAZEM i 35s,500

Poszcz.

m

m

1,000

kpl.

kol.

mz

712

200259,

62

1n2

NawieŻchnie

do 50 cme konstrukcji żelbetowych o

1.5-3-4

3m

1113

Mechaniczne rozebranie podbudowy gr. 15 cm

355.5

mz

112

Mechaniczne rozebranie podbudowy -zakażdy dalszy'ĺ cm grubości
Krotność = 5
355.50

i.mOpis i wyliczenia
Robotv rozbiórkowe

Rozebranie obzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej

81+12-4

Prace

KNR 2-31
0802-07

KNR 4-04
0306-0'l

rodzimego kat. l-lllRęczne plantowanie powiezchni gruntu

81''ĺ

KNR15
0505-01d.3

im2

62

RÁzEM

RAZEM
betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej m

180

obrzeŻakolor
d.2'i0407-03

R 2-31
z wypďnieniem spoin piaskiem

12
d.2 kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej

62

62

KNR
|0511-03

o grubości 8 cmNawieachnĺe z kostki

RAZEM
.1t'

szt.

brukową 40x60cmdo obuwia do wbudowania w

4
d.2:kalk. Własna
13

RAZEM
KNR 2.31
1406-02

dla kratek szt.Regulacja pionowa
d.2

każdy następny 1 km
Krotnośc = 10
88,875 63

KNR 4.01B
01 08-1 2d.1

samowyładowczymi - za 1m3enie gruzu spryzmowanego

2
Warstwy po zagęszczeniu 12 cmPodbudowa betonowa - 92

d.2'01 09-01

zzagęszczeniern ręcznym - 5 cm grubości 1m2

3556255

KNR10
01 05-05d.2 warstwy po zagęszczeniu

Podsypka

01 05-06

ogrodzeniowych pzy

1

4
kalk. własnad.1

Demontaż

5
d.1

6
d.1

KNR 2-3'1
0802-08

p3

samowyładowczymi naKNR 4.01
d.1 i 01 08-1 1

RAZEM

RAZEM

do'ĺ km
gruzu spryzmowanego

Lp.l Podstawa
'l

KNR 2-31
0803-03
0803-04

ieszanek mineralno-bitumicznych oe nawierzchni z m1

d.1

B',t-3.2

Mechaniczne
grubości 5 cm

I2-3KNR
0814-02d.

2
1

3
d.'ĺ

Norma PRo Wersja 4'59 Nr seryjny; 1'l918 Użytkownik; RsM
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3

Razem

12í '500

Poszcz.

121 .500
RAZEM

t.m.
v12

7n2

Opis i wvliczenia
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej

121,5

Podstawa
KNR 2_01
051 0-03

Lp.
16

d.3

Norma PRo WeÍsja 4'59 Nr seryjny: 119'l8 Użytkownik: RsM
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