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SPECYFIKACJA
IsToTNYcH wARUNKow złľĺÓWIENIA
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Kompleksowy remont pokrycia dachu wrazz izolacją termiczną stľopodachu i ľobotami towarzyszącymi
budynku mieszkalnego wielorodzinnego pľzy ulicy Andeľsa 2 w Radomiu będącego w zasobach Radomskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu
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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH wARUNKow ZAMÓWIENIA

(sIwz)

Kompleksowy remont pokrycia dachu wraz zizolacją termiczną stropodachu i robotami towarzyszącymi
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Andersa 2 w Radomiu będącego w zasobach Radomskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu

I.Nazwa i adľes Zamawiaiaceeo

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Gľzecznarowskiego. Adres
26 -600 Radom
Tęlefon : /48l 384-03-66; 148/384-03-98;
mail: zarzadrsm(ąrsm.radom.ol. Strona intemetowa : www.rsm.radom.pl.

ul. Zbrowskiego 104,

II.Tľvb udzielenia wvkonania zadań
Postępowanię o udzielenie Wkonaniazamówienia jest prowadzone w trybieprzetargu nieograniczonego'
zgodnte z obowíązującym w RSM ,'Regulaminem organizowania i przeprowadzaĺia przetargów na
wykonanie robót i usfug w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J' Grzęczĺarowskiego''.

III.Onis przedmiotu zamówienia

l. Przedmiot zamówięnia obejmuje: Kompleksowy remont pokrycia dachu wraz z izolacją
termiczną stľopodachu i robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ulicy Andersa 2 w Radomiu będącego w zasobach Radomskiej Spóldzielni Mieszkaniowej
w Radomiu

2. Przedmiot zamówięnia obejmuje jedno zadanie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ i przedmiarze robót

stanowiącym załącznlk rľ 7 do SIWZ.
4. Załączoĺy do SIWZ pľzedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo' Zamawiający wymaga'

aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rz€czowym zamówienia.
W przypadku pojawienia się konieczności uzyskania informacji uzupełniających, infoľmacji tych
udziela Zamaułiający.

5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofeľt częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający może zarządzíć, przeprowadzenie II ętapu przętargu nieograniczonego

dwustopniowego,Zama:wíający moŻe w ým etapie prowadzić negocjacje z wykonawcami, których
oferty nie podlegają odrzuceniu, a doýczą one treści i wartoŚci złoŻoĺych przez nich ofert. Decyzja
o zarządzeniu II etapu przetargu jest swobodną i jednostrorľrąďecyzjąZamawiającego.

8. Umowa na roboty budowlanę zostanię sporządzona na całość danego zamówienia.
9. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego robót zobowiązany jest

przedłoŻyć Zamawíającemu między innymi:
a) atesfy, apľobaty techniczne, gwarancje, świadectwa jakości na wbudowane materiaĘ itp.
b) protokoĘ zprób i pomiarów wykonanych po zakoirczeĺiu robót,

IV.Teľmin wvkonania zamówienia

Ustala się następujące terminy wykonania zamówtenta:
l. Rozpoczęcie ľobót - termin ĺopoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się ĺa dzien

protokólarnego przekazania placu budowy. Przękazanie placu budowy nastąpi w terminię
obustronnie uzgodnionym, nie później jednak niŻ w ciągu 10 dni licząc od daty pođpisania Umowy.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustala się do dnia 30,ll.2022r. z możliwością
jego przesunięcia w przypadku wystąpienia:

- okoliczności, których nię można było pľzewidzieć,ĺleza\eŻnych od Wykonawcy'

- wprowadzenia robót dodatkowych, które ze wzgIęđu na technologię wykonania w znacznym
stopniu wpĘwają na terminową realizację przedmiotu umowy'

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemoŻliwiających realizację robót,
_ z powodu siĘ wyższej



3. Zmiana terminu zakoŕĺczęnia robót spowodowana warunkami w/w wymaga formy pisemnej d
aneksu do umowy pod rygorem niewaŻności.

V.Warunki udziału w nostepowaniu. opis sposobu dokonvwania ocenv spełnienia tvch warunków
oraz dokumentv potwierdzaiace spełnienie warunków udzialu w postepowaniu.

A. łľvkonawcv ubiegaiacv sie o ninieisze zadania muszą złożvć nastepuiace dokumentv:

l. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnę zaświaďczęnie o wpisie do ewiđencji
działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej' wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upýwem
terminu składania ofert.

2. Aktualnę zaświaďczenie właściwęgo Naczelníka Urzędu Skarbowego potwierdzające, Że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaŚwiadczęĺię, Że uzyskał przewĺđzíane
prawem zwolnienie, odroczenie Iub rozłoŻęnie na raĘ zaIegĘch płatności lub wstľzymanie
w całości wykonania ďecyzji właściwego organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upýwem tęrminu składania ofęrt.

3. Aktualne zaśwíadczęnie właŚciwego oddziafu ZakJadu [Ibezpieczeń Społecznych
poťwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek ĺa ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne lub potwierdzeníe, Że uzyskał przewidziane prawęm zwolnienie, odroczęnię lub
rozłoŻęĺię na raty zalegĘchpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania ďecyzji właściwego
organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upýwem tęrminu składania ofert.

4. Dowód wniesienia wadium pod rygoľem nie dopuszczęnia đo przetatgu.
5. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakĺesię prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia w wysokości 300.000'00zł. d. opłaconą waŻną polisę
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.

6. Wypełnione załączníkinĺ I,2,3,4,5,6 do niniejszej SIWZ
7. Kosztorys ofertowy
8. Stosowne pełnomocnicťwa i inne wymaganę dokumenty.

B. Zamawiaiącv wvmaga. abv Wvkonawcv snełnili warunki dotyczqce:

Posiqdania uprownień do wykonywunir okreśIonej dziĺlłulności lub czynności, jeżeli przepisy
prowa nakladajq obowiqzek ich posĺadonĺa.
Wykonawca potwierdza spełnieníe tego warunku poprzęz złoŻęĺíę oświadczenia, załączniknr 2.

2. Posiadania wÍedzy i doświgdczenia.

Wykonawca w cęlu poťwierdzenia, Że spełnia warunek dotyczący posiadania wíedzy
i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać i udokumęntować wykonanie w okresię ostatnich 5 lat przed
upýwem tęrminu składania ofert, a jeżeli okĺes prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okľesie,
dwa zamówięnia odpowiadające swoim rodzajem zakĺęsowi przedmiotu zamówienia o wartości łącznej
nie mniejszej niż 100.000,00zł. brutto oraz udokumęntowanie, że roboty te zostaĘ wykonane zgodnie
z zasaďami sztuki budowlanej, z ĺależytą starannoŚcią i prawidłowo ukończone. W cęlu poťwierdzenia
spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłoŻyć, wykaz wykonanych robót
budowlanych sporządzony według wzoru Stanowiącego zalącznik nľ 4 do niniejszej SIWZ oraz
dokumenty potwierdzające, Źe ľoboty te zostaĘ wykonane zgodnie z zasadamí sztuki budowlanej,
z ĺaleŻy tą staranno śc ią i prawidłowo ukończone, załączając odpowiednie referencj e.

J. Dysponowania oĺlpowiednim poĺencjałem technicuym oľaz osobami'zdolĄlmi do wykonanía
zamljwienĺĺl

Wykonawca w cęlu poľľierdzenia' że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonaniazamőwięĺia,zobowíązany jestwykazać,,
że do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej następującymi osobami :

1) jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoŚci
konstrukcyjno-budowlanej, wpisaną na listę właściwej mu terytorialnie Izby Inzynierów
Budownictwa i posiađającą aktualnie opłacone składki ubezpieczenia oC działalności zawodowej.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez wypełnienie (załącznikaĺlr 5) oraz załączając



do oferty kseľokopie wymaganych uprawnień kierownika budowy wraz z aktualnym
zaświadczeniem o prryĺależności đo właściwej izby samorządu zawodowego.

2) pracownikami , których kwalifikacje i uprawnienia obejmują wszystkie kategorie robőt związaĺe
z realizacją pľzedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga' aby liczba zatrudnionych
pracowników pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie tęrminowe robót w budynku. Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku popÍzęz złoŻęníę oświadczęni a. (załączník nr 5 ).

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowęj.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że zĺajduje się w Sytuacji ekonomicznej i finansowej
gwarantującej wykonanie niniejszego zamówienia, zobowíązany jest wykazać' ze spełnia
następujące warunki:
Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakręsię
prowadzonej działalności zwíązanej z przedmiotem zamówienia w wysokości 300.000'00 zl.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłoĄć, opłaconą waŻną polisę ubezpieczeniową
od odpowiedzialności cywilnej.

C. Z ubiegania sie o udzÍelenÍe zamówienia wvklucza sie:

l) wykonawców, ktőrzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali
zamówienia lub wykonali je zĺĺenaĺeŻytą starannością,

2) wykonawców, w odniesieniu đo których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których
upadłość ogłoszono,

3) wykonawców którzy za|egają z uiszczaniem podatków, opłat, składęk na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem
zgodę na zwolnienie, odroczenie, ĺozłoŻęníę na raty zalegĘch płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania đecyzji organu podatkowego,

4) wykonawców - osoby ťlzyczne, któľe prawomocnię skazano za pÍzęstępstwo popełnione
w z;wiązlu z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępsfwo przekupstwa albo inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyŚci majątkowych,

5) osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnię skazano za przestępstwo
popełnione w zvłiązl.<l z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa
albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

6) przedsiębiorców, na których w ciągu ostatnich trzech lat została nałoŻona kara pieniężna,
o której mowa w przepisach o zwalczaniv nieuczciwej konkuľencji' za czyrĺ nieuczciwej
konkurencji polegający na przekupsťwie osoby pełniącej funkcję publiczną,

7) wykonawców, ktőrzy nie spełniają warunków, w szczegőlności nie złoŻylí oświadczęnia
o którym mowa w załączĺiku nr 2 niniejszej SIWZ,

8) wykonawców, którzy nie złoŻylí wymaganych oświadczeń' nie spełnili wymagań
określonych w SIWZ, w szczególności nie wnieśli wadium.

9) oferta Wykonawcy' który został wykluczony Z postępowania, nie jest rozpatrywana.
l0) o wykluczeniu z postępowania przetargowego zamawiający zawiadamia wykluczonego

wykonawcę podając uzasadnienię.
11) Z tytufu odrzucenia ofert, oferentom nie przysfuguje żadne roszczęníę przeciwko

Zamawiającemu.

D. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie
przedłożonych oświadczęń i dokumęntów, o których mowa w pkt V niniejszej SIWZ wg zasaďy''

,,spelnia-nie spelnia".

VI.Wvmagania Zamawia iaceso wobec Wvkonawcy realizu iacego orzedmiot
zamówienia.

Organizacyjne
Wykonawca jest gospodarzęm na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru
końcowego, i w szczególności zobowiązanyjest do:
|. zabezpieczęnia przeciwpoŻarowego;
2. przęstrzęgania przepisów BHP;
3. ustalania i utrzymywania porządku terenu budowy, apo zakończeniu robót doprowadzęnię do

należytego Stanu i porządku terenu budowy (demontaŻ obiektów tymczasowych oraz



uporządkowanie terenu z Íęsztek budowlanych w terminię nie późniejszym niŻ w dniu odbioru
końcowego robót;

4. odpowieđniej organízacjí placu budowy , zabezpieczenía magazyĺowego i dozoru swojego mienia;
5. ponoszenia pełnej odpowiędzialności za szkody wynikłe na terenie budowy w tľakcię realizacji

robót;
6. Zamawíający nie ponosi odpowieđzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas

wykonywania przedmiotu zamówienia,
7 ' Transport i składowanie odpadów: Wykonawca jest zobowiązaĺy do prżestrzegaĺia przepisów

Ustawy o odpađach z 14 gruđĺia2}l2 r. (Dz.U. z20l3 r.,poz.2l), w tym:

- przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie rea|ízacji zamówięnia odpady i zapewnia
kontenery na odpady

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

- na wniosek zama:wíającego wskaże miejsce składowania lub uĘlizacji, oraz przedstawi
Stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wywiezionę na
składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z wlw ustawą oraz przepisami wykonawczymi
wydanymi na tej podstawie.

Dotyczące przedmiotu zamówienia - Wykonawcazobowiązaĺy jest mięđzy irľrymi do:

1 . Wykonania przędmiotu umowy z własnych materiałów, zgodnie z posiadaną przęz Zamawiającego
dokumentacją projektową' przedmiarami robót, zę specyfikacjami technícznymi, SIWZ,
obowiązującymi przepisami i normami oraz za|ęcęniami Zama:wiającego. Zastosowane materiĄ
winny spełniać wymogi prawa budowlanego, tj. posiadać odpowiednie certyfikaty Ía znak
bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną,
o ilę dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy; wymagane są materiały atestowane
i dopuszczone do stosowania.

2. Na żądanie Zamawiającego dostarczenia deklaracji zgodnoŚci, aprobat technicznych, świadectw
pochodzenia. W przypadku złoŻenia takiego Żądania przedstawienia, wyników badań,
certyfikatów, kart techniczĺych, autoryzacji, atestów oraz deklaracji zgodności z PN i CE na
materiały ĺurząđzenia Zastosowane przy reatizacji przedmiotu zamówięnia (wg wymogów aľt. 10
Prawa Budowlanego). Dokumenty wymienione j.w. wraz z ich kopiami na Żądanie inspektora,
powinny być, przekazane do kontroli w dniu sprowadzenia materiałów na plac budowy i przed
zabudowaniem;

3. MateriĄ budowlane stosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi
art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

4. Prowadzęnia dokumentacji: rozlíczęnía miesięczne, sprawozdaria z zaawansowania robót,
dokumentacja powykonawcza powinna być. zgoďĺa z wtycznymi inspektora nadzoru;

5. Zakres pÍaa Oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakĺesie objętym proponowaną cęną ofertową
obejmuje także:
a) zorganizowanie i przeprowadzęnie niezbędnych prób, badań i odbioľów oraz ewentualnego

uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakręsu robót objętych przedmiotem zamówienia;
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej inwestycji;

6. obowiązuje ochĺona gatunkowa ptaków i nietoperzy w rejonie inwestycji. Wykonawca wlnlen
uwzględnić obowiązujące zakazl i sposoby ochľony właściwe dla poszczególnych gatunków
występujących w miejscu prowadzenia prac wynikające z arÍ.52 ustawy z dnia |6 kwiętnia 2004r.
o ochĺonię prryrody (Dz.U. Z 2005r. poz.l65l z pőźn. zĺn.), tozporząďzenia Ministra ochĺony
Srodowiska z dnia 06 paździem1ka 20l4r. z dnia w sprawie ochĺony gatunkowej zwierząt (Dz.U.
z 2014 poz.I348.

'7. Wykonawca na obowiązek przygotować opinię ornitologicmą dla budynku Andersa 2 w Radomiu
z wszelkimi jej konsekwencjami.

8. W przypadku obecności ptaków lub nietoperzy w miejscu inwestycji na|eŻy wystąpić z wnioskiem
o zęzwolenie na odstępsťwa od zakazőw do Generalnego Dyrektora ochrony Środowiska lub
Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w trybie art.56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
o ochĺonie przarođy (Dz.U. z20I5r. poz. 165l zpóźn.zm.).

9. Wykonawca wÍaz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego zobowiązany jest
przedłoży ć' Zamaw iającem u m iędzy in nym i :

a) atesty, aprobaty techniczne, gwarancje, świadectwa jakości na wbudowane materiaĘ itp.
b) protokoły zprőb i pomiarów wykonanych po zakończeniu robót,



c) przękazarLia Zamaulíającemu cerĘfikatów, deklaracji zgodności illub innych dokumentów
wymaganych przepisami szczegółowymi dotyczących materiałów uŻýych do ľealizacji
przedmiotu umowy.

Dodatkowe wym agan ia Zamawiającego:
1. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboý budowlano-montażowę - min. ó0 miesięcy od

dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokohr
końcowego ođbioru robót;

2. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób barđzo szczegőłowy
z dokumentacją projektową, pĺzedmiarami oraz SIWZ. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić
z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakľesu zawartęgo w przekazanej
dokumentacji przetargowej, przed złożęníęm oferty. Po złoŻęĺiu oferty, Zamawíający będzie
uwaŻał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakĺesu ujętego w SIWZ.

VII.waoium
l. Wysokość wadium
KaŻďy Wykonawca zobo,wiązaĺy jest zabezpíeczyć' Swą ofęrtę wniesienięm wadium
w wysokości : 30.000 zl. (trzydzieści tysięcy zlotych) pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.
2. Foľma wadium. Wadium moŻebyć, wnoszonę w pieniądzu albo w gwarancjach bankowych lub
ubezpieczeniowych.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŻy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamaul t'ającego: 629 132000 1000261 042000003 0'
5. Do oferty naleŻy dołączyć dowód wniesienia wadium'
6. W przypadku wnięsienia wadium w innej formie niŻ pieĺiądz, (gwarancjach bankowych lub
ubezpieczeniowych), Zamauliający wymaga złoŻęĺía oryginafu dokumęntu potwierdzającego wniesienie
wadium w siedzibię Zamawiającego, kancelaria RSM, najpóźniej w terminię składania ofert. Kserokopię
wadium w formie niepieniężnej zaleca się dołączyć do oferty.
7. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpíeczeníowej powinien
zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty naleźności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy, na
pierwsze Żądaĺíe. Wadium takie powinno obejmować cĄ okĺes związania ofertą, poczynając od daty
składania ofert.
8. Termin wniesienia wadium. Wadium ĺaIeŻy wnieść przed upýwem terminu składania ofert'
przy czym Zamauĺĺający będzie uważał wniesięnie za skuteczne tylko wówczas, jeŻeli przez terminem
składania ofertznajdzíe się na wskazanym koncie.

9. Zwrot i utrata wadium
a) Zamavłiający jest obowiązany niezwłocznię zwrócíć wadium jeżeli :

1) upłynął termin zwíązania ofeą,
2) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenia należytego wykonania umowy'
3) zamaułíający unieważnił postępowanie,

b) Wykonawca, którego oferta zostaĘ wybrana, traci wadium na rzęQz zamawiającego,
w przypadku gdy:

l) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) zaularcię umowy stało się nięmożliwe zprzyczynleŻących po stronie wykonawcy.

l0. Wadium oferęnta, którego ofeľta została wybrana do realizacji danego zamówienia zostanie
zaliczonę na poczęt wnięsienia zabezpieczeĺia naleŹytego wykonania umowy.

1l. oferenci powinni załączyć w ofeľcię numer konta bankowego' na które ma
nastąpić zwrot wadium.

VIII.Wvmagania dotvczace zabezpieczenia należvtego wvkonania umowv
l. Infoľmacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczęn z ýfułu niewykonania lub nienaleŻytęgo wykonania
umowy.

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający ustala zabezpĺeczeĺĺe należytego wykonania umowy zaułartej
w wyniku postępowania o udzielęnię zamówięnia, w wysokości l0%o ceny ofertowej brutto
danego zamówienia.

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.



4.

1) Zabezpieczenia ĺaleŻytego wykonania umowy' danego zamówienia, moŻe być,
wnięsionę wedfug wyboru Wykonawcy w jednej z następującęj formy:

a) pieniądzu
b) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych

2) JeŻelĺ zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwÍaca zabezpíeczeĺíe wniesione
w pieniądzu z odsetkami, pomniejszonymi o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przeIe:w pieniędzy na rachunęk bankowy Wykonawcy, w Sytuacji gdy powstał
obowiązek zwrofu zabezpieczeĺia przewidziany w SIWZ.
3) Z dokumentu gwarancji bankowych/ubezpíeczeniowych winno wynikać jednozĺaczĺíę
gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny,
bezwarunkowy i na pierwsze Żąđaníe Zamawiającego.
4) Zabezpieczenie należýego wykonania umowy' wnosi wybrany Wykonawca robót,
przed podpisaniem umowy.
Zw r ot zabezpieczenia na leżytego wy ko n a n ia u m owy.
Zamawíający zwraca 50%o zabezpięczęnia w terminie 30 dni od dnia zakonczęĺia realizacji
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego zanaleĄcie wykonane.
Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytufu gwarancji i rękojmi za wykonane
roboý 50% kwoý zabezpieczeĺia należytego wykonania umowy.
Kwota o której mowa w pkt b) zostanie zwrócona przez Zamawiającego po upýwie gwarancji
i rękojmi zawady na wniosęk Wykonawcy.

a)

b)

c)

IX.Waluta. w iakiei beda prowadzone ľozliczenia zwiazane z realizacia ninieiszvch zadań.
Wszelkię rozliczęĺía zvłíązaĺe z reatizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane
będą w PLN.

X.Opis sposobu pľzvgotowania ofeľtv

Wymagania podstawowe i foľma oferty.
1) oferta musi bezwzględnie zawierać :

a) prawidłowo w1pełniony Formulaľz ofertowy, wedfug wzoru stanowiącego załącznik
nĺ l do niniejszej SIWZwraz z Wmagaiymizałączn1kami.
b) Kosztorys ofeľtowy

2) KaŻdy wykonawca moŻe złoĘć, tylko jedną ofertę dla danego zamówięnia.
3) ofęrta ma być sporządzorLa w ję'yku polskim, czytelnie i pod rygorem nieważności

w formie pisemnej na formularzu zał. nr I do niniejszej SIWZ.
4) oferent ponosi wszystkie koszty związaĺe z przygotowanięm i złoŻęniem oferty.
5) ofeĺtę należy pľzygotować ściśle według wymagań okreŚlonych w niniejszej SIWZ.
6) ofęrta musi być podpisana ptzęz osobę (osoby) uprawnione do składania woli

w imieniu Wykonawcy. Upľawnienie osoby(osób) podpisujących ofeľtę do jej podpisania musi
bezpoŚrednio wynikać z dokumentów dołączonych do ofeĘ'

7) Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawionę w formie
oryginałów lub poŚwiadczoĺĺychza zgodĺość, z orygínałem przez Wykonawcę kopii.

8) Całość oferty powinna być złoŻorĺa w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie - arkusze (kartki) oferty musza być zszyte, bindowane lub trwale połączone
wjedną całość inną techniką'

9) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub
poświadczony ch przez Wykonawcę za zgo dno ść z oryginałem kopii.

10) Zamawiający moŻe żądać, przedstawienia oryginafu lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wtedy, gdy złoŻoĺa kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.

11) Zamawiający nie dopuszcza składanię ofert częściowych.
12) Zamawiający nie dopuszcza zlożenia ofeľty w postaci elektronicznej.

Zawartość oferty
l) Kompletna oferta winna zav'lierać,:

a) Formularz ofęrtowy - załączník nĺ l do niniejszej SIWZ
b) Kosztorvs ofertowy
c) oświadczenie wykonawców _ zał. rv 2,3, ďo niniejszej SIWZ
d) Wykaz wykonywanych robót - zał. nĺ 4 do niniejszej SIWZ

,,



e) '\Lĺykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zađarlię - zał. nr 5

Đ Zaakceptowany przedstawiony w SIWZ pľojekt umowy 'zał' nĺ 6

c) Dowód wnięsienia wadium.
h) Stosownępełnomocnictwa
i) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt V niniejszej SIWZ.
j) Referencie

XI.Wviaśnienia i zmiany w treści SIWZ.

l. Wykonawca moŻe zwrőcĺć się do Zamawía1ącego o wyjaśnienię treści SIWZ. Zamawĺający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień ĺiezwłoczĺie, jednak nie póŹniej ĺiŻ ĺa 7 dni przed upýwem
składania ofert.

2. Zamawiający przekaŻe Wykonawcy odpowiedź na pytania í wyjaśnienia doýczące SIWZ.
3. W uzasadnionych przypadkachZamawiający może, przed upýwem terminu składania ofert, zmienić

treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w tęn sposób zmianę Zamauliający zamieści na stronię
internetowej Zamavĺiającego. www.rsm.radom.pl.

4. Zamawíający przeđŁuŻy termin składania ofęrt z uwzględnienięm czasu niezbędnego do
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
Informacja ta zostanie zamięszczona na Stronię internetowej Zamawiającego. www.rsm.radom.pl.

XII.Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami
osobami upoważnionymí przez Zamawíającego do kontaktowania się z Wykonawcami są pracownicy
D zíału technicznego RSM.
Tęl.48-3 84-03 -66, 7 l w.3 8 ; mail: zarzadrsm(đrsm'radom.pl.

XIII.Mieisce. termin i sposób złożenia ofertv

l) ofeľty na\eĘ składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego
104 w Radomiu w terminie do dnia 29.08.2022r.do godz.lOm.

2) ofertę należy złoĄć w jednej nieprzezrocrystej, zabezpieczoĺejprzed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) ĺaleŻy opisać następująco: Radomska Spółdzielnia Mięszkaniowa im.
J. Grzeczĺarowskiego ul. Zbrowskięgo l04, 26-600 Radom. ofęrta w postępowaniu na wykonanie:
podać nazwę zamówienia . Nie oťwierać przed dnięm: 29.08.2022 godz. l0l5.

3) Za termin złożenia oferty uważa się teľmin jej dotarcia do Zamawiającego.
4) Wszelkie oferý złoŻolte po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bęz otwierania.

XIV.Wvcofanie zlożonei ofeľty
l. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wycofanie złoŻonej oferty jest skuteczne

wówczas, gdy zostało dokonanę przed upýwem terminu składania ofert.
2. Wycofanie złoŻonejofeĘnastępujepoprzezzłoŻęniepisemnegopowiadomieniapodpisanegoprzez

umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie naIeĘ złoŻyć w miejscu i wedfug
zasaď obowiązujących przy składaniu ofert. odpowiednio opisaną kopertę zauĺierająca
powiadomienie ĺaIeŻy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 'WYCOFAME''. 'W celu potwierdzenia
uprawnienia osób do złoŻęĺía oświadczenia o wycofaniu oferty' do oświadczenia na|eŻy załączyć
odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej i jeśli to konieczne pełnomocnictwo).

XV.Mieisce i teľmin otwarcia ofert

l. otwaľcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Zbrowskięgo l04, 26-600 Radom w dniu 29.08.202Żr.godz. l0l5.

XVI.Teľmin zwiazania z ofeľta.
Wykonawca pozostaje z:wíązany ofertą przez 30 dni. Termin związania Z ofęÍtą zaczyna bĺeg wraz
z upýwem terminu składania ofert.

XVII.Opis sposobu obliczenia cenv.



l. Cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówięnia, naleŻy przedstawić
w Formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr l do niniejszej sIwZ.

2. Cenę ofeľty należy podać w formie ľyczałtu dla całości zamówienia w oparciu o zlożony
kosztorys ofertowy.

3. Do wartości netto Wykonawca ma do|iczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości i w ten
sposób wyliczy kwotę brutto.

4. Cena ofertowa okĺeślona w ofeľcię stanowić będzie wartość ryczałtową nie podlegającąŻadnym
zmianom.

5. Uwzględnienie nięwłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie obciążało wszęlkimi
nęgatywnymi konsekwencjami Wykonawcę.

6. Cena oferty musi zawięrać wszelkie koszty niezbędne do zręa|izowania zamówienia
wynikające wprost z zal<ręsu tzęczowego przedmiotu zamówienia, dodatkowych wymagań
zamaułiającego, wynikających ze SIWZ, jak również w nim nieujęte, a bez których nie można
wykonać zamówienia. Wykonawca ponosi ryzyko, co do poprawności kalkulacji ceny
adekwatnej do zakľesu rzeczowęgo przedmiotu całego zamówienia.

7. Wymagane jest od ofeľentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie waľunków
wykonania zamówienia.

8. Podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią:
Przedmiar robót: - zał.nr 7 do SIWZ
Przędmiar robót dla Wykonawcy jest tylko matęriałem pomocniczym w cęlu sporząđzenia
kosztorysu ofertowego i wyceny oferty, nie możę stanowić jedynej podstawy do wyceny
wartości ryczałtowej robót.
Dokonana wizja lokalna obiekru
SIWZ

XVIII.opis kryteľium, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wÍaz z podaniem
znaczenia tych kryterium oraz sposobu oceny wyceny.

l oferty bęđą oceniane wg następującego kryterium :

- Cenaoferty(C)-90pkt
- Okres udzielonej gwarancji (G ) -tOpkt

2 Kryteľium ceny oferty ( C )
Liczba punktów pÍzyznaÍLa ofęrcie za spełnienie kryterium cena ( C) wg wzoru:

CeĺanajniŻsza
C: x 90pkt

Cena oferty
3 Kryterium okres udzielonej gwarancji (G )
W kryterium gwarancja liczba zdobyĘch przez Wykonawcę punktów wyliczona zostanie wedfug poniżej
określonych zasad:

Minimalny wymagany przez Zamawiającęgo okÍes udzielonęj gwarancji
60 miesięcy- od dnia sporządzenia bezustęrkowego protokółu końcowego odbioru robót
a) okres gwarancji 60 miesięcy (wymagany przez Zamawiającego): 4 pkt
b) okľes gwarancji : powyżej 60 m-cy do 72 m-cy włącznie : 6 pkt
c) okres gwaľancji : powyżej 72 m-cy do 84 m-cy włącznie : 8 pkt
d) okres gwarancji : powyżej 84 miesięcy: l0 pkt
Max ilość pkt do osiągnięcia za kryterium okres udzielonej gwarancji_ l0 pkt

4 llość punktĺíw danej oferty (N):
Wartością punktową oceny badanej oferty będzie Suma ocen uzyskanych za poszczegőlne kryteria.

N=C+G
gdzie:.
N - ilość punktów oferty,
C - iloŚć punktów uzyskanych w kryterium cena,
G - ilość punktów uzyskanych w kryterium okĺes gwarancji

XIX.Wvbór ofertv i zawiadomienie o wyniku postepowania.

1' Zama:wíający udzieli wykonanie zamówienia, Wykonawcy, którego ofęrta zostanię uznana za
najkorzystniejszą.



2. o wyborze oferenta zaintęresowani zostaną powiadomieni pisemnie po zakoÍlczęĺiu
postępowania przętar gow ego.

XX.Informacie oeólne dotvczace kwestii formalnvch umowy w sprawie ninieiszeqo zamówienia.

1. Z oferentem, który złoŻył najkorzystĺiejszą ofertę, zostanię podpisana umowa' której wzór
stanowi załącznlk nľ 6 do SIWZ.
2. Wykonawcy odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

XXI.Sposób porozumiewania sie z ofeľentami

1. W niniejszym postępowaniu o udzięlenie zamówięnia oświadczęnia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Strony postepowania przekazljąpisemnie lub mailem: zarzadrsmíg;rsm.radom.pl. lub na
stronie internetowej : www.rsm.radom.pl.

2. JęŻęIiZamauliający lub oferent przekanljąwnioski, zawiadomieníaoraz informację mailem, każda
ze stron na Żądaníe drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymaĺia.

3. Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie swój mail.

XXII.Unieważnienie postepowania

Radomska Spóldzielnia Mieszkaniowa im.J.Grzecznaľowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo
unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia
jakichkolwiek skutków pľawnych i Íinansowych.

XXIII.Wvkaz zalacznikórľ do SIWZ:

l Zalącznik nr 1 - Formularz oferty
2 Zalącznik nr 2- oświadczęnie wykonawcy
3 Zalącznik nr 3 - oświadczenię o niękaralności
4 Zalącznik nr 4- 

-\Nykaz 
zrealizowanych robót

5 Załącznik nr 5- Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie
6 Zalącznik nľ ó - Projekt umowy
7 Zalącznik nr 7 - Przedmiaľ robót
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Załączniknr l
Formularz ofertowy

(tazwa i siędziba oferenta, telefon)

Radomska Spóldzielnia Mieszkaniowa
im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu
ul. Zbľowskiego 104
26-600 Radom

FORMULARZ OFERTOWY

Kompleksowy remont pokrycia dachu wľaz zizolacją teľmiczną stropodachu i robotami towarzyszącymi
budynku mieszkalnego wieloľodzinnego pľzy ulicy Andersa 2 w Radomiu będącego w zasobach Radomskiej
Spóldzielni Mieszkaniowej w Radomiu

l Stosownie do postępowania w sprawie udzielęnia zamówienia ogłoszenia o przętargu nieograniczonym z dnia
.........oferuję(my) jego realízację Za następującą ryczahową cenę danego zamówięnia.

Cena ofeľtowa rvczałtowa za wykonanie calości zamówienia ti.:

Kompleksowy ľemont pokrycia dachu wraz zizolacią termiczną stropodachu i ľobotami towarzyszącymi
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Andersa 2 w Radomiu będącego w zasobach Radomskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu

Cena netto :... ... ... ... ... '..zł.nętto bez podatku VAT ( słownie: . . . '..

NaleŹny
..złorych)
podatek VAT w wysokości. % ,wynosi ..zł' (słownie:

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

Ceny wyliczono w oparciu o ďw składniki do kosztorysowania:

- Stawka roboczogodzlny .. ' .....zł.
_ Koszty ogólne... . '. ... ... ...%

- Koszty zakupu... ... ... ......%

- Zysk ........%
Cena ofertowa ryczaltowa za wykonanie całości zamówienia wynika zzalączonego do oferty kosztorysu
ofertowego.

2 Robory objęte zamówieniem: wykonamy w terminie do :...........
3 Na wykonanię całości zamówięnia udzielamy gwarancji na okres ..... miesięcy liczonych od

dnia końcowego bezusteľkowego odbioru robót.
4 Informuj emy, Że firma nasza jest /nie jest/ płatnikiem podatku VAT.
5 oświadczamy, Że zwiąnljemy się ofertą zgodnie zę SIWZna okes 30 dni.
ó oświadczamy, że: dokonaliśmy wizji lokalnej teľenu z zachowaĺíem należytej staranności i zebraliśmy

wszystkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie
przedmiotu zamówienia oraz otrzymaliśmy koniecznę danę do pľzygotowania oferty.

7 Akceptujemy proponujemy wzór umowy iw razíe wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach zauĺartych w SIWZ, w miejscu i tęrminie wskazanym przez Zamawiającego.

8 oświadczamy, ze zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, projektem umowy
i wszystkimi innymi dokumęntami oraz warunkami spełnienia zamówienia. Do dokumentów i SIWZ nie
wnosimy żadnych zastrzęŻęn i uznajemy się za zvłiązanych okľeślonymi w nich postanowieniami,

.;

.zł.brutto.



a -w przwadku wyboru naszej oferý podpiszemy umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez
Zamawiającego.

9 oświadczamy, Że w cęnię oferty zostĄ uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówięnia.
10 Upoważnionymi osobami do kontaktu i prowadzenia wszelkiej korespondencji

z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania Są: adres:

...Nr telęfonu:......''....... e-mail:.
1t oświadczamy. Źe całość przedmiotu zamówienia będzie wvkonywana wyłacznię siłami własnymi Firmy.
12 Wniosłem/ wnieśtiśmy wadium dla danego zamőwienia w wysokości ..............'.....'zł w formie

"'"'"'wdniu"'
13 Prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych Ęrtułem wadium na konto

14 Załącznilrl:
a.

( podpis upełnomocnionych przedstawicieli)

b.

c.

d.

ę.

f.

ob.

(data)



Zalącznik nr 2

_:V,/ zőr oświadczenia Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznaľowskiego'
ul. Zbľowskiego 104' 26-600 Radom

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn: na wykonanie zamówienĺa pn.:
Kompleksowy ľemont pokrycia dachu wraz zizolacją termiczną stropodachu i ľobotami towarzyszącymi
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Andersa 2 w Radomiu będącego rv zasobach Radomskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu

oŚwIADCZANI,ŻE:
Jestem (esteśmy) uprawniony(i) do występowania w obrocie prawnym' zgodnie
z wymaganiami ustawowymi,
l. Posiadam (posiadamy) niezbędne uprawnienia do wykonywania okręślonej działalności, okĺeślonych prac lub

czynnoŚci, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Dysponuję (dysponujemy) niezbędną wieđzą i doświadczęniem, a takŹe potencjałem ekonomíczĺym i

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

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczęń
woli w imieniu Wykonawcy



Załącznik nr 3

Wzór oŚwiadczenie Wykonawcy o niekaľalności

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba.

NIP

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn:

Kompleksowy ľemont pokľycia dachu wraz zizolacją teľmiczną stľopodachu i ľobotami towarzyszącymi
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Andersa 2 w Radomĺu będącego w zasobach Radomskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu

Działając w
imieniu ... ..

zwanego dalej Wykonawcą i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania

oświadczam. że Wykonawca - osoba ťĺzyczĺa, w przypadku osoby ťlzycznej prowadzącej działalność
gospodarczą, urzędujący członkowie orgaľruzarządzającego w przypadku osoby prawnej, komplementaľiusze
w przypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, partĺerry lub członkowie zarząďu w
przypadku spółek partnerskich, wspólnicy w przypađku spółki jawnej - nie został prawomocnię skazanv za
przestępstwo popełnione w związ|<rl z postępowaniem o udzięlęnie zamówienia, przestępstwo przekupsťwa,
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 zwaIęzaniu nieuczciwej konkurencji,
za czyÍ| nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcje publiczną, nie zostało
w szazęte postępowanie upadłośc iowe lub ogłoszona upadłość.

(miejsce i đata złoŻęnia oświadczenia) (pieczęć i podpisy upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)



Zalącznik nr 4

Wzőr wykazu wykonywanych ľobót budowlanych
ZAMA\łIAJĄCY:
Radomska Spóldzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Gľzecznarowskiego ul. Zbrowskiego l04' 26-600 Radom
WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielęnia zamówienia pn:

Kompleksowy remont pokrycia dachu wraz zizolacją termiczną stľopodachu i robotami towarzyszącymi
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Andersa 2 w Radomiu będącego w zasobach Radomskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu

Oświadczam(my)' że
wykonywałem (liśmy) następujące roboty buđowlane w okręsię ostatnich 5lat przed upýwem tęrminu składania
ofert' a jeżeli okres prowadzenía działalności jest krótszy - w rym okľesie, odpowiadającę swoim rodzajem
zakĺęsowi przedmiotu zamówienia, oraz roboty te zostĄ wykonanę zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z ĺa\eŻytą starannością i prawidłowo ukończone, na co załączam Stosownę referencje.

dnia.

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

Odbiorca
(nazwa,adres,
nr telefonu do

kontaktu)

Data wykonywanej roboĘ
budowlanej w okľesie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu skladania

ofeľt, odpowiadające swoim rodzajem
zakresowi przędmiofu zamówienia.

Zakończeĺię
(data)

Początek
(data)

Wartość brutto
ľoboĘ budowlanej'

zamówienia

Nazwa i przedmiot robót
budowlanych

L.p.

I

2.



Zalącznik nr 5

_wzőr wykazu osób które będą wykonywać niniejsze zamówienie

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

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielęnia zamówienia pn:

Kompleksowy remont pokrycia dachu wrazz izolacją termiczną stropodachu i robotami towarzyszącymi
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Andersa 2 w Radomiu będącego w zasobach Radomskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu

Zamówíenię niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

dnia.

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

Doświadczenie
zawodowe

Kwalifikacje
zawodowe

Zakĺes
wykonywanych

czvnności

Imię i nazwiskoL,P



Zalącznik nr 6
UMowA Nľ ............,.- wzor

Zawarta w dniu . pomiędzy :

Radomską Spóldzielnią Mieszkaniową im. J. Grzecznaľowskiego z siedzibą : 26 _ 600 Radom ul.
Zbrowskiego l04, posiadającą MP 796-003-59-52, KRS 0000085072' Zwaną dalej ,,Zamawiającym'',
reprezęntowanąprzez i

1.

2.

a ...... posiadającą
lrflP..' ....zwarlądalej''Wykonawcą'' reprezentowarLąprzęzI

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przętargu nieograniczonym,
protokół...... ... ....została za:warta umowa o tręści następującej :

s1.
l. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą:

2. Kompleksowy ľemont pokrycia dachu wraz z izolacją teľmiczną stropodachu i robotami
towarzyszącymi budynku mieszkalnego wieloľodzinnego przy ulicy Andeľsa 2 w Radomiu będącego
w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu, zgodnie ze złoŻoną ofertą zarejestrowaną
pod rľ ... ... dnia ... ..... kosztorysem ofertowym, protokółem ..., na warunkach okĺeślonych w SIWZ
oraz w ofercię Wykonawcy.

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

4. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego robót zobowiązaĺy jest przedłoŻyć
Zamauł iającemu między innymi :

a) atesty, aprobaĘ techniczne, gwarancje' świadectwa jakości na wbudowanę materiaĘ itp'
b) protokoĘ z prób i pomiarów wykonanych po zakończeniu robót,

$2.
Ustala się następujące terminy wykonania zamówięnia:
l. Rozpoczęcie robót - tęrmin rozpoczęcia realizacjí przedmiotu umowy ustala się na dzięíl

protokolarnego przekazania placu budowy. Przękazaníę placu budowy nastąpi w tęrminie
obustrorurie uzgodnionym, nie póŹniej jednak niż w ciągu l0 dni licząc od daty podpisania Umowy.

2. Teľmin zakończenia reaIizacjĺ przedmiotu Umowy ustala się do dnia 30.11.2022r. z możliwością
jego przesunięcia w przypadku wystąpienia okoliczności jak $ l 5.

3. Zmiarĺa terminu zako,ŕlczeĺia robót spowodowana warunkami w/w wymaga formy pisemnej d.
aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

s3.
Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót budowlanych polegających na :

Kompleksowy remont pokrycia dachu wrazz izolacją termiczną stropodachu i ľobotami towarzyszącymi
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Andeľsa 2 w Radomiu będącego w zasobach Radomskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu, na kwotę: ....zł. nętto (słownie:

złotychnetto),należnypodatekVATwwysokości ...'% ... ....zł. (słownie:

.....::.....::.::.:.:.::....:.....:......:...:..;ľľ:ľ'"."*ilľ'ä:i ;;;';;';i';;;"!* jřlLä")'";";",ńil'il';
dnia.. .'..... kosztorysem ofertowym, protokółęm... na warunkach okĺeślonych

w SIWZ oraz w ofercię Wykonawcy. Kwota powyższa jest ostateczna i nie podlega zmianie.

s4.
l. Strony postanawiają, Że rozliczenie przedmiotu odbywać się będzie fakturą końcową za wykonany

i odebrany bęzusterkowo protokółem końcowego odbioru robót przedmiot całego zadanía'
2' Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur w terminie do 2l dni licząc od daty potwierdzęnia

odbioru tych robót.
3. Rozliczenie końcowe przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu 30 dni licząc od daý bezusterkowego odbioru

przedmiotu Umowy, na podstawie faktury końcowej płatnej w terminie do 30 dni licząc od daty złoŻeĺia
faktury w siedzibię Zamauĺiającego'wÍaz z zat:więrdzonymi kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi.



$s.
l. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrząďzoĺe mieniu Zamawíającego i lokatorom w okľesie

prowadzenia robót.
2' Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do :

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlanymi, ze specyfikacjami technicznymi,
obowiązującymi przepisami i normami przy dołoŻerĺiu należytej staranności,

- protokolarnęgo przejęcia placu budowy,
prowadzenia dziennika budowy,
zatrudnienia na budowie kierownictwa technicznego robőt z odpowiednimi uprawnieniamí, oraz
pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje,
przestrzegania przepisów BHP i p.pożarowych i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich naruszenie,
zabezpieczeÍ|ia właściwej organizacji robót,
wykonania na koszt własny wygrodzenía streĘ bezpieczeństwa,

- odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczeĺiamagazyĺowego i dozoru swojego mienia;
ponoszenia pełnej odpowiędzialnoŚci za szkody wynikłe na tęrenię budowy w trakcię realizacji robót;
Umożliwienia wstępu na tęręn budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do
których naleŻy wykonywanie zadan okĺeślonych Ustawą - Prawo Budowlane oraz udostępnięnia im
danych i informacji wymaganych tą Ustawą,
ustalania ĺutrzymywania porządku terenu budowy, a po zakończęniu robót doprowadzenie do należytego
stanu i porządku terenu budowy (demontaŹ obiektów tymczasowych oraz uporządkowanię tęręnu
z resztek budowlanych w terminie nie pózniejszymniż w dniu odbioru końcowego robót;

- Zamauliający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzoĺe przez wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia,

- Transport i składowanie odpadów : Wykonawca jest zobowiązany đo przęstrzęgania przepisów Ustawy
o odpadach z 14 grudnia2}l2 r. (Dz. U. z 2013 r., poz.2l), w tym:

- przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie rea|ízacji zamówienia odpady i zapewnia
kontenery na odpady,

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

- Wykonawca na wniosek zamawiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji, oraz przedstawi
stosownę dokumenty, Że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wywiezione na składowisko,
poddane utylizacji) zgodnie z w/w ustawą orazprzepisami wykonawczymi wydanymi na tej podstawie),

wykonania i utrzymania na koszt własny zaplecza budowy,
zawiaďamiaĺía zamawiającego o terminach robót zanlkających lub ulegających zal<rycĺu
z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez inspektora nadzoru, w razie niewypełnienia
tego zobowiązania Wykonawca będzie musiał odkryć roboty, umożliwić ich zbadanie i przywrócić je do
stanu pierwotnego, jeżeli nastąpiło to z jego winy,
w przypadku udostępnienia przezZamawiającego punktów poboru energii i wody do cęlów budowy, do
pokrycia ich kosztów w trakcię realizacji zadania inwestycyjnego wg. wskazań urządzeÍl pomiaľowych,
Zamontowanych na koszt własny,(licznik energii elektrycznej musi spełniać wymagania określonę
pľzepisami i Dyrektywą MID. Licznik energii elektrycznej wymaga prawidłowego podłączenia przęz
Wykonawcę do opomiarowanej instalacji budynku. Wykonawca odpowiada za prawidłowość działania
układu pomiarowego i prawidłowość podłączenia. Wodomierz musi spełniać wymagania zgodĺe
z Dyrektywą 2004l22lEC MID i zostać prawidłowo podłączony do opomiarowanej instalacji wodnej
budynku,
ponoszenie wszystkich innych kosztów związanych z prőbami' badaniami przewidziarrymi Prawem
budowlanym, niezbędnych do prowadzenia' kontroli i odbioru robót budowlanych,
utrzymania teręnu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i składowania
wszęlkich urządzei pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów oraz níepotrzebnych vządzeÍl
prowízoryczĺych na koszt własny,

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zmatęnałów własnych zgodnie z ofertą.
4. Zastosowanę materiĄ, wyroby budowlanę iurządzenia przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w aľt.10 ustawy ,,Prawo
Budowlane'' oraz posiadać wymagane certyfrkaty' atesty, aprobaty techniczne, być zgodĺe z wymogami
technicznymi Polskich Norm.

5. Na każde Żąďaĺíe Zamawíającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych
materiałów, cerýfikat ĺa znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską
Normą lub Aprobatą Techniczną. JęŻę|i Zamawiający zaŻąda badań zakwestionowanych materiałów,
Wykonawca jest zobowiązany ďo przeprowađzenia badań na własny koszt, które wykona nieza|eimy
rzeczoznau/ca budowlany. Jeżeli w rezultacie badań okaże się, że zastosowane mateľiĄ są niezgodne



zvmową,odbiegają od norm i przepisóq to koszt badań i robót naprawczych ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiąnlje się do umoŹliwienia wstępu na teręn budowy pracownikom organów nadzoru

budowlanego, do których ĺaleŻy wykonanie zadań okręślonych ustawą Prawo budowlanę oraz udostępni im
informacje wymaganę tą ustawą.

'7. obowiązuje ochĺona gatunkowa ptaków i nietopeľzy w rejonie inwestycji. Wykonawca winien uwzględnić
obowiązujące zakaztt i sposoby ochľony właściwę d|a poszczególnych gatunków występujących w miejscu
prowadzenia prac wynikaj ące z art.52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochĺonie przyrody (Dz.U . Z 2005r.
poz.I65l z pőźn. zm.), rozporządzeĺia Ministra ochľony Srodowiska z ďnía 06 paździemika 2014r. z ďrĺía
w sprawie ochrony gatunkowęj zwierząt (Dz.U. z2014 poz'l348'

8. Wykonawca na obowiązek przygotować opinię ornitologiczną dla budynku Aĺdersa 2 w Radomiu
z wszelkimi jej konsekwencjami.

9. W pľzypadku obecności ptaków lub nietoperzy w miejscu inwesýcji naIeŻy wystąpić z wnioskiem
o zęzwolęnie na odstępsťwa od zakazów do Generalnego Dyrektora ochľony Śľodowiska lub Regionalnego
Dyrektora ochĺony Środowiska w trybie aľt.56 ustawy z dnía |6 kwiętnia 2004 o ochĺonię przyroďy (Dz.ĺJ.
Z20l5r. poz. 165l zpőźĺ.zm.).

l0. Zapobranąenergię elektryczną i wodę Zamawíający obciązry Wykonawcę fakturąVAT.
só.

l ) Strony postanawiają , Że wiąŻącą formą odszkodowania będą kary umownę.
2) Ustala się kary umowne w następującychprzypadkach i wysokoŚciach:

a) Wykonawca zobowíązany jest do zapłaceĺíaZamawiającemu następujących kar umownych:
í. za zwłokę w wykonaniu pľzedmiotrr Umowy, w wysokości 0,l%o wynagrodzęĺia umownego

brutto okľeślonęgo w $ 3 , za kaŻdy ďzień zwłoki licząc oď umownego terminu zakonczęnia
r ealizacji przedmiotu umowy,

ii. za zvłłokę w usunięciu wad stwięrdzonych w okľesie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,loń
wynagrođzenia umownego brutto określonęgo w ö 3 za kaŻđy dzień zwłoki licząc od końca
terminu wskazanego przez Zama:wiającego na usunięcie wad, stwierdzonych w okľesach
gwarancji i rękojmi'

iii. za odstąpienie od Umowy przez'$ĺykonawcę z przyczyrĺ, za ktőrę odpowiedzialność ponosi
Wykonawca, w wysokości l0oÁwyĺagrođzęĺia umownego brutto okĺeślonego w $ 3.

3) W przypadku wystąpienia kar okĺeślonych w niniejszym paragrafie ust. 2 pkt. a), ich egzekwowanie nastąpi
w pierwszej kolejności poprzęz potľącenie z faktury wystawionej przez Wykonawcę za przedmiot umowy
Iub z zabezpięczęnía należytego wykonania umowy znajdującej się w dyspozycji Zamawíającego.

s7.
Zamawíający zaslrzęga sobie prawo dochodzęnia odszkodowania uzupełniającego wysokość kar umownych.

s8.
Strony niniejszej umowy uzgadĺiają, Że Zamawiającęmu przysługuje oprőcz sytuacji wynikających z przepisów
kodeksu cywilnego, đodatkowe umowne jednostroĺrne prawo odstąpięnia od niniejszej umowy' w tęrminię trzech
miesięcy od daty jej zawarcia, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji, w następujących przypadkach gdy:

1. Wykonawca nie przystąpi do wykonywania prac w tęrminie dwóch tygodni od tęrminu rozpoczęcia prac
okľeślonego w umowie.

2. Wykonawca przeĺwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyrry na okres dłuzszy niż 10 dni.

3. Wykonawca wykonuje prace wadlíwie, źle jakościowo lub z zastosowaniem wadliwych mateńałów,
materiałów niezgodnych z dokumentacją techniczną, nie przęstrzęga warunków technicznych i
obowiązujących norm w wykonywaníu powierzonych robót. W przypadku stwierdzenia przez
Zamavłíającego któĘkolwiek z wymienionych przesłanek Zamauĺiający moŻę w trybie
natychmiastowym odsunąć Wykonawcę od prowadzonych prac, lub też wezwać go do natychmiastowego
dokonania poprawek oraz wykonywania prac w sposób prawidłowy.

4. Wykonawca realizuje roboty opieszale tak, iż nie jest prawdopodobne, aby zakończono roboty
ręmontowę w umówionym terminię.

$e.

KaŻdej ze stľon przysfuguje pľawo rozwiązania umowy z miesięcznym okľesem w;rpowiedzenia dokonanym na
konięc miesiąca kalendarzowego.

s 10.

l. odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nięważności'

2. W przypadkuodstąpieniaodumowyWykonawcę orazZamawtającego obcíąŻająnastępujące obowiązki
szczegółowe:



a) w tęrminię siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy uđzíale Zamawiającego
sporządzi szczegőłowy protokół ĺĺuĺeĺtaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia.

b) wykonawca zabezpieczy ptzeÍwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Ę strony, która
była winna odstąpienia od umowy.

c) wykonawca zgłosi do dokonania przez Zaĺnawiającego odbioru robót pľzerwanych oraz robót
zabezpieczających jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z pfzyczyrL' za ktorę Wykonawca nie
odpowiada.

d) wykonawca ĺíęzwłocznią a najpóźniej w terminie 7 dni, usunię Z terenu budowy urządzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.

3. Zamawíający przejmie pod swój dozor pIac budowy.

4. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty wykonane do dnia odstąpienia. W takim przypadku
postanowienia $ 14 umowy stosuje się odpowiednio.

$ ll.
Wykonawca będzie wykonywał całość przedmiotu zamówieniawyłącznię siłami własnymi Firmy.

$ 12.
l. Wykonawca będzie ponosił w okĺęsię prowadzenia robót i w okĺesie gwarancji odpowiedzialność za

ewentualne szkody wyĺządzone Zamavłíającemu i lokatorom.

2. Likwidację szkody Wykonawca dokona w tęrminię 7 dni od daty otrzymaĺia protokołu sporządzonego
przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy szkody.

s 13.

l ' Strony ustalają, że przedmiotęm odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy'
potwierdzone protokółem odbioru końcowego robót.

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy spisany będzie protokół.
Jeżeli będą stwięrdzonę w trakcie odbioru usterki, uzgodniony zostanię tęrmin ich usunięcia, a odbiór
końcowy nastąpi po ich usunięciu po ponowĺym zgłoszerĺiu wykonanych robót do odbioru.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanię stwięrdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu nię zakoilczęnia robót lub posiadania wad, to Zamavłíający odmówi
odbioru z wíny Wykonawcy.

4. Zamauliający Wznaczy termin i rozpoczĺie odbiór robót w ciągu 10 dni od daý zawiadomienia go
o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

5. Gotowość do odbioru końcowego robót powirľra być potwierdzona wpisem đo dziennika budowy
i potwierdzonęgo pÍzęz inspektora nadzoru. o gotowości do odbioru i o wpisie do dziennika budowy
Wykonawca zawiadomi odrębnie na piśmie Zamawiającego.

6. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego zobowiązany jest przedłożyć
Zamavłiającemu między innymi:
b) atesty, aprobaty techniczne, gwarancje, świadectwa jakości na wbudowane materiały ię.
c) protokoły zprőb ipomiarów wykonanych po zakoÍrczeĺiu robót,

'7. JeŻeli w toku czynności odbioru zostaną stwięrdzone wady, Zamawiającemu przysfugują następujące
uprawníenia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia:
- odmawia dokonania odbioru do czasu usunięcia wad i ponownęgo zgłoszenia przez
Wykonawcę,

b) jeŹeli wady nie nadają się do usunięcia :

- jeżeli umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przęzĺaczentem, Zamawíający
może obniżyć wynagrodzęnie do 25oÁ wartości robót za dany elemęnt posiadający wady,
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z pÍzęznaczę4iem, Zamawiający moŻe
odstąpić odumowy, obciążając Wykonawcę wszystkimi kosztami wynikającymiztego tytułu lub
Żądać prawidłowego wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

8. odbiór dla robót zanikających i ulegających zakryciu polega na sprawdzeniu iloŚci
i jakości robót wykonanych zgodnie z umową. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy,
w postaci wpisu do dzieĺurika budowy.

9. ostateczną komisję odbioru końcowego robót zwofuje Zamawiający.
l0' w okresach rękojmi i gwarancji, Zamawiający, przy udziale Wykonawcy przeprowadzać będzie nie

rzadziej ĺiŻ raz w roku przegląďy gwarancyjne, z których sporządzone będą protokoĘ, zawĺerające



stwięrdzone wady lub ich brak. Przeglądy tę zostaną wykonane w ramach niniejszej umowy.
Wykonawcy nie pľzysfuguję za ích wykonanie dodatkowe wynagrodzenie.

11. odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonania przedmiotu umowy po upýwie udzielonej
gwarancji. odbiór będzie dokonywany przez Zama:wiającego przy udzíale Wykonawcy w formie
protokołu.

12. Przeglądy gwarancyjne dokonanę zostaną w szczególności:
a)przed upýwem okręsu rękojmi
b)przed upýwem okresu gwarancji ustalonym w umowie w $ 14 ust. l i okręślonym bezusterkowym
protokole odbioru końcowego przedmiofu umowy.

13. w przypadku stwięrdzenia wad w trakcię przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca nie moŹe odmówíć
podpisania protokołu bez podania udokumentow aĺy ch przy czyn odmowy.

14. w przypadku odmowy pođpisania protokołu zprzeglądu gwarancyjnegobez pisemnego uzasadnienia
złoŻonego Zamawiającemu w ciągu 5 dni licząc od daty sporząďzeĺia protokofu, Zamawiający może
j ednostronni ę uznać bezsporność wykazanych wad.

15. Po protokólarnym stwierdzeniu usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi, rozpoczynająbieg terminy
Ia zwrotzabezpieczeĺia naleĄtego wykonania umowy' o którym mowa w $ 16.

$ 14.
1. Na przedmiot umowy okeślony w $ l, Wykonawca udzielaZamawĺającęmu ....... lat gwarancji licząc od

daty bezusterkowego ođbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do usuwania wad
powstĄch w okręsie gwarancji na własny koszt w terminię wskazanym przez Zamawiającego.

2. Wady mogące powodować zagroŻeĺie uszkodzęnia budynku przy ulicy Andęrsa 2 Wykonawca zobowiązaĺy
jest usunąć niezwłocznie.

3. JeŻeli Wykonawca nię usunie wady w terminie wskazanym w ust. l |ub 2, Zamawiający ma prawo polecić
usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4. Koszty o których mowa w ust.3 Zamawiający moŻe pokryć w całości lub w części zpfzęznaczonego na ten
cel zabezpieczenia naleŻýego wykonania umowy.

5. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca wyđaZamavłiającemu oświadczenie
w przedmiocie wykonania zamówienia zgodnie ze szalką budowlaną, wolnego od wad i udzielęnia ochrony
gwarancyjnej na warunkach niniejszej umowy.

6. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, w sprawach nie uregulowanych w umowie odpowiednie
zastosowanię mają przepisy Kodęksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaŻy.

7. Nięzalężnię od uprawnień z tfiłu gwaľancji Zamauĺiającemu przysługują uprawnienia z ty't:'lJu rękojmi na
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

$ ls.
Wykonawca ma prawo ďo Żądania przedłuŻenia teľminu umownego' jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu
stanowi konsekwencję:

- okoliczności, których nie można było przewidzięć,nięzalężmych od Wykonawcy,

- wprowadzenia robót dodatkowych, które ze wzglęďu na technologię wykonania w znacznym stopniu
wpýwają na teľminową rea|izację przedmiotu umowy'

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót,

- z powodu siły wyższej.
sló.

l. Strony ustalają zaberyieczeĺie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia
umownego brutto okĺeślonego w $ 3 niniejszej umowy d. w wysokości ..............zł. (słownie:

..... złotych ) wniesione przed zavłarciem umowy, zgodnie
zwybranymĺ formami okeślonymi w pkt VIII SIWZ.

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.l gwarantuje zgodnie z umową wykonanie robót i sfuży do pokrycia
roszczęn z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane roboty.

3. Zamawiający zwÍaca 50% kwoty zabezpíeczeĺia w tęrminie 30 dni od dtiazakonczeniarealizacji przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiającego za naleŻy cie wykonane.

4. Zamaułiający pozostawi ĺa zabezpieczęnię roszczeń z ýtufu gwarancji i rękojmi za wykonane roboty 50%
k'w oty zab eryieczęnia należytego wykonania umowy.

5. Kwota, o której mowa w pkt.4 zostanie zwrócona przez Zamawiającego po upýwie okĺęsu gwarancji
i ľękojmi zawady na wniosek Wykonawcy.

s 17.
l. Zobowiąnlje się Wykonawcę do ustanowięnia samodzielnej funkcji technicznej zgodnie

z art.l2 ustawy z dnia 7 |ípca 1994 roku Prawa budowlanego i powołania na stanowisko kierownika budowy
: Pan . . ..... upr.bud. nÍ. .. . '. , członek MOIIB ff ... ...

2. Funkcję Inspektora nadzoru ze Strony Zamauliającego pełnić będzie :

Pan ... .... upr.bud. nÍ ... . . .. ..członek MOIIB nr . .. . ..



s 18.
Strony postanawiają, że wszęlkię zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nięważności takiej zmiany.

s te.
l. 'W ĺazíę powstania sporu, na tle wykonywania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówięnía

Wykonawca zobowiązaĺyjest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanię konkretnego roszczenia do Zalnauliającego.
3. Zama-wiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia
w tęrminie 2l dni od daĘ zgłoszeĺiaroszczenia.

$ 20.
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakĺesie prowadzonej działalności gospodarczej.
W przypadku upýwu okresu ważności polisy Wykonawca zobowíązany jest ubezpieczyć się w w/w zakręsie co
najmniej na kwotę 300.000,00 zł.

$ 21.
Sądem właściwym w sprawach sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy jest Sąd właściwy miejscowo ze
względu na siedzibę Zamawíającego.

s22.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kođeksu Cywilnego.

s 23.
Umowę niniejszą sporządzono w 2-<h jednobrzmiących egzemplarzach, l egzemp|arz dla Zamawiającego
I egzemplarz dla Wykonawcy.

zAMAwIAJĄcY WYKONAWCA
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ANDERSA 2 slERPlEŃ 2022 OBMIAR

Razem
ROBOTY ROZBIORKOWE

310.420

4.500

146.000

237-110

933,440

933.440
RAZEM 933.440

1 .000
't.000

55,050

29.570

29.5 70
RAZEM 29.570

UĘlizacja papy

22,586

63

63 22,586
22,586

REMONT KOMINOW

24.760
m

m 1 3.000
't 3,000

24.760
15

d.2
KNR.W 4-O,I

0726-03
Uzupďnienie ýnków zewnętrznych zllĺykłych kategorii lll o podłożach z
cegły' pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powiezchni do 5 m2
w 1 miejscu
98,80.0.5

7n2

49,4001n2

49.400

Poszcz.

310.420
RAZEM

4.500
RAZEM

146.000
RAZEM

m

m 237.110
RAZEM

933.440
RAZEM

i RAZEM
Jv13

63 55,050
RAZEM

29.570
RAZEM

RÁzEM

24.760
RAZEM

RAZEM

24,760
RAZEM

RAZEM

l.m.

7n2

1n2

1n2

7n2

m

m

yn2

7n2

62

62

kpl.

kol.

1113

63

63

63

112

712

7n2

1n2

Opis iwyliczenia

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapóW, kołnierzy'
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
fi 4' 0.45*3+7 3-0.45+73t0.45"5+73* 0.25*2+'l 1 

-0.45-6ľ1.'ĺ

Rozebranie obrobek blacharskich murów ogniowych' okapóW, kołnierzy
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku _ parapety okienne
20-o.s-0.25

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Rozebranĺe rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

11'3+4*2+8"24.5+0,11

Rozbiórka pokrycia zpapy na dachach betonowych - pierusza Warstwa po-
krycie dachu + daszki nad balkonami
842+1 .20-8.60* 4+1 .20* 4.20' 4+30

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonovvych - następna waÍstwa
Krotność = 4
933.440

Demontaż elementóW instalacji odgromowej - część nadziemna

d.
8
1

kalkulacja
własna

Transport pionowy: papy z demontażu dachu, obróbki blacharskie, czapki
kominowe, styropian,wszystkie elementy zdemontowanej instalacji odgromo-
wej i wszstkie pozostałe elementy z rozbiórek
55.05

Wywiezienie samochodami skĺzyniowymi gruzu, obróbek blacharskich' papy
na odległość do 1 km
29.57

Wywiezienie gruzu, papy, obrÓbek blacharskich samochodami skÍzyniowymi
-zakaŻdy następny'l km
Krotność = 9
29.57

Rozbiórka betonowych czapek kominowych

24.76

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych

(0.4'2+0.9-2\"5

Wykonanie nowych zbrojonych czapek kominowych z betonu monolityczne-
go
24.76

Podstawa

KNR 4-01
0535-08

KNR 4-01
0535-08

KNR 4-01
0535-04

KNR 4.01
0535-06

KNR 4-01
051 9-06

d.
6
1

KNR 4-01
051 9-07

7
1d.

9,KNR 4_0'ĺ
d.1lo1o8-13

1

d.
0
1

KNR 4.01
01 08-1 0

1'l
d.1 kalk. wlasna

12 KNR 4-01
0212-04d .2

13,KNR 4-01
d.2io2o1-10

'ĺ4]KNR 4_01
d.z ] o2o3-13

Lp.
1

1

d.t

2
d.'l

3
d.1

4
d.1

5
d.1

2

Norma PRo WeÍsja 4.59 NÍ seryjny: 1 191 8 Uzytkownik: RsM
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d.3 0303-06

OBMIAR

z
mineralnej metodą wdmuchiwania do przestzeni - dodatek za kaŻdy 1 cm
grubości
Krotność = 1 2

2

Razem

108.800

í 08.800

108.800

108.800

108.800

26.700

24.900

12,730

12.730

79,000

1.000

3,840

Poszcz.

108,800
RAZEM

108.800
RAZEM

108.800
RAZEM

't 08.800
RAZEM

108,800
R,AZEM

I

26,700

I

I

RAZEM

24.900

12,730RAZEM

't2,730
RAZEM

79.000'
RAZEM

RAZEM

3.840
RAZEM

.380697

l.m
7n2

62

7n2

112

m2

7n2

1n2

7n2

1n2

1n2

] RAZEM

RAZEM

m2-

1n2

Opis iwyliczenia
Pzygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą _ impregnacja
grzybobójcza jednokrotnie (cT 99)
108.80

Pzygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie
preparatem wzmacniającym cT 17 jednokrotnie
108.80

ociepĺenie Ścian budynkow płytam i styropianowym i m etodą lekką-mokrą
przy UŻyciu gotowych zapraw klejących - pzyklejenie płyt styropianowych do
ścian
108,8

ocieplenie ścian budynków płytami styropianowym i m etodą lekką-mokrą
przy uŻyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach
108.80

Wyprawa elewacyjna cienkowaÍstwowa z tynku silikonowego CERES|T gru- im2
boŚci 2'5 mm wyk' ręcznie na upÍzednio przygotowanym podłożu na ścia_ 

inach płaskich i powiezchniach poziomych
10g,g0 

rdurr Puzrurrryu" 

'r,obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy powlekanej kolor
antracyt /czapki kominowei
26.70

obróbki pÍzy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy powlekanej kolor
antracyt /obróbki kominów na pďączeniu z dacheml
24,90

2m

62

lzolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - výykonywane na m2 
i

zimno z emulsji asfaltowej - pierusza warstwa /czapki kominowe/ 
'12.73 7n2 I 12.730

lzolacje prŻeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome _ wykonywane na
zimnoz emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa /czapki kominowe/
12.73

1n2

7n2

Pokrycie dachów papąlermozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej / lm2 
]

czapki kominowe / 
I

12 73 im2 l 7302,1

MontaŹ siatek na wylotach wentylacyjnych (obustronnie 40 sztuk) - 20 komĹ
nów _ ( ramka z kątownika 20mmx20 mm wypełniona siatką 6 mm )
1 1.OOO

kpl.

kol.

OCIEPLENIE STROPODACHU GRANULATEM
PŻebicie otworow o powierzchni 0.05 m2 - 0'10 m2 w elementach z betonu
żwirowego o grubości do 15 cm
24-0.4-O.4

KNR O-17
2608-02

KNR 0-t7
2608-03

KNR O-17
2609-01

KNR O-17
2609-06

KNR 2.02
0506_0'ĺ

KNR.W 4-01
0209-02

r RAZEM ; 697.380

Lp. i Podstawa
16

d.2

17
d.2

18
d.2

't9
d.2

20tKNR 0-17
d.210929-03

21
d.2

22
d.2

KNR 2-02
0506-01

d.2
KNR 2.02
0602-01

23

d.2
24iKNR 2-02

0602-02

25
d.2

KNR.W 2.02
0504-03

26
d.2,analiza indy-

:widualna

listwy dociskowe obróbek z papy, kominów i obróbek docieplenia m

m79

kalk. własna
27

d.2

3
28

d.3

29 KNR 9-r2 i

d.3 0303-04 i

I

i

lzolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wďny
mineralnej o grubości 22 cm metodą wdmuchiwania do pzestzeni pozio_
mych
697.38 im2

1n2

Norma PRo WeÍsja 4.59 Nr seryjny: 119-18 UŹytkownik: RsM
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3

Razem

1,000

í 31 .960

0.802

139,960

257.790

8s9,330

51.300

160,060

512

17,540

80.455

51,750

40.150

697,380

Poszcz.
697.380

RAZEM

't,000

RAZEM

131 .960
RAZEM

0,802

RAZEM

RAZEM

257.790i

RAZEM

,45580

RAZEM

75051
RAZEM

RAZEM

63
drew.
63
drew.

7n2

39.9601112

m2

112

i RAZEM
7n2

1n2 790257
257,790i RAZEM

859,330

7n2

7n2

i RAZEM

51,300

7n2

1n2

RAZEM

RAZEM

17

7n2

1n2

i.m.
7n2

kpl

kpl

112

1n2

STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO

Opis iwyliczenia
697.38

Zabezpieczenie otworóW blachą stalową

1

Posmarowanie powieŻchni dachu abizolem 'D'z zakitowaniem uszkodzeń

131 .96

lzolaĄa cieplna i pÍzeciwdŹWiękowa z pM styropianowych i z wďny mineral-
nej na istniejących stropach na zaprawie cementowo-Wapiennej - /sTYRo-
PAPA EPS 300-036 9r.24 cml

't39,96

DACH

Pokrycie dachów papą termozgl'zewalną dwuwarstwowe /Papa Wierzchniego
krycia Extra dach top 5,2 mm Szybki profil SBS
859,33

Pokryci
obróbki

e dachów papą termozgŻewalną - obróbki zpapy navllerzchniowej -

kominów
51,30

obróbki plzy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powleka- i62
nej / kolor antracyt / - obróbki pÍzy połączeniu niższej częŚci dachu zeŚciana-
mi Wyższej części dachu oĺazprzy ogniomurach na Wyższej części dachu
7 3- 0.25+ 4,7 6- 0,25+ 4,7 6- 0,25+7 3. 0,25+24- 6,32' 0,25+1,7- 3- 0,25+4,7 6-
0.25+4.76-0.25

mž

KNR-W 4.01
0604-04
analĺza indy-
widualna

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 'ĺ .0-5.0 m2 W jednym miej-
scu z zatarciem na gładko 30%
257.79

KNR 4.01
0803-02

KNR.W 2-02
0504-02

Podstawa

kalk. własna

KNR-W 4.01
051 7-05

Lp.

31
d.3

4
32

d.4

3sl
ool

i

Murłaty _ przekroj poprzeczny drewna do 1B0 cm2 z tarcicy nasyconej

(0,16.0,24).5,22.4

KNR.W 2.02
0406-01

34
d.4

5

iCzyszczenie dachu 30%

lzsz.ts

351
d.5l

KNR BC-02
0201-01

36
d.5

37
d.5

38 KNR-W 2-02
d.5 io5o4-03

eO-rNn-w 2_o2 lPokrycie dachów papąleÍmozgrzewalną - obróbki z papy nawiezchniowej -

d.5]o5o4-o3 iobróbki ogniomurów i Ścian
i 73-0,5+73-0'5+g,76+4,76+4,76+3'06+1,7+1,7+1,7ľ0,5+6,32"24-o,5

l''
im2 160,060

4o_-KNR]^/2{2*rPokrycie dachów papą termozglzewalną jednowarstwowe - daszki nad bal-
d.5 O5O4-01 lkonami

: 1.'ĺ 5-8.54t4+1.1 5-4.1 8-4

vn2

vn2 258,5'l
RAZEM

w rozwinięciu do 25 cm - zblachy stalowej pow|eka-KNR-W 2-0241
051 4-01d.5 / - obróbki daszków balkonów

pÍzy
/ kolor

42 KNR-W 2-02
d.5 05í4-o1

43
d.5

KNR-W 2.02
0514-02

obróbki pzy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej po-
Wlekanej /kolor antracyV - obróbki ogniomurów
1 4.3.0,45+73-0.45

44 KNR-W 2_02 obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powleka-
d.5 0514-01,nej/kolorantracyt/-pas nadrynnowy

73.0.55

1n2

vn2 40

Norma PRo Wersja 4.59 Nr seryjny: 119'18 Użytkownik: RsM
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Razem

102.000

175.200

9.600

146.000

237.110
OCIEPLENIE IAN DACHU

1n2

7n2 259.800
259.800

259.800

42.000
INSTALACJA ODGROMOWA

m

m 6.000
6.000

Pzewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na
wspornikach klejonych /pzewody do fi t0
39'ĺ

m

m 391 .000
391.000

osłony pzewodów uziemĺających o długości do 2 m na betonĺe fi 20 gr
ścianki 3mm

m

m96 96,000
RAZEM 96.000

36.000
RAZEM 36.000

25.000
RAZEM 25,000

osłony paewodów uziem iających

12

szt.

szt. 1 2,000
't 2.000

szt. 
.

szt. 12,000
12,000

Poszcz.

102.000
RAZEM

175.200
RAZEM

g2

62 9.600
RAZEM

m

m 146.000
RAZEM

237.110
RÁzEM

I RAZEM

259,800
RAZEM

42,OOO
RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM

RAZEM

i.m.
m2

pn2

1n2

112

m

m

112

112

ocieplenie ścian budynkóW metodą lekką-mokrą pĺzy użyciu
praw klejących - ochrona narożnikóW Wypukłych kątownikiem
20"'1.2+20*0.9

gotowych za- lm
metalowym

m

m

m

57,KNNR 5
d.7 r0601-06

i Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe
i Krotność = 12
i25 I

m

m

Opis i wvliczenia
deska czołowa pod pas podrynnowy i płyta osb pod obróbki ogniomuru

102

obróbki pl'zy szerokoŚci w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej po_

wlekanej /kolor antracyV - pas podrynnowy + gzymsy
73*2.40

obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej po-
wlekanej /kolor antracyť - parapeý
20-0.48

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 1 5 cm - z blachy stalowej povvlekanej / kolor
antracyt /
73+73

Rury spustowe okrągłe o ŚÍ. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej /kolor an-
tracyt /
237.11

zerwanie istniejacego ocieplania Ścian górnej cz ęści dachu (ściany) - klej +
siatka + styropian
2s9.80

Docieplenie Ścian z cegły płytami z welny mineralnE pęy użyciu gotowych
zapraur klejących v,rÍazz przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wypra_
wy elewacyjnej silikonowej Ceresit /wďna mineralna 16 cm lambda 0'035/
259,80

Mechaniczne pogrążanie uziomóW pĺonowych prętowych w gruncie kat.lll
Krotność = 12
6

Pzewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na
Wspornikach WstŻeliwanych
20-1.3+4"2.5

Łączenie przewodóW instalacji odgromowej lub pzewodów wyrównawczych
z bednarki o pzekroju do 't20 mm2 w wykopie
12

Podstawa
45

d.5ianaliza indy-
iwidualna
I

i

KNR-W 2.02
0514-02

KNR.W 2.02
0514-02

KNR-W 2-02
05 1 9-04

KNR.W 2.02
0526-04

50
d.6

kalkulacja
własna

51 rKNR 0-23
d.61261s-02

KNR 0.17
2609-08

7',.

53,KNNR 5
d.7i0605-08

54IKNNR 5
d.7 0601 -02

55 KNNR 5
d.7 0614-03

analogia

56 KNNR 5
d.7;0601-04

SSrKNNR 5
d.7 0614-02

I

KNNR 5
061 1-01

Lp.

46
d.5

47
d.5

48
d.5

49
d.5

6

52
d.6

59
d.7

Norma PRo WeÍsja 4.59 Nr seryjny: 119'l8 Użytkownik: RsM
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Razem

12.000

12.000

't.000

't.000

12.000

1.000

1.000

Poszcz.

12.000
RAZEM

12.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

'12.000

RAZEM

'ĺ.000

RAZEM

1.000
RAZEM

I.m.
szt.

szt.

szt.

szt-

kpl

kol

szt.

szt.

szt.

szt.

kpl.

kol.

kpl.

kpl.

Opis iwyliczenia
Montaż złączy do rynny okapowej na dachu W instalacji uziemiającej i odgro-
mowej
12

Montaż złączy kontroĺnych zpołączeniem drut-płaskownik w instalacji uzie-
miającej i odgromowej
12

malowanie rur wywiewnych i innych elementów stalowych

I

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

,|

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)

12

UŻycie łrÍýżki do montażu pionowych zwodów instalacji odgromowej

1

UŻycie 
^^tyŻki 

do montażu pionowych rur spustowych
kalk. własna

1

Podstawa
KNR 5.08
061 9-01

KNR 5.08
061 9-06

analiza indy-
widualna

KNNR 5
1 304-01

KNNR 5
1304-04

kalkulacja
vúasna

Lp.
60
d.7

61
d.7

62
d.7

63
d.7

64
d.7

65
d.7

66
d.7

Norma PRo WeÍsja 4.59 Nr seryjny: 1 1 918 Użfkownik; RSM


