
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J . Grzecznarowskiego
ul. St. Zbrowskiego 104

26 - 600 Radom

Telefon : / 481 384-03 -66;1 48/384-03-98;
mail: zarzadrsm@.rsm.radom.pl Strona intemetowa : www.rsm.radom.pl

SPECYT'IKACJA
IsToTNYcH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(srwz)

na wykonanĺe zamówienia pn.: Wykonanie podestów i dojść do klatek schodowych (kl. 1,2,3,4,5)
pľzy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Powstańców Sląskich 11 w Radomiu

Radom, sieľpień Ż0ŻŻ rok

1



SPECYFIKACJA
ISToTNYCH wARUNKÓw złľrĺowIENIA

(sIwz)

na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie podestów idojŚć d'o klatek schodowych (kl. l'2'3'ł'5)
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Powstańców Sląskich ll w Radomiu.

I.Nazwa i adres Zamawiaiacego

przy

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego Adres
26 - 600 Radom
Telęfon : l48l 384-03-66; 1481384-03-98:'
mail: zarzadrsm(tl, rsm. radom.pl. Strona internetowa : www.rsm.radom.pl.

ul. Zbrowskiego 104,

II.Tľvb udzielenia wykonania zadań

Postępowanie o udzielęnie wykonania zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z obowiąanjącym w RSM ,,Regulaminem organizowania i przeprowadzaĺia przetargów na
wykonanie robót i usfug w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzęcznarowskiego".

l lI.opis przedmiotów zamówienia

l. Przedmiot zamówięnia obejmuje: Wykonanie podestów i dojŚć do klatek sc.hodowych
(kl. l,2,3,_ĺ,5) przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Powstańców Sląskich ll
w Radomiu.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje l ( jedno) zadaĺíe'
3. Wykonawca moŻe złoŻyć w prowadzonym postępowaniu pľzetargowym ofertę na całość danego

zadanía.
4. Zamawíający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Umowa na roboty budowlane zostanie sporządzona na całość danego zamówienia.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na : Wykonanie podestów i dojść do klatek

schodowych (kl. l,2,3,ł'5) przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Powstańców
Śląskich l l w Radomiu, przedstawiony został w SIWZ, przedmiarze robót, stanowiącymzałączĺlk
nĺ 7 do niniejszej SIWZ, mapcę przedstawiającej miejsce wykonania zamówienia - załącznik ĺr 8
do SIWZ.

7, Zakľes robót na wykonanie calego zamówienia _ zalącznik nr 7 do SIWZ. załączony do SIWZ
przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji
lokalnej na terenie objętym zakĺesęm Ízeczorym zamówienia. W przypadku pojawienia się
koniecznoŚci uzyskania infoľmacji uzupełniających, informacji tych udziela Zamawiający.

IV.Termin wykonania zamówienia
Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia:
1. Rozpoczęcie robót po podpisaniu umowy' nie pózniej jednak niż w ciągu l0 dni licząc od daty

podpisania umowy.
2. Zakończenie robót : - do 30.ĺ0.2022r.

V.Warunki udziału w postepowaniu. opis sposobu dokonywania ocenv spełnienia tych warunków
oraz dokumenty potwierdzaiące spełnienie warunków udziału w postepowaniu.

A. łl/vkonĺĺwcv ubiegaigcy sie o ninieisze zudĺlltit musza złożvć nastepuiace dokumentv:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaśwl'aďczęnie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalnoŚci gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŹ 6 miesięcy przed upĘwem
terminu składania ofęrt.

2' Aktualnę zaświadczęĺĺe wľaściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzająCe, Że

Wykonawca ĺie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeĺíe, Że uzyskał przewidziane
prawęm zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaIegých płatności lub wstrzymanie
w całoŚci wykonania decyzji właściwego oľganu podatkowego wystawione nie wczeŚniej niŻ
3 miesiące przed upýwem terminu składania ofert.
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3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziafu Zakładu |Jberyieczeíl Społecznych
pofwięľdzające, że Wykonawca nię zalega z opłacaniem składęk ĺa ubezpieczęnia zdrowotnę
i społeczne lub potwierdzeĺie, Że uzyskał pĺzewidziane prawem zwolnienie, odroczęnię lub
rozłoŻęĺię na raty zaIegýchpłatnoŚci lub wstrzymanię w całości wykonania decyzjł właŚciwego
organu wystawione nie wcześniej niŹ 3 miesiące przed upýwem tęrminu składania ofert.

4. Dowód wnięsienia wadium na wybrane zađaníe pod rygorem nie dopuszczęnia do przetargu.
5' IJbezpíeczenie od odpowiędzialności cywilnej w zakręsię prowadzonej działalności zvłiązanej

z przedmiotem zamówienia w wysokości l00.000,00zl. tj. opłaconą waŻną polisę
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.

6. Wypełnione załączĺíkiĺv l,2,3,4,5,6 do niniejszej SIWZ.
'7. Kosztorys ofertowy
8. Stosowne pełnomocnictwa i inne wymagane dokumenty.

B. Zamawiajqcy wymago, aby lľykonawcy spełnili wgrunki doĺyczqce:

l. Posiadunia wieĺIzv i doświadczeniĺ.
Wykonawca w cęlu potwierdzenía, Żę spełnia warunek ďotyczący posiadania wieďzy
i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać i udokumentować wykonanie w okręsię ostatnich 5 lat przeđ
upýwem tęrminu składania ofert, a jeżeli okĺes pľowadzenia działalności jest kĺótszy - w tym okĺesie,
dwa zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem zakĺesowi przedmiotu zamówięnia (np. wykonanie
chodników, remont dróg itp.) o wartości łącznej nie mniejszej niż 100.000,00zł. brutto, oraz
udokumentowaĺíe, Że roboty te zostaĘ wykonane zgodnie z zasadami szruki budowlaĺlej, z ĺaIeŻytą
starannością i prawidłowo ukończone. W cęlu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony wedfug wzoru
stanowiącego załącznik nĺ 4 do niniejszej SIWZ orcz dokumenty porwierdzające, że roboty te zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budow|anej, z na\eżytą starannością i prawidłowo ukończone,
załączając odpowiednie referencje.

2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznJĺm oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia

Wykonawca w cęlu potwierdzenia, że spełnia warunęk dotyczący dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienĺa, zobowiązany jest
wykazać,, Że do reaIizacji zamówięnia będzie dysponował następującymi osobami :

1) osoba posiadaiaca wYmasane uorawnienia do oełnienia funkcii kierownika robót
o spęcialności konstrukcvjno-inżynieryjnej w zakręsię dróe. załączając do ofęrtv kserokopie
wvmaganych uprawnięń wraz z aktualnvm zaświadczenięm o przynaleŻności do właściwęj izby
samorządu zawodowęgo 'załącznlknľ 5 do SIWZ.

2) pracownikami, których kwalifikacje i uprawnienia obejmują wszystkie kategorie robót mviązane
z realizacją przedmiotu zamówięnia. Zamawiający wymaga' aby |íczba zatrudnionych
pracowników pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie robót równolegle we wszystkich zadaniach,
na które Wykonawca złoŻy ofertę na wykonanie zamówięnia. Wykonawca potwierdza spełnianie
warunku poprzez złoŻeníę oświadczenia. (załącznlk nĺ 2 i 5 )'

3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca w celu potwierdzenia, Że znajdu1e się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej
wykonanie niniejszego zamówienia, zobowiązanyjest wykazać, ze spełnia następujące warunki :

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności zwíązanej z przedmiotem zamówienia w wysokości l00.000,00 zl.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłoŻyć, opłaconą waŻĺą polisę ubezpieczeniową od
odpowiedzialności cywilnej.

C. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, ktőrzy w ciągu ostatnich 3 lat przeďwszczęciem postępowania nię wykonali

zamówięnia lub wykonali je zĺienaleŻytą starannością,
2) wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których

upadłość ogłoszono'
3) wykonawców ktőrzy zalegają z uíszczaĺięm podatków, opłat, składęk na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem
zgodę na zwolnienie, odľoczenię, rozłoŻęnię na raty zalegĘch płatności lub wstrzymanie
w całości wykonanía decyzji organu podatkowego'
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4) wykonawców - osoby ťĺzyczne, któľe prawomocnie skazano za przestępsťwo popełnione
w zwíązkll z postępowaniem o udzielenie zamówięnia, przestępsťwo przekupstwa albo inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

5) osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzięlęnię zamówięnia, 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 zwaIczarLí|J nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej
konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną,

7) wykonawców, którzy nie spełniają warunków, nie złoŻyĺi oświadczenia o którym mowa
w załącznllu nľ 2 niniejszej SIWZ,

8) wykonawców, ktorzy nie złoŻylí wymaganych oświadczeń, nie spełnili wymagań
okĺeślonych w specyfikacji istotnych warunków zamowienía, w szczególności nie wnięśli
wadium.

9) ofęrta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, nie jest rozpatrywana.
10) o wykluczeniu z postępowania przetargowego Zamawiający za:wiadamia wykluczonego

wykonawcę podając uzasadnięnie.
l l) Z tytufu odrzucenia ofęrt, ofęręntom nie przysfuguje żadľ'ę roszczenie przeciwko

Zamawiającemu.
D. ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie

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

''spelnia-nie 
spełnia''.

VI.Wymagania Zamawia iacego wobec Wykonawcv realizu iacego przedm iot
zamówienia.
Organizacyjne
Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazaĺia placu budowy do czasu odbioru
końcowego, i w szczególności zobowiązany jest do:
1. zabezpíeczeĺia przeciwpoŹaľowego;
2' przestrzegarlia przepisów BHP;
3. ustalania i utrzymywania porządku terenu budowy, a po zakończęniu robót doprowadzęnię do

należytego stanu i porządku terenu budowy (demontaż obiektów tymczasowych oraz
uporządkowanie tęręnu z rcsztęk budowlanych w terminię nie póŹniejszym ĺiŻ w dniu odbioru
końcowego robót;

4. odpowiedniej orgaĺízacjí placu budowy, zabezpíeczeĺiamagazyĺowego i dozoru swojego mienia;
5' ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na tęrenie budowy w trakcie ĺealizacji

robót;
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykoĺawcę podczas

wykonywania przedmiotu zamówienia,
7. Transport i składowanie odpadów: Wykonawca jest zobowiązaĺy do przestrzegania przepisów

Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 22013 r.,poz.2l), w tym:

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

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

- na wniosek zamawiającego wskaże miejsce składowania lub uĘlizacji, oraz przedstawi
stosowne dokumenty, Że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wyľiezione ĺa
składowisko' poddane uýlizacji) zgodnie z wlw ustawą oraz przepisami wykonawczymi
wydanymi na tej podstawie.

Dotyczące przedmiotu zamówienia - Wykonawca zobowiązaĺy jest do:
l. Wykonania przedmiotu umowy z własnych materiałów zgodnie z przedmiarem, robót, SIWZ oraz

zaleceniami Zama:wíającego. Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego,
tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami
technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono
Polskiej Normy; wymagane są materiały atęstowane i dopuszczonę do Stosowania;

2. Na żądanie Zamawiającego dostarczenia deklaracji zgodności, aprobat technicznych, świadectw
pochodzenia. W przypadku złoŻęĺia takiego Żądanía przedstawienia, wyników badań,
certyfikatów, kart technicznych, autoryzacji, atestów oraz deklaracji zgodności
z PN i PE na materiaý ĺ urząďzenia zastosowane przy realízacji przedmiotu zamówienia (wg
wymogów art.l0 Prawa Budowlanego). Dokumenty wymienione j.w. wľaz z ich kopiami na
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Żąďaĺie inspektora, powinny być' przekazanę do kontroli w dniu sprowadzenia matęriałów na plac
budowy í przed zabudowaniem;

3. MateriaĘ budowlane Stosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi
art. l0 ustawy Prawo Budowlane.

4. Dodatkowę wymagania Zama:wíającego'.
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane min. 3ó miesięcy od dnia odębrania
przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bezusterkowego protokofu końcowego
odbioru robót.

5. Wykonawca ma obowiązek zapozrĺania się w sposób bardzo szczegółowy z zakĺesem robót oraz
SIWZ. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku
đo przekazanej dokumentacji przetargowej' przeđ złoŻeniem ofeĄ. Po złożeniu oferty,
Zamawíający będzie uwaŻał, że Wykonawca nie ma wątpliwości í uwag w stosunku do zakĺesu
ujętego w SIWZ.

VII.Wadium
l. Wysokość wadium

KaŻďy Wykonawca zobowiązany jest zobowiązaĺy zabezpieczyć swą ofertę wniesieniem
wadium w wysokości: 3.000,00zl. (slownie: trzy tysiące ztotych) pod ľygorem
niedopuszczenia do pľzetargu.

2. Forma wadium
Wadium moŻe być wnoszone w pieniądzu albo w gwarancjach bankowych tub
ubezpieczeniowych.

3. Miejsce isposób wniesienia wadium.
Wadium wnoszonę w pieniądzu na\eży wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamaułiającego: 629 1 32000100026 1042000003 0.

4. Do oferty należy dolączyć dowód wniesienia wadium.

Termin wniesienia wadium
Wadium naleŻy wnięść przed upýwem tęrminu składania ofert, przy czym Zamawiający
będzie uważał wniesienie za skuteczne tylko wówczas, jeżeli przez teľminem składania
ofertznajdzie się na wskazanym koncie.
Zwrot i utrata wadium
a) Zamavłiający jest obowiązany niezwłocznię zwrócíć, wadium jeżeli :

l ) upłynął tęrmin związanía oťertą,
2) za\^Iarto umowę i wnięsiono zabezpieczenia naleĄtego wykonania umowy'
3) zamawiający unieważniłpostępowanie,

b) Wykonawca, którego oferta zostały wybrana, traci wadium rla Ízecz zamawiającego,
w pľzypadku gdy:

l) odmówił podpisania umowy na warunkach okľeślonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stało się niemoŻliwe zpÍzyazyn leżących po stronie wykonawcy.

c) wadium oferenta, którego ofęrta została wybrana do realizacji danego zamówienia
zostanie za|iczoĺe na poczet wniesienia zabezpíeczeĺia należytego wykonania umowy.
oferenci powinni załączyć w ofęľcie numer konta bankowego, na którę ma nastąpić zwrot

VI I I.Wvmagania dotyczace zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje ogólne.
Zabezpieczenie sfuży pokryciu roszczęn z ýtufu niewykonania lub nienalęŻytęgo wykonania
umowy.
Wysokość zabezpieczenia na leżytego wykonan ia u m owy.
Zamawiający ustala zabęzpieczenie należytego wykonania umowy zavłarÍej w wyniku
postępowania o udzięlęnię zamówięnia, w wysokości |0% ceny ofeľtowej brutto całego
zamówienia.
Forma zabezpieczenia należytego wykonan ia um owy.

1) Zabezpíeczeĺia należytego wykonania umowy na dane zamówienie, może być
wniesione wedfug wyboru Wykonawcy w jednej z następującej formy:

a) pieniądzu
b) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych
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4.

Róznicę pomiędzy wniesionym wadium a ustaloną przęz Zamawiającego wartością
zabezpieczenia, Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego: 629132000l00026l0420000030 \ub złoŻy ĺa tą kwotę gwarancję bankową lub
ubezpieczeniową.
2) JęŻęIj zabęzpieczenie wnięsiono w pieniądzu, Zamawíający przechowuje je na
opľocentowanym rachunku bankowym. Zamawíający zwraca zabezpíeczerĺie wniesione
w pieniądzu z odsetkami' pomniejszonymi o koszt pľowadzenia tego rachunku oraz prowizjí
bankowej za przelew pieníędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, w sytuacji gdy powstał
obowiązek zwrotu zaberyieczeĺlia przewiđzíany w SIWZ.
3) Zdokumentu gwarancjibankowych'/ubezpieczeniowychwinno wynikaćjednozĺacznie
gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zaberyíeczęnia w sposób nieodwołalny'
bezwarunkowy i na pierwsze Żąďanie Zamauĺiającego.
4) Zabezpĺeczeĺie naleĄtego wykonania umowy na dane zađanię, wnosi wybľany
Wykonawca robót' przed podpísaniem umowy.
Zw rot zabezpieczenia n a leżyte go wy ko n a n ia u m owy.
Zamavĺíający z:wraca 50oÁ zabezpíęczęnia w tęrminie 30 dni od dnia zakończenía realizacjí
przedmiotu umowy i uznania przezZamawiającego zanaLeĘcie wykonane.
Zama:wiający pozostawi na zabezpíeczęnię roszczeń z tytufu gwarancji i rękojmi za wykonane
roboty 50% kwoty zaberyieczeĺia należytego wykonania umowy.
Kwota o której mowa w pkt b) zostanię zwrócona przez Zaĺrĺauĺiającego po upýwie gwarancji
i rękojmi zawađy na wniosek Wykonawcy.

a)

b)

c)

IX.Waluta. w iakiei beda pľowadzone rozliczenia zwiazane z realizacia ninieiszych zadań.
Wszelkie roz|íczęniazwiązane zrea|ízacjązadaĺia, którego dotycząniniejsze warunki dokonywane będą
w PLN.

X.Opis sposobu przvgotowania oferty

Wymagania podstawowe i forma oferty.
l) ofęrta musi bezwzględnie zawięrać, :

a) prawidłowo w1pełniony Formularz ofertowy, wedfug wzoru stanowiącego załącznk
nĺ l do niniejszej SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami.
b) Kosztorys ofertowy, dla całości zamówienia,

2) ofertę należy pĺzygoÍować, ściśle wedfug wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) KaŻdy oferęnt moŻe złoŻyć w prowadzonym postępowaniu przetargowym jedną ofertę
na dane zamówięnię
4) oferta musi być Sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności
w formie pisemnej.
5) ofeĺta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania woli
w imięniu Wykonawcy. Uprawnienie osoby(osób) podpisujących ofertę do jej podpisania musi
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do ofeĄ.
6) Wraz z ofertą naleĄ złoŻyć, :

a) stosowne Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa - w przypadku, gdy oferta illub inne
dokumenty podpisane są przęz Pełnomocnikď Pełnomocników Wykonawcy,
b) pozostałe dokumenty wymienione w pkt V niniejszej SIWZ.
c) Referencje

7) Pełnomocnicrwa składane przez Wykonawcę wÍaz z oťertą muszą być przedstawione
w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność, z oryginałem przez Wykonawcę kopii.
8) Wykonawca ponosi wszelkíę koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofeľty.
9) Całość oferty powinna być złoŻoĺa w formię uniemoŻliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanię - arkusze (kartki) oferý musza być zszýe, bindowane lub trwalę połączone
w jedną całość inną techniką.
10) Dokumený wchodzące w skład ofeĄ mogą być pľzedstawionę w formię oryginałów
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
l 1) Zamawíający moŻeżądać przedstawienia oryginafu lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wtedy' gđy złoŻona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.

|2) Zamawiający nie dopuszcza skladanie ofert częściowych.
l3) Zamawiający nie dopuszcza zlożenia oferty w postaci elektronicznej.

1
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Zawaľtość oferty
1) Kompletna oferta winna zawięrać, ''

a) Formularz ofertowy - załączĺ1k nĺ 1 do niniejszej SIWZ
b) Kosztorys ofertowy
c) oświadczenie wykonawców - zał. w 2,3, do niniejszej SIWZ
d) '\Nykaz wykonywanych robót - zał. ĺr 4 do niniejszej SIWZ
e) Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zadaĺíę - zał. nr 5

Đ Zaakceptowany przedstawiony w SIWZ projekt umowy -zał.rr 6
c) Dowód wniesienia wadium.
h) Stosownepełnomocnictwa
1) Pozostałę dokumenty wymienione w pk V niniejszej SIWZ.
j) Referencje

XI.Wviaśnienia i zmianv w tľeści SlWZ

l. Wykonawca moŻę zwrocíć się do Zamavłiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznię' jednak nie póŹniej niŻ ĺa 1 đní przed upýwem
składania ofeľt.

2. Zama:wiający przekaŻe Wykonawcy odpowiedź na pytania i wyjaŚnienia ďotyczące SIWZ'
3. W uzasadnionych przypadkachZamaułiający moŻe,przed upýwem terminu składania ofert, zmięnić

treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawíający zamieści na stronie
intemetowej Zamaw ia1ącego. www. rsm. radom.p 1.

4. Zamawíający przedłuŻy termin składania ofęrt z uwzględnienięm czasu niezbędnego do
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających zę zmiany treści niniejszej SIWZ'
Informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. www.rsm.ľadom.pl.

XIl.Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

osobami upoważnionymi przez Zamawĺającego do kontaktowania się z Wykonawcami są pracownicy
DziaŁu technicznego RSM,
Te1.4 8-3 84-0 3 - 66, 7 | w.3 8 ; mail : zaľzadrsm(4 rsm.radom.pl.

XIlI.Mieisce. termin i sposób złożenia ofertv

1) oferty ĺaleĘ składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego
104 w Radomiu w terminie do dnia 29.08.2022r,do godz.l000.

2) ofertę należy złoĘć,w jedĺejĺíeprzezroczystej, zabezpíeczoĺejprzedotwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) na|eŻy opisać następująco: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im'
J. Grzeczĺarowskiego ul. Zbrowskiego l04, 26-600 Radom. oferta w postępowaniu na wykonanie:
podać nazwę zamówienia . Nie otwięrać przed dniem: 29.08.2022 godz. ll00.

3) ZatęrĺnínzłoŻęĺia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
4) Wszelkie oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

XlV.Wvcofanie złożone i ofertv

1. Wykonawca może wycofać złoŻoĺą przez siebie ofertę. Wycofanie złoŻoĺej oferty jest skutęcznę
wówczas, gdy zostało dokonane przed upływem tęrminu składania ofert.

2. Wycofanie złoŻoĺe1ofeĄ następuje poprzez złoŻenie pisemnego powiadomienia podpisanego ptzęZ
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie ĺa|eĘ złoŻyć w miejscu i wedfug
zasad obowiązujących przry składaniu ofeľt. odpowiednio opisaną kopertę zaulĺerająca
powiadomienie naleŻy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 'WYCOFANIE''. W celu potwierdzenia
uprawnienia osób do złoŻeĺia oświadczęnia o wycofaniu oferty, do oświadczenia ĺaleŻy załączyć,
odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej i jeśli to konięcznę pełnomocnictwo).

XV.Mieisce i termin otwarcia ofert

1. otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawíającego: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Zbrowskiego 104, 26-600 Radom w dniu 29.08.2022r. o godz. 1100.

,,
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XVI.Termin zwiazania z oferta.

Wykonawca pozostaje z;wiązany ofertą przez 30 dni. Termin zwĺązania z ofertą zaczyna bieg
wÍaz z upýwem terminu składania ofen.

XVIl.Opis sposobu obliczenia cenv.
l' Cenę ofeĺty stanowi waľtość wyrażoĺa w jednostkach pieniężnych ( PLN)' ktőraZamawíający

jest zobowiązaĺy zapłacić. Wykonawcy za wykonanie zamówienia.
2' Cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia, ĺa|eży przedstawić

w Formularzu ofertowym stanowiącym zał. ĺr l do SIWZ.
3. Cenę oferty należy podać w formie ryczaltu dla calości zamĺiwienia. Cenę dla zadania

należy podać w opaľciu ozłożony kosztorys ofertowy.
4' Do wartoŚci netto Wykonawca ma doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości i w ten

sposób wyIiczy kwotę brutto.
5. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do đwóch miejsc po przecinku.
6' Uwzględnienie nięwłaściwej stawki podatku od towarów i usfug będzie obcíążało wszelkimi

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

zamówięnia.
8. Każdy oferent może zloĘć w pľowadzonym postępowaniu przetaľgowym jedną ofertę na

całość zamówienia.
9. Zamawiający nie dopuszcza skladanie ofert częściowych.
10. oferent ponosi wszystkie koszty związane zprzygotowanięm i złożeniem ofeĺty.
l l. Cena ofertowa okĺeślona w ofercie stanowić będzie wartość ryczałtową

nie podlegającą Żadĺym zmianom.
12. ofena ma być sporządzona w języku polskim, czytelnie i pod rygorem nieważności

w formie pisemnej na formularzu zał. nr l do niniejsze SIWZ.
13. Wymagane jest od oferentów bardzo szczególowe sprawdzenie w teľenie warunków

wykonania zamówienia.
14. Podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią:

_ Zakres robótz zalącznik nr 7 do SIWZ
a) ZaWęs robót dla Wykonawcy jest ýlko materiałem pomocniczym

w cęlu sporządzenia kosztorysu ofertowego i wyceny oferty, nie możę stanowić jedynej
podstawy do wyceny wartoŚci ryczałtowej robót. Konieczna jest dokonana wizja lokalna
obiektu.

15. Cena oferty musi zawięrać, wszelkie koszty niezbędne ďo zręa|izowania zamówienia
wynikające wprost z zakĺesu Ízeazlwęgo przedmiotu zamówienia, zakĺesu robót, dodatkowych
wymagań zamauliającego, wynikających ze SIWZ , jak również w nim nieujęte, abęz których
nię można wykonać zamówienia. Wykonawca ponosi ryzyko, co do poprawności kalkulacji
ceny adekwatnej do zakręsu Ízęczowęgo przedmiotu zamówięnia.

16. Wykonawca nie moŻe Żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia
umowy nie można było przewidzíęć, rozmiaru lub kosztów pľac.

11 . Zamavłiający nie dopuszcza złoŻęrĺía oferty w postaci elektronicznej.

XVIIl.opis kľyterium, którymi zamawiający będzie się kierowal przy wyboľze ofeľty výraz
z podaniem znaczenia tych kryteľium oľaz sposobu oceny wyceny.

l. Ustala się' że przy wyborze ofertZamawiający kierowal się będzie następującymi kryteľiami:
- Cenaofeľty(C)_90pkt
- Okres udzielonej gwarancji (G ) -1Opkt
Kryterium ceny oferty ( C )
Lłczba punktów przyzfiaĺa ofęrcię za spełnienie krytęrium cena ( C) wg wzoru:

Cena najrĺiŻsza
c: x 90pkt

Cena oferty
Kľyterium okres udzielonej gwaľancji (G )

M in im a lny wymagany przez Zama:wiającego okľes udzielonej gwa ra ncj i
36 miesięcy- od dnia sporządzenia bezusterkowego protokofu końcowego odbioru robót
a) okĺes gwarancji 36 miesięcy (wymagany pÍzęzZamawiającego): 2 pkt
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b) okÍes gwarancji : powyżej 36 m-cy do 48 m-cy włącznie: 4 pkt
c) okĺes gwarancji : powyżej 48 m-cy do 60 m-cy włączĺíe:7 pkt
d) okĺes gwarancji : powyżej 60 miesięcy: 10 pkt
Max ilość punktów do osiągnięcia za kryterium okľęs
10 pkt

Ilość punktów danej oferty (N): N: C + G
gďzie:.

N - ilość punktów oferry,
C - ilość punktów uzyskanych w kryterium cena'
G - ilość punktów uzyskanych w krytęrium okĺes gwarancji.

uđzielonej gwarancJl

XIX.Wybór ofertv i zawiadomienie o wvniku postępowania.

l. Zamawiający udzieli wykonanie zamówienia, Wykonawcy, którego ofęrta zostanię uznaĺa za
najkorzystniejszą'
2. o wyborze ofęrenta zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie po zakoilczęniu
postępowania przetaľgowego.

XX.Infoľmacie ogólne dotvczace kwestii formalnych umowv lľ sprawie ninieiszego zamówienia.
l. Z ofęręntęm, który złoŻył ĺajkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa' której wzór
stanowi załącznik nr 6 do sIwZ.
2. Wykonawcy odrębnym pismem zostanie wskazanę miejsce i tęrmin podpisania umowy.

XXl.Sposób porozumiewania sie z oferentami

l. osobami upoważnionymí przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są
pracownicy Dzíału technicznego RSM.; te1.48-384-03-66'7 l w.38; mail: zarzadrsm(4,rsm.radom.pl.

2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski' zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i ofęręnt przekazują pisemnie lub mailem: zarzadrsm(4lrsm.radom.pl. lub
na stronie internetowej : www.rsm.radom.pl.

3. JęŻęIi Zama-wiający lub oferęnt przekaalją wnioski, zawiadomięnia mailęm, kaŻďa zę Stron na
Żąđaĺie drugiej nięzwłocznię potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie swój mail.

XXI I. Unieważnienie postępowania

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

XXIII.Wvkaz załaczników do SIWZ:

Zalącznik nľ 1 - Formularz oferty
Zalącznik nľ 2 - oświadczenie wykonawcy
Zalącznik nľ3 - oświadczęnie o niekaralności
Załącznik nľ 4 - Wykaz zrea|ĺzowanych robót
Załącznik nľ 5 - Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienię
Zalącznik nr 6 - Projekt umowy
Zalącznik nr 7 - Przeđmiar robót
Załącznik nr 8 - Mapka przedstawiająca miejsce wykonania zamówięnia

ZATWIERDZAM
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Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

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

FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie zamówienia pn.:Wykonanie podestów i dojść do klatek schodowych (kl. l,2,3,{,5) przy
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Powstańców Śląskich ll w Raĺlomiu.

1 Stosownie do postępowania w sprawie udzielęnia zamówięnia ogłoszenia o pľzetargu nieograniczonym z
dnia ... ... .... oferuję(my) jego realizację za następującą ryczahową cęnę danego
zamówięnia

Cena ofertowa rvczaltowa za wvkonanie całości zamówienia pn.: Wykonanie podestów i dojść. do klatek
schodowych (kl. l,2'3'4'5) przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Powstańców Sląskich ll
w Radomiu.

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

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

VAr w wysokości.

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

Ceny wyliczono w oparciu o ďw składniki do kosztorysowania:

- Stawka roboczogodzny ... .....zł.
_ Koszty ogólne.. ....... .... '.%
- Koszty zakupu.. .............%

- Zysk ........%
Cena ofeľtowa ryczałtowa za wykonanie calości zamówienia wynika z zalączonego do ofeľty kosztorysu
ofertowego.

L Roboty objęte zamówieniem: wykonamy w terminie do :.

It. Na wykonanie całości zamówienia udzielamy gwarancji na okręs
dnia końcowego bezusterkowego odbioru robór

miesięcy liczonych od

ilL Informujemy, że firma nasza jest /nie jesť płatnikiem podatku VAT

IV. oświadczamy, Że zwĺązujemy się ofertą zgodnie ze SIWZ na okĺes 30 dni

oświadczamy, Że'. dokonaliśmy wizjl lokalnej teręnu z zaęhowaĺięm ĺaleĘtej Staranności
i zebraliśmy wszystkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy na
wykonanie przedmiotu zamówienia oraz otrzymaliśmy konieczĺę danę do przygotowania oferty.

Akceptujemy proponujemy wzór umowy iw razíę wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przezZama:wiającego.

oświadczamy, zę zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia' projektem umowy
i wszystkimi innymi dokumentami oraz warunkami spełnienia zamówienia. Do dokumęntów i SIWZ nie
wnosimy żadnych zastrzęŻęÍl i uznajemy się za związanych okĺeślonymi w nich postanowieniami,
a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez

V

VI.

VII.
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oświadczamy, Że w cenie ofeľty zostaĘ uwzględnione wszystkie koszý wykonania zamówięnia.

Upoważnionymi osobami do kontaktu i prowadzenia wszelkiej korespondenc1i z Zamavłiającym w sprawie
niniejszego postępowania są : ......
Nrtelefonu:. ...... e-mail:.

X. oświadczamy, Że całość, przedmiotu zamówienia: będzie wykonywany wyłącznie siłami własnymi Firmy

xI.

VIII.

IX.

XII.

XIII.

Zamawiającego

Wniosłem/ wnieśliśmy wadium dla
w formie

danego zamówięnia w wysokości
...w dniu...

.zł

wadium na

Integralną częścią niniejszej oferry jest kosztorys ofertowy dla danego zamówienia'

Pľosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem
konto ...

xIV. Załączl1ki:

( podpis upełnomocnionych przedstawicieli)

a.

b.

c.

d.

e.

f.

(data)
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Zalączniknr2

_Wzóľ oświadczenia Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:
Radomska Spóldzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Gľzecznarowskiego,
ul. Zbľowskiego 104' 26-600 Radom

WYKONAWCA

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówięnia pn: Wykonanie podestów i dojść do klatek
schodowych (kl. l,2,3,4,5) pľzy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Powstańców Sląskich ll
w Radomiu.

oŚwIADCZANI,ŻE:
Jestem (iesteśmy) uprawniony(i) do występowania w obrocie prawnym' zgodnie zwymagaĺiami ustawowymi,
l. Posiadam (posiadamy) niezbędne uprawnienia do wykonywania okĺeślonej działalności, określonych prac lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2' Dysponuję (dysponujemy) niezbędną wieďzą i doświadczeniem, a takŻe potencjałem ekonomicznym

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

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy
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Załączniknr 3

Wzór oświadczenie Wykonawcy o niekaralności

Nazwa Wykonawcy

Siedziba

MP

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn: Wykonanie podestów i dojŚć' do klatek
schodowych (kl. l,2,3'4,5) przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Powstańców Sląskich ll
w Radomiu.

Działając w imieniu

zwanęgo dalej Wykonawcą i będąc naleŻycie upoważnionym do jego reprezentowania

oświadczam. że Wykonawca - osoba ťtzyczna, w przypadku osoby ťlzycznej prowadzącej działalność
gospodarczą, urzędujący członkowię organu zarząďzającego w pľzypadku osoby prawnej, komplementariusze
w przypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, partnerzy lub członkowie zarząďu
w pľzypadku spółek partnerskich, wspólnicy w przypadku spółki jawnej - nie został prawomocnie skazanv
za przestępstwo popełnione w zwíązl<ll z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, albo irrne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz w ciągu
ostatnich trzech lat nie zostałaĺałoŻona kara pieniężna, o której mowa w przepisach o zwa\czaĺíu nieuczciwej
konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcje publiczną,
nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub ogłoszona upadłość.

(miejsce i data złoŻęĺia oŚwiadczenia) (pieczęć i podpisy upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)
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Załączniknr 4

Wzőr wykazu wykonywanych robót budowlanych
ZAMAWIAJĄCY:
Radomska Spóldzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Gľzecznarowskiego
ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzíelenia zamówienia pn: Wykonanie podestów i dojść do klatek
schodowych (kl. l,2,3,4,5) przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Powstańców Śląskich ll
w Radomiu.

oświadczam(my)' że
wykonywałem (liśmy) następujące roboty budowlane o zakręsię i charaktęrze porównywalnym
z niniejszym zamówieniem oraz Żę roboty te wykonane zostaĘ z zasadami sztuki budowlanej,
z ĺa|eŻytą starannością i prawidłowo ukończone, na co załączam Stosowne referencje.

dnia

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

2.

L.p. Nazwa i przedmiot robót
budowlanych

Wartość brutto
roboty budowlanej,

zamówienia

Początek
(data)

Datawykonywanej roboty
budowlanej w okresie ostatnich 5

lat przed uplywem terminu
skladania ofert, odpowiadające

swoim rodzajem zakręsowi
pľzędmiotu zamówienia,

Zakoílczęnię
(data)

Odbioľca
(nazwaradres,
nr telefonu do

kontaktu)
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Zalącznik nr 5

_wzór wykazu osób które będą wykonywać niniejsze zamĺĺwienie

ZAMAWIAJĄCY:
Radomska Spóldzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznarowskiego
ul. Zbľowskiego 104' 26-600 Radom

WYKoNA\ľCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn: Wykonanie podestów i dojść do klatek
schodowych (kl. l,2,3,4,5) przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Powstańców Śląskich ll
w Radomiu.

oświadczam(y), że
Zamówięnie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

dnia.

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

L,P Imię i nazwisko Zakłęs
wykonywanych

czynności

Kwalifikacje
zawodowe

Doświadczęnie
zawodowę
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Zalącznik nr 6

UMowA -wzőr

Zavłarta w dniu pomiędzy

Radomską Spółdzielnią Mieszkaniową im. J' Grzecznarowskiego z síeďzibą : 26 - 600 Radom
ul. Zbrowskiego 104, wpisaną do Kĺajowego Rejestru Sądowego pod nĺ KRS 0000085072, posiadającą NIP 796-
003-59-52, REGON 000485204 , zwaną dalej ,'Zamawiającym'',
repręzentowanąpÍzęz i

l. Prezes Zarządu
2. Wiceprezes Zarządu

zw anym dalej''Wykonawcą''
reprezentowanym przez'.

w ręzultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przętargu nieograniczonym z dnia
....................została zawarta umowa o tręści następującej

s1.
l. Zamawiający z\eca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienię podĺazvłą: Wykonanie podestów

i dojŚć do klatek schodowych (kl. l,2,3,.l,5) przy budynku mieszkalnym wieloľodzinnym przy ulicy
Powstańców Śląskich ll w Radomiu, zgodnie ze złoŻoĺą ofertą zarejestrowaną pod nr .'..... dnia

.......kosztorysem ofertowym, na warunkach okľeślonych w SIWZ oÍaz w ofęrcię
Wykonawcy.

2. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z zasađami wiedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i polskimi normami technicznymi
odnoszącymi się do przedmiotu umowy' w zakĺesie umożliwiającym użýkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

s2.
l. Termin rozpoczęcia rea|ĺzacji przedmiotu Umowy strony ustalają ĺa dzień protokolarnego przekazaĺia

placu budowy. Przękazaĺie placu budowy nastąpi w terminie obustronnie uzgodnionym, nie póŹniej
jednak niż w ciągu l0 dni licząc od daty podpisania Umowy.

2. Tęrmin zakoÍlczęnía real.izacji przedmiotu Umowy ustala Się do dnia 30.10.2022r.
z możliwością jego przesunięcia w przypadku wystąpienia okoliczności jak $ 13.

3. Zmiana terminu zakonczetia robót spowodowana warunkami w/w wymaga formy pisemnej tj. aneksu do
umowy pod rygorem nięważnoŚci.

s3.

Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanię robót budowlanych polegających na: Wykonanie podestów
i dojŚć do klatek schodowych (kl. l,2,3,{,5) przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy
Powstańców Sląskich l l w Radomiu, na kwotę. ...........zł .nętto
(słownie: .....'.............złotych netto) plus
podatek VAf ......%. Kwota brutto: ..,.....,21,
(slownie: ...........zlotych bľutto) zgodnie ze
złoŻoĺą ofertą zarejestrowaną pod nr ....... dnia.. kosztorysem ofertowym, na warunkach
określonych w SIWZ orazw ofęrcie Wykonawcy. Kwota powyŻsza jest ostateczna i nie podlega zmianie.

Ceny wyliczono w opaľciu ďw składniki do kosztorysowania:

- Stawka roboczogodzny ........ zł.lr-g
- Koszty ogólne ... ....%

- Koszty zakupu ... ....%
Lysk......%o

$4.
l. Strony postanawiają, Że rozliczenie przedmiotrr odbywać się będzie fakturą końcową za wykonany

i odebľany bęzusterkowo protokółem końcowego odbioru robót przedmiot całego zamówienia.
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2. Rozliczęnię końcowe przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu 30 dni licząc od daty bezusterkowęgo odbioru
przedmiotu Umowy, na podstawie faktury końcowej płatnej w terminie do 30 dni Iicząc oď đaty złoŻerĺía
faktury w siędzibię Zamawíającego wraz z zatwięrdzonymi kompletnymi dokumentamirozliczeniowymi.

ss.
l. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego

i lokatorom w okĺęsię prowadzenia robót.
2. Wykonawca zobowiąalje się do :

_ przęstrzęgania przepisów BHP i p.pożarowych i ponosi wyłączną odpowiedzialnoŚć za ich naruszęnie.

- zabezpieczęnia właściwej organizacji robót
_ wykonania na koszt własny wygrođzenia stľefy bezpieczeńsfwa,

- odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru swojego mienia;
ponoszenia pełnej odpowiędzialności za szkody wynikłe na tęręnię budowy w trakcię realizacji robót;

- Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do
których naleŻy wykonywanię zada,Íl określonych Ustawą - Prawo Budowlane oraz udostępnienia im
danych i informacji wymaganych tą Ustawą.

- ustalania i utrzymywania porządku terenu budowy, apo zakonczęniu robót doprowadzenie do należýego
stanu i porządku terenu budowy (demontaŻ obiektów tymczasowych oraz uporządkowanię tęrenu
zręsztękbudowlanych w tęrminię nie późniejszymniŻ w dniu odbioru końcowego robót;

- Transport i składowanie odpadów : Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegaĺia przepisów Ustawy
o odpadach z14 grudniaZ}lŻr. (Dz.U.22013 r.,poz.2l), w tym:

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

- ponosi koszý z tytułu jw. (np. wywóz, uýlízacja)
- Wykonawca na wniosęk zamawíającego wskaże miejsce składowania lub uýlizacji, oraz przedstawi

Stosowne dokumenty, Że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wywiezionę na skłađowisko,
poddane utylizacji) zgodnie z w/w ustawą orazprzepisami wykonawczymi wydanymi na tej podstawie

- wykonania i utrzymania na koszt własny zaplecza budowy,

- zawiadamiania zamawiającego o terminach robót zanikających lub ulegających zakryciu
z wt1przeđzenięm 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 udostępnienía przez Zamawiającego punktów poboru energii i wody do celów budowy, do
pokrycia ich kosztów w trakcie realizacjí zadania wg. wskazań urządzeÍl pomiarowych, zamontowanych
na koszt własny lub według iĺľrych uzgođnień zZamawiającym,

- ponoszęnie wszystkich innych kosztów związaĺych z pľóbami, badaniami przewidzíanymi Prawem
budowlanym, niezbędnych do prowadzenia, kontroli i odbioru robót budowlanych,

- utrzymania terenu budowy w stanię wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania
i składowania wszelkich urząđzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów oraz ĺiepotrzebnych
urządzeń prowizorycznych na koszt własny,

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zmatęriałőw własnych zgodnie z ofertą.
4. Zastosowane materiaĘ wyroby budowlane iuĺządzenia przez Wykonawcę powinĺy odpowiadać wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.l0 ustawy ,'Prawo
Budowlanę'' oraz posiadać wymagane certyÍikaty, atesty, aprobaty techniczne, być zgodne z wymogami
technicznymi Polskich Norm.

5. Na każde Żąđaníe Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych
materiałów, certyfikat na zĺak bezpieczeństwa, đeklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską
Normą lub Aprobatą Techniczną. JęŻeIi Zamaulíający zaŻąda badań zakwestionowanych materiałów,
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowaďzenia badań na własny koszt, które wykona ĺiezaleiny
rzeczoznawca budowlany. Jężeli w rezultacie badań okażę się, Źe zastosowanę materiały są niezgodne
z umową' odbiegają od norm i przepisów, to koszt badań i robót napľawczych ponosi Wykonawca.

6. Zapobraĺą energię elektryczną i wodę Zama:wiający obcíąĘ Wykonawcę fakturą VAT.

$6.
l) Strony postanawiają, Że wiąŻącą formą odszkodowania będą kary umowne.
2) Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

a) Wykonawca zobowiązaĺy jest do zapłaceniaZamauĺíającemu następujących kar umownych:
i' za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokoŚci 0,l% wynagrodzęnia umownego

brutto okľeślonego w $i 3, za kaŻďy dzíeń zwłoki licząc od umownego terminu zakoilczęĺia
realizacji przedmiotu umowy,

ii. za zwłokę w usunięciu wad sľwięrdzonych w okręsie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1oÁ
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wynagrodzenia umownego brutto okĺeślonego w $ 3 za kaŻdy dzíeń zwłoki licząc od końca
terminu wskazanego przez Zama:wiającego na usunięcie wad, stwierdzonych w okresach
gwarancji i rękojmi,

iii. za odstąpienie od Umowy z przyczyí\ za ktorę odpowiedzialnoŚć ponosi Wykonawca,
w wysokości l0% wynagrodzenia umownego brutto okĺeślonego w $ 3.

3) W przypadku wystąpienia kar okĺeślonych w niniejszym paragraťre ust. 2 pkt. a), ich egzekwowanie nastąpi
w pierwszej kolejności poprzez potrącenie z faknlry wystawionej przez Wykonawcę za przedmiot umowy
|ub z zabezpięczęnia należýego wykonania umowy znajdującej síę w dyspozycji Zamawiającego.

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

$8.
Strony niniejszej umowy uzgadĺíają, Żę Zamawíającemu przysfuguje oprőcz sytuacji wynikających
z przepisów kodeksu cywilnego' dodatkowę umowne jednostronne prawo odstąpienia od niniejszej umowy, bez
ponoszenia jakichkolwíek konsekwencji, w następujących przypadkach gdy:

l. Wykonawca nie przystąpi do wykonywania prac w terminie dwóch tygodni od terminu rozpoczęcia
prac okľeślonego w umowie.

2. Wykonawca przerwał realizację robót bęz uzasadnionej przyczyny na okres dłuŻszy niż l0 dni.

3. Wykonawca wykonuje prace wadliwíe, złej jakości lub z zastosowanięm wadliwych materiałów,
matęriałów niezgodnych z dokumentacją techniczną, nie przęstrzęga warunków technicznych
i obowiązujących norm w wykonywaniu powierzonych robót.

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

se.
l. odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nięważnoŚci.

2. W przypadkuodstąpieniaodumowyWykonawcę orazZama:wiającego obciąŻająnastępujące obowiązki
szczegółowe:

a) w terminie siedmiu dni od daĘ odstąpięnia od umowy Wykonawca przy udziaIe Zamawiającego
sporządzí szczegółowy protokół ínwentaryzacji robót w toku na dzíęń odstąpienia.

b) wykonawca zabezpíeczy pÍzęÍwane roboý w zakręsie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która
była winna odstąpienia od umowy.

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

d) wykonawca nięzwłocznię, a najpóŹniej w tęrminie 7 dni, usunie z terenu budowy urząďzeníe zap|ecza
przez ĺiego dostarczone lub wznięsione.

3. Zamawĺający przejmie pod swój dozór plac budowy.

4. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty wykonane do dnia odstąpienia. W takim przypadku
postanowienia $ l2 umowy stosuje się odpowiednio.

s 10.
l. Wykonawca będzie ponosił w okresię prowadzenia robót i w okľesie gwarancji odpowiedzialność za

ęwęntualne szkođy wyrządzone Zama:wíającemu i lokatorom.

2. Likwidacja szkody Wykonawca dokona w tęrminię 7 dni od daty otrzymania protokofu szkody
sporządzoneg o przęz Zamaw íającego przy udziale Wykonawcy.

$ 11.
l' Strony ustalają, Że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusteľkowe wykonanie przedmiotu umowy,

potwierdzone protokółem bezusterkowego odbioru końcowego robót.
2. Strony postanawiają, Że z czyĺności odbioru końcowego przedmiotu umowy spisany będzie protokół.

Jeżeli będą stwięľdzonę w trakcie odbioru usterki, uzgodniony zostanię tęrmin ich usunięcia, a odbiór
końcowy nastąpi po ich usunięciu po ponownym zgłoszeniu wykonanych robót do odbioru.
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3. Jeżeli w toku czyĺurości odbioru końcowego zostanie stwięrdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub posiadania wađ, to Zamauĺíający odmówi
odbioru z w íny Wykonawcy.

4. Zama:wiający wzĺaazy tęrmin i ĺozpocznie odbiór robót w ciągu 7 dni od daty zavłíaďomienia go
o osiągnięciu gotowoŚci do odbioru, zawíadarrĺiając o tym Wykonawcę.

5. Gotowość do odbioru końcowego robót powinna być potwierdzona przez inspektora nadzoru.
o gotowoŚci do odbioru Wykonawca zawiadomi odrębnie na piśmie Zamawiającego.

6. Wykonawca wraz zę zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego zobowiązany jest przedłożyć
Zamaw iając emu między innymi :

b) atesty, aprobaý techniczne, gwarancje, świadectwa jakości na wbudowane materiały iĘ.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwięrdzone wady, Zamavłiającemu przysfugują następujące

uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się đo usunięcia:

- odmawia dokonania odbioru do czasu usunięcia wad i ponowrrego zgłoszeĺía przez
Wykonawcę,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia :

- jeżeli umożliwiają użýkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przęznaczęniem, Zamawiający
może obniżyć wynagrodzenie do 25oÁ wartości robót za dany element posiadający wady,
- jeŻeli wady uniemoŹliwiają użytkowanie zgodnie z pÍzezfiaczęĺiem, Zamawiający może
odstąpić od umowy, obciąŻając Wykonawcę wszystkimi kosztami wynikającymíztego Ęrtufu 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 wniosęk Wykonawcy.

9. ostateczną komisję odbioru końcowego robót zwofuje Zarĺlaulíający.
l0. w okĺesach rękojmi i gwaľancji, Zamawiający, moŻe pĺzy udziale Wykonawcy przeprowadzac

przegląđy gwaľancyjne, z których sporządzone będą protokoĘ, zawierającę stwięrdzone wady lub ich
brak. Przeglądy te zostaną wykonane w ramach niniejszej umowy. Wykonawcy nie przysługuje za ich
wykonanie dodatkowe wynagrodzenie.

l1. odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonania przedmiotu umowy po upýwie udzielonej
gwarancji. odbiór będzie dokonywany przez Zamawíającego prTy udziale Wykonawcy
w formie protokofu.

12. Przeglądy gwarancyjne dokonane zostaną w szczególności:
a) przed upýwem okľęsu gwarancji ustalonym w umowię w $ 12 ust. l i okręślonym bezusterkowym
protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy.

13. w przypadku stwierdzenia wad w trakcię przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca nie może odmówić
podpisania protokofu bez podania udokumentow aĺy ch pr zy czyn odmowy.

14. W przypadku odmowy podpisania protokofu zprze/rądu gwarancyjnegobez pisemnego uzasađnienia
złoŻonego Zamawiającemu w ciągu 5 dni licząc od daty sporządzenía protokofu, Zamawiający może
j ednostronni e uzĺać bezsporność wykazanych wad.

l5. Po protokólarnym stwierdzeniu usunięcia wad w okľesie gwarancji i rękojmi, rozpoczynająbieg terminy
naZwroÍzabeąíeczenia naleĄtego wykonania umowy' o którym mowa w $ 14.

s 12.

l. Na przedmiot umowy okĺeślony w $ 1, Wykonawca udziela Zamawíającemu '..........m-cy miesięcy
gwarancji licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zobowĺązuje się do
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji na własny koszt w terminię wskazaĺym przez
Zamawíającego.

2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w tęrminię wskazanym w ust. l' Zamawiający ma prawo polecić
usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

3. Koszty o których mowa w ust.3 Zamawiający możę pokryć w całości lub w części
zprzeznaczonego na ten cel zabęzpieazenia należytego wykonania umowy'

4. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę' w sprawach nie uregulowanych w umowie odpowiednie
zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży'

5. Niezalężnie od uprawnień zýťu1u gwarancji Zamaułíającemu przysługują uprawnieniaztyilhl rękojmi na
zasadach okĺeślonych w Kodeksię cywilnym.

$13
Wykonawca ma prawo do żądania przedfużenia tęrminu umownego' jeżeli niedotrzymaníe pierwotnego tęrminu
stanowi konsekwencję:

- okoliczności, których nie moŻta było przewidzíeć,,ĺiezaleŻnych od Wykonawcy,

- wprowadzenia robót dodatkowych, ktőre zę względu na technologię wykonania w znacznym stopniu
wpływają na terminową rea|izację przedmiotu umowy'

I9



z powodu sifu wyższej.
sl4.

l. Strony ustalają zabezpieczenie naleĘtego wykonania umowy w wysokoŚci l0% wartości
.......zł. (słownie złotych'. ...........), wniesione przeď

podpisaniem umowy.
2. Zabezpíeczenie naleŹýego wykonania umowy może być wnięsione w pieniądzu, gwarancjach bankowych

lub ubezpieczeniowych.
3. Zabezpieczeĺie, o którym mowa w ust.l gwarantuje zgodnie z umową wykonanie robót i słuŹy do pokrycia

roszczęíl z tytllŁu gwaľancji i rękojmi za wykonane roboty.
4. Zamawiający zwÍaaa 50% kwoty zabezpieczenia w terminię 30 dni od dĺiazako,Ílczenia realizacji przedmiotu

umowy i uznania przez Zama:wiającego za ĺaleĘcie wykonane.
5. Zamawíający pozostawi na zabezpieczęnię roszczęŕĺ z ĘÍułu gwarancji i rękojmi za wykonane roboty 50%

kwoty zabezp ieczęnia naleĄtego wykonania umowy.
6. Kwota, o której mowa w pkt.5 zostanie zwrócona przez Zamawiającego po upýwie okĺesu gwarancji

i rękojmi zawady na wniosek Wykonawcy.

s ts.
l. Zobowĺąnlje się Wykonawcę do ustanowienia samodzielnej funkcji technicznej zgodĺíe z art.l2 ustawy

z đnía 7 lipca 1994 roku Pľawa budowlanego i powołania na stanowisko kierownika budowy Pana
..'.....upr.bud. nr... ... ....... członek MOIIB nÍ .'. ...

2. Funkcję Inspektora nađzoru ze strony Zamaulíającego pełnić będzie Pan
... ... ...upr.bud.nľ... ... ... ... członek MOIIB nr... ... ... ...

$ 16.
Strony postanawiają, żę wszęlkię zmíany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nięważności takiej zmiany.

s 17.

l. W razię powstania sporu' na tle wykonywania niniejszej umowy o wykonanię robót w sprawie zamówienia,
Wykgnawca zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanię konkretnego roszczęnia do Zamawiającego.
3. Zama:wíający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego pÍzęz Wykonawcę roszczenia
w terminie 2l dni od daty zgłoszenía roszczęnia.

s 18.

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoŚci cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
W przypadku upýwu okĺesu ważnoŚci polisy Wykonawca zobowiązaĺy jest ubezpieczyć się w w/w zakĺesię 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
wzg lędu na siedzibę Zamaw iającego.

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

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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Powstańców śląskich 1 1'08082022 OBMIAR

2

Lp. i Podstawa

4 KNR 4-01
d.1 0108-12

3 KNR 4_01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
d.1 0108-11 odległoŚć do 1 km

5.8+3

2 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm
d.1 0306-0't

analiza indy-
widualna

5.8+(2-O.25\

5

kpl
d.l analiza indy-

rwidualna

1

1

Rozebranie poręczy ochronnych rurowych
rozbiórkowe.

Opis iwyliczenia j.m.

RÁzEM

RAZEM

RAZEM

Poszcz.

RAZEM

RAZEM

8.800

63

63 8.800

8.800

63

63 8,800

5.000

Razem

I KNR 2-31
d.2 051',1-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na na podsypce 1n2

515"2
cem entowo-piaskowej podesty

8 KNR 2-21
d.2 0604-03

analogia

m

m 4

cm
Podjazd dla

schody pomiędzy
szer do

najazdami
00

30
cm

cm
(obzeża

Kolor
szer
grafit

I cm
szary

szer na
16.000

Schody wykonywane z prefabrykatÓw betonowych( dł ok. 2 mb, kolor grafit - m
producent np. LlBET lub równoważny)
'16 m

d.2 0604-03
7 KNR 2-21

16.OOO

RAZEM ,|

ręcznym _ cm grubości

1n2

62

1

z

4

d.2 01 05-05 Warstwy po zagęszczenĺu
01 05-06

vn2

warstwy na- m

1

1

RAZEM

wierzchni w gruncie kat. lll-lv
14

5
d.2

2 Robotv montażoweíschodv. oodeiścia)
8,800

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotnośc = 10
5,8+3 63

63

I,800

RAZEM

12 Wycieraczki do obuwia do wbudowania w kostkę brukową 40x60cm
d.2 kalk. własna

5

szt.

szt. 5.000

RAZEM

1't KNR 2-31
d.2 0701-03

analogia

Poręcze ochronne z pochwytem na dwóch poziomach. Stal nierdzewna kwa_
, soodporna.

m

m

20,00020

Nawieachnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na kolor szary
podsypce cementowo-piaskowej - dojścia do kĺatek

60.000
62 60 00060

vn2

RAZEM

10 KNR 2-31
d.2 0511-02

Norma PRo Wersja 4.59 NÍ seryjny: 1 1918 Użytkownik: RsM



ĺl_,

I

I

I

I

\

I

-!*

' ł'ií+i',-1 ,Ęi'-)ł

Št

[ ,1,

w'

\,,

.c

riilii

r-- .

1

I
I l'.l-,- 5\

I

i

l
!
)

t'

qłl\'--

'ti."

'r::1 t

I

ę4

ĺ..1:.. ' -' -t. -

-. {
l-*ls
i

r-i'c ---

.

f'

------,.....i._

I

i-

I

I

1

I

'

\ć;
I :"1
tCi --
I

t*

|=-------
$




