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SPECYFIKACJA
ISToTNYCH wARUNxÓw ZAMÓWIENIA

(srwz)

na wykonanie zamówĺenia pn.: Remont schodów na gľuncie na skarpie wraz z ľobotami
towarzyszącymi pľzed budynkami mieszkalnymi będącymi w zasobach Radomskiej Spóldzielni
Mĺeszkaniowej w Radomiu z podzialem na zadania:

l Zadanie I _ Remont schodów na gľuncie na skaľpie wľaz Z ľobotami towaľzyszącymĺ
przed budynkiem Ks.Skorupki 7 w Radomiu

Ż Zadanie II - Remont schodów na gruncie na skarpie wÍaz z ľobotami towarzyszącymi
pľzed budynkiem Zientarskĺego 10 w Radomiu

3 Zadanie III - Remont schodórry na gľuncie na skarpie wraz z ľobotami towaľzyszącymi
pľzed budynkĺem Ks.Skoľupki 11 w Radomiu
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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH wARUNKow ZAMÓwlENtA

(sIwz)

na wykonanie zamówienia pn.: Remont schodów na gruncie na skarpie wÍazz robotami towarzyszącymi
pľzed budynkami mieszkalnymi będącymi w zasobach Radomskiej Spótdzielni Mieszkaniowej w Radomiu
z podzialem nazadaniaz

! Zadanie l _ Remont schodów na gľuncie na skaľpie wÍaz z ľobotami towarzyszącymi pľzed
budynkiem Ks.Skoľupki 7 w Radomiu

2 Zadanie II _ Remont schodów na gruncie na skarpie wraz z robotami towarzyszącymi przed
budynkiem Zientarskiego 10 w Radomiu

3 Zadanie III - Remont schodów na gruncie na skaľpie wraz z ľobotami towarzyszącymi pľzed
budynkiem Ks.Skorupki ll w Radomiu

l.Nazwa i adres Zamawiaiacego
Radomska Spótdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznarowskiego Adres : ul. Zbrowskiego l04'
26 - 600 Radom Telefon : 148/ 384-03-66; /481384-03-71; mail: zarzadrsm(4rsm.radom.pl.
Strona intemetowa : www.rsm.radom.pl.

Il.Trvb udzielenia wykonania zadań
Postępowanie o udzielenie wykonania zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z obowiąnljącym w RSM ,,Regulaminęm organizowania i przeprowadzania przetargőw ĺa
wykonanie robót i usług w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzęcznarowskiego''.

lĺl.opis przedmiotów zamówienia

t. Przedmiot zamówienia obejmuje: Remont schodów na gruncie na skarpie wraz z robotami
towarzyszącymi pľzed budynkami mieszkalnymi będącymi w zasobach Radomskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania:
1) Zadanie I - Remont schodów na gľuncie na skarpie wÍaz z robotami towarzyszącymi

pľzed budynkiem Ks.Skoľupki 7 w Radomiu
2) Zadanie tI - Remont schodów na gruncie na skarpie wrazz ľobotami towarzyszącymi

przed budynkiem Zientarskiego l0 w Radomiu
3) Zadanie III - Remont schodów na gruncie na skarpie wraz z robotami towaľzyszącymi

przed budynkiem Ks.Skorupki ll w Radomiu
2. Przedmiot zamówienia obejmuje oddzielnie 3 (trzy) zadaĺĺa.
3. ofertę należy złoĘĆ nakaŻđe z zadań osobno.
4. W]ĺkonawca możę złoŻyć w prowadzonym postępowaniu przetargowym ofertę na wybrane zadanie

I zadania.
5. Zamaułiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamaułíający moŻe zarządzić, przeprowadzenie II etapu przetargu nieograniczonego

dwustopniowego. Zamavłiający moŻe w tym ętapie prowadzić negocjacje z wykonawcami, których
oferty nie podlegają odrzuceniu, a dotyczą one treści i wartości złoŻonych przez ních ofert. Decyzja
o zarządzeníu II etapu pľzetargu jest swobodną i jednostronną decyzjąZamawiającego.

7. Umowa na roboty budowlanę zostanię sporządzona na każde zadaĺíę oddzielnie.

8. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia :

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ, przedmiarach robót,

odrębnie na każde zaďanieoraz mapce przedstawiającej miejsce wykonania ręmontu schodów,

stanowiącychzałączru|<l do niniejszej SIWZ jak nizej :

l) Zadanie l _ Remont schodów na gruncie na skarpie wraz z ľobotami towarzyszącymi
przed budynkiem Ks.Skorupki 7 w Radomiu
- Załącznik nr 7 a_ przedmiar robót ĺa Zaďaĺie I

2) Zadanie II - Remont schodów na gruncie na skaľpie wrazz ľobotami towarzyszącymi
przed budynkiem Zientarskiego l0 w Radomiu
- Zalącznik nr 7b - przedmiar robót na Zadatlíę |I

3) Zadanie tII _ Remont schodĺíw na gľuncie na skarpie wrazz robotami towarzyszącymi
przed budynkiem Ks.Skoľupki ll w Radomiu
- Zalącznik nľ 7c- przedmiar robót na Zadanie III



4) mapka przedstawiająca miejsce wykonania remontu schodów na poszczególnych
zadaniach_zzł.nr 8 do SIWZ.

9. Załączone do SIWZ przeďmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo. Zamawiający
wymaga' aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym
zamówienia. W przypađku pojawienia się konieczności uzyskania informacji uzupełniających,
informacj i tych udziela Zamauĺ ĺający.

l0, Zamawiający wymaga od wykonawcy oŚwiađczenia, Że dokonał wizji lokalnej w terenie, którę
skutkuje tym, Że Zamawiający ma prawo wymagać wykonania przedmiotu zamówięnia zgodnie
z przedmiarem robót oraz SIW Z.

l l. Roboty níe ujęte w przeđmiarze robót a wynikające z technologii budowy, zastosowania matęriałów
lub urządzeń winny być uwzględnionę w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczególnienia w przedmiarze nie może stanowić podstawy do roszczęn finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora.

12. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakĺesu prac, ilości materiałów
iurządzen na etapie przętargv.

13. Powyższę ozflacza, Że wykonawca, który złoŻy oświadczelie, nie dokonując wizji lokalnej terenu
budowy, w przypadku stwierdzenia rozbieżności w tľakcie reaIizacjĺ robót, będzie zobowiązany do
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie zprzeđmiarem robót i sIwZ.

14. Zamawiający nie dopuszcza skladanie ofert częściowych.
15. Zamawiający nie pľzewiduje aukcji elektronicznej.
16, Zamawiający moŻe zarządzić przeprowadzenie II etapu przeIargv nieograniczonego

dwustopniowego, Zamawiający moŻe w ým etapie prowadzić negocjacje z wykonawcami, których
ofeĺty nie podlegają odrzuceniu, a doýczą onę tręści i wartości złoŻoĺych przez ních ofert. Decyzja
o zarządzeniu II etapu przetargu jest swobodną i jednostrorľrą ďecyzjąZamawíającego.

17. Umowa na roboty budowlanę zostanię spaÍząďzona na całość danego zađania,nakaŻdę zadanie
oddzielnię.

18. Wykonawca wraz ze zgłoszeĺíem o gotowości do odbioru końcowego robót zobowiązany jest
przedłoŻy ć, Zamauĺĺającemu między innymi:
a) atesty, aprobaý techniczne, gwarancje, świadectwa jakości na wbuđowanę matęriaŁy itp.

IV.Term in wykonania zamówienia
Ustala się następujące terminy wykonania zamówięnia:
1 ' Rozpoczęcie robót - po podpisaniu umowy' umowa na każde zadanię oddzielnię, nie później jednak

niż w ciągu l0 dni licząc od dary podpisania umowy.
2. Zakoŕrczenie robót :

- dla zadania l - do 30.09.2022r.

- dla zadania II - do 30.09.2022r.

- dla zadania III - do 30.09.2022r.

v Warunki udzialu w nnctannwąnirr nnis sn^"^ bu doko ntanl'wą nnanv snalnionią łvnh wąĺlrnlłÁw

d^l'.'.-^-}.' _^+'''i^-,ł-_i_^^ -^^1_i^_ ie waľunków udziału w ^^.+^^^..,- -:..

A. lľvkonrwcv ubiegaiqcv sie o ninieisze zudgnit muszq zlożvć nastepuiace dokumenÍv:
l. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaśwíaďczęnie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej , jeŻelí odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upýwem
terminu składania ofęrt.

2. Aktualne zaśwíadczęnie właŚciwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzająQe, Że

Wykonawca níe zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Że uzyskał przewíđzl'ane
prawęm zwolnienie, odroczęnie lub rozłożenie na raty zalegĘch płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego oľganu podatkowego wystawionę nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem tęrminu składania ofęrt.

3. Aktualne zaświaďczęĺie właściwego oddziafu Zal<łađu ĹJbeąíeczeÍl Społecznych
potwierdzające, że Wykonawca nię za|ega z opłacaniem składęk na vbezpíeczęnia zdrowotne
i społeczne lub potwierdzeĺie, Że uzyskał przewídzíaĺe prawem zwolnienie, odroczęnie lub
rozłoŻęnię na raty zaległychpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upýwem tęrminu składania ofert.

4. Dowód wniesienia wadium na wybrane zadaníę pod rygorem nie dopuszczenia do przetaľgu.



5. IJbezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zwíązane1

z przedmiotem zamówienia w wysokości l00.000,00zt. tj. opłaconą waŻrtą polisę

ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.
6. Wypełnione załącznlkínr l,2,3,4,5,6 do niniejszej SIWZ.
7. Kosztorysy ofertowę - oddzielnię dla każdego zadaĺia.
8. Stosowne pełnomocnictwa i innę wymagane dokumenty'

B. Zumawiajqcy wymaga, aby łľykonawcy spełnili wĺlrunki dotyczqce:

ĺ. PosiaĺIanĺa wiedzv i doświadczenia.
wyk""*r* *ffiotupot-ioazenía, Że spełnia warunek dotyczący posiadania wieďzy

i doświadczęnia, zobowiązany jest wykazać i udokumentować wykonanię w okľesie ostatnich

5lat przedupływemterminuškładaniaofert,ajeżeliokĺesprowadzęniadziała|nościjestkĺótszy

- * iy- okresię, dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem zakľesowi przedmiotu

zamówienia, o wartości łącznejnie mnĘszej niż 100.000,00zł. brutto oraz udokumentowanie,

że roboty te zostaĘ wykonane-zgođnię z zasadami sztuki budowIanej, z naleŻytą starannością

i prawiáłowo ukoí"rón". W cęlu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca

zőbowiązany jest przedłoŻyć wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony wedfug

wzoru Stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIV,ĺZ oraz dokumenty potwierdzające,

że roboty t" ,o.tułý wykonane zgodnie z zasadamí sztuki budowlanej, z naleŻytą starannoŚcią

i prawidłowo ukończone, załącza1ąc odpowiedníe referencje'

2. Dvsponowania odpowiednim potencjałem tęchnicznym oraz osobami zdolnYmi do rłYkonania

zamowlenla
Wykonawca w celu potwierdzenia, Że spełnia warunęk ďoýczący dysponowania odpowiedntm

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówięnia, zobowíązany jest

wykazać,, Że do realizacji zamówienia będzie dysponował następującymi osobami

l) Osoba nosiađaiaca rĺo nełnienia filnkcii kierownika ľobót

)

Samorządu zawodowego - załączĺlk nĺ 5 do SIWZ'
2)@walifikacjeiuprawnieniaobejmująwszystkiekategorierobotnliązane

, realĺzacją przeámiotu zamówienia. Zamawiający wymaga' aby Iíczba zatrudnionych

pľacowników pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie robót równolegle we wszystkich zadaniach,

na którę Wykónawca złozý ofertę na wykonanię zamówienia. Wykonawca potwierdza spełnianie

warunku popÍzęz złoŻęĺíe oświadczenia. (załącznlk nĺ 2 i 5 )'

. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

@ierdzenia,Żeznajdujesięwsytuacjiekonomiczĺejifinansowej
gwarantującej wykonánie niniejszego zamówienia, zobowiązany jest wykazać, ze spełnia

następujące warunki :

Wykánäwca musi posiada ć, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakĺęsie prowadzonej

działalności zvłiązaĺej z przedmiotem zamówięnia w wysokoŚci 100.000,00zl. W tym celu

Wykonawca zobowiązaný jest przedłoŻyi opłaconą waŻĺą polisę ubezpieczeniową od

odpowiedzialności cywilnej.

C. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:

l ) wykónawców , ktőrzy w ciągu ostatnich 3 \at pĺzeď wszczęciem postępowania nie wykonali

zamówienia lub wykonali je z nieĺa|eŻytą starannością,

2) wykonawców, * ódniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których

upadłość ogłoszono,
3) wykonawców ktorzy za|egają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia' 

,plł""rn" lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskđli oni przewidzianą prawem

zgodę na zwolnienie, odroc"enię' rozłoŻęĺię na raty za|egĘch płatnoŚci lub wstrzymanie

w całoŚci wykonania decyzji organu podatkowego,

4) wykonawców - osoby iíry"rn", które prawomocnie skazano za przęstępstwo popełnione

w zułiązku z postępowanięm o udzielęnie zamówienia, przestępsťwo przekupstwa albo inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

5) ôsoby pra*''e, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo- 
pop.łrrione w zwiąžku , poitępo*u.'iem o udzięlenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa

albo innę przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyŚci majątkowych,



6) przędsiębiorców, na których w ciągu ostatnich ftzech lat została nałożona kara pieniężna,
o której mowa w przepisach o z:walczaĺíu nieuczciwej konkurencji, za czyĺl nieuczciwej
konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną,

'7) wykonawcóq którzy nie spełniają warunków, nie złoŻyli oświadczęnia, o którym mowa
w załączĺIla nĺ 2 niniejszej SIWZ,

8) wykonawców, którzy nie złoŻyli wymaganych oŚwiadczeń, níe spełnili wymagań
okĺeślonych w specyfikacji istotnych warunków zamőwieĺia, 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.
1l) Z tytułu odrzucenia ofeľt, oferentom nie przysfuguje żadne roszczenię przeciwko

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

przedłoŻoĺych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt V niniejszej SIWZ, wg zasady:
,,spelnia-nie spelnia".

VI.Wvmagania Zamawiaiacego wobec Wvkonawcv realizuiacego przedmiot
zamowrenra.
Organizacyjne
Wykonawca jest gospodarzęm na teľenie budowy od daĘ przekazania placu budowy do czasu odbioru
końcowego, i w szczególności zobowiązany jest do:
1. zabezpieczenia przeciwpoŻarowego;
2' przestrzegaĺia przepisów BHP;
3. ustalania i utrzymywania porządku tęrenu budowy, a po zakończeniu robót doprowadzenie do

nalężytego Stanu i porządku terenu budowy (demontaŻ obiektów tymczasowych oraz
uporządkowanię teręnu z ręsztęk budowlanych w terminię nie pózniejszym niŻ w dniu odbioru
końcowego ľobót;

4. odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczeniamagazynowęgo i dozoru swojego mienia;
5. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na tęrenie budowy w trakcię rea|izacji

ľobót;
6. Zamawíający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrząđzone przez wykonawcę podczas

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

Ustawy o odpađach z |4 grudnia7}l2 r. (Dz. U. z20|3 r.,poz.2l), w tym:
przejmuje odpowiedzialność za powstałe w tľakcie rea|izacji zamówienia odpady i zapewnia
kontenery na odpady

_ ponosi koszty z tytufu jw. (np. wywóz' utylizacja)
na wniosek zamawiającego wskaże miejsce składowania lub uýlizacji, oraz przedstawi
stosowne dokumenty' że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wywiezione na
składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z w/w ustawą oraz przepisami wykonawczymi
wydanymi na tej podstawie.

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

zalęceniami Zamawiającego. Zastosowane materiaĘ winny spełniać wymogi prawa budowlanego,
tj. posiadać odpowiednie certyfikaty ĺa znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami
technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono
Polskiej Normy; wymaganę są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania;

2. Na żądanie Zamawiającego dostarczenia deklaracji zgodności, aprobat technicznych, świadęctw
pochodzenia. W przypadku złoŻenía takiego Żądania przedstawienia, wyników badań,
certyfikatów, kart technicznych, autoryzacji, atestów oraz dęklaracji zgodności z PN i PE na
materiaĘ íurządzeĺia zastosowanę przy rea|izacji przedmiotu zamówienia (wg wymogów art. 10
Prawa Budowlanego). Dokumenty wymienione j.w. wĺaz z ich kopiami na Żądaĺie inspektora,
powinny byĆ, przekazaĺe do kontroli w dniu sprowadzenia materiałów na plac budowy i przed
zabudowaniem;

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

4' Dodatkowe wymagania Zamauliającego:
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Wymagany okľes gwarancji na wykonane roboty budowlane: min. 36 miesięcy od dnia odebranta

pržr, žu^u*iającĘo robói budowlanych i podpisania bezusterkowego protokołu końcowego

odbioru robót.
wykor'awca ma obowiązek zapozĺaĺia się w sposób barđzo szczegőłowy z przeďmíarami oraz

SIWZ. Wykonawca *uiuo-ĺą)"k wyjaśnić zZamaułiającym wszystkie wątpliwości w stosunku

á, prr"kurunej dokument u"iĺ prr"tárgowej, przed złoŻęĺięm oferý. Po złoŻęĺíu o.feĺty'

Zamawíający będzie vwaŻał, ze Wykonawca nié ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakľesu

ujętego w SIWZ.

VII.Wadium

2.

Wysokość wadium , 'Í-)^ .-'-:^^:^^:^ń
KaŻdy Wykonawca zobowiązany jest zobowiązaĺy zabezpieczyć swą ofertę wniesięniem

wadium na wybrane zađaĺię w wysokości :

l) Zadanie I - 2.000,00zł. (slownie: dwa tysiące złotych)

2i Zadanie II - 2.500,00zł. (slownie: dwa tysiące pięćset złotych).

3ĺ Zadanie III - 3.500,00zł. (slownie: trzy tysiące pięćset zlotych)

pod rygorem niedopuszczenia do pľzetargu'
Foľma wadium
Wadiummożebyćwnoszonewpieniądzualbowgwarancjachbankowychlub
ubezpieczeniowYch.
Miejsce i sposób wniesienia wadium'
Wadium wnoszonę w pieniądzu ĺaleŻy wpłacić przelewem na następujący rachunek

Zamawiającego: 629 132000 l 0002ó l 0420000030'

Do ofertý należy dolączyć dowód wniesienia wadium'

3

4.

5. Teľmin wniesienia wadium
Wadium ;|"'y wnieść przed upływęm terminu składania ofert, przy czym Zamawiający

będzie uwauí wniesienie za skuĺeczne tylko wówczas, jeżeli przez terminem skladania

ofertznajdzie się na wskazanym koncie'

6. Zwrot i utrata wadium
a)Zamaułiającyjestobowiązanyniezwłocznięzwrőcićwadiumjeżeli:

l) uptynął termin związanía oferÍą,

2) riwuioumowę i wniesiono zabezpteczeĺlia na\eĘtego wykonania umowy'

3) zamawíający uniewaŻnił postępowanie'

b) Wykonawca, któľego oferta zostaĘ wybrana, traci wadium ĺa rzecz zama:wľrJącęgo,

w przyPadku gdY:

l) oa-i*ł podpisania umowy na warunkach okĺeŚlonych w ofercię,

2) zawarcĺeu*ó-y stało się niemożliwe zprzyczynleżących po stronie wykonawcy.
,7. Wadium ofęrenta, ktoregó oferta ;ostała wybľaná do realizacji danego zamówienia zostanie

zaIiczoĺę na poczęt wniesienia zabezpieczeĺia należýego wykonan ia umowy'

8. oferęnci powinni załączyć, w ofercie numęr konta bankowęgo' na które ma nastąpić zwrot

wadium.

VIII.Wymagania dotvczace zabezpieczenia należytego wvkonania umowy

l. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie sfuży pokryciu roszczeÍl z ýtułu niewykonania lub nienalężytęgo wykonania

umowy.
2, Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy'

Zamaułia1ący Lstala zabezpiečzeĺie ĺaleŻytego wykönania umowy zawaÍÍę)

\M *y.rit u- postępowania o ud_zięlenie zamówienia, umowa i zabezpieczenie naleŹytego

wykonania umowy oddzielnię na kaŻďę zadaĺie, w wysokoś ci |O%o ceny ofertowej brutto danego

zadaĺía-
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy'

l) Zabezpieczenra należytego wykonania ľ.on*ry' 
oddzielnie kaŻdego zadaĺia, może być

wniesione *ediug wyboru Wykonawcy w jednej z następującej formy:

a) pieniądzu



4.

b) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych
Różnicę pomiędzy wniesionym wadium a ustaloną pÍzez Zamawiającego wartością
zabezpieczenia, Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamavĺíającego: 62913200010002610420000030 Iub złoĄ na tą kwotę gwarancję bankową
lub ubezpieczeniową.
2) JeŻęli zabęzpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zývÍala zabezpieczenię wniesione
w pieniądzu z odsetkami, pomniejszonymi o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunęk bankowy Wykonawcy, w sytuacji gdy powstał
obowiązek zwrotu zabeąieczenla przewídziany w warunkach.
3) Z dokumentugwaľancjibankowych/ubezpieczeniowychwirurowynikaćjednoznacznie
gwarantowanie wypłat nalężności z ustanowionego zabeąĺeczęĺía w sposób nieodwołalny,
bezwarunkowy i na pierwsze Żąďaĺíe Zama:wíającego.
4) Zabezpieczenie ĺaleĘtego wykonania umowy na dane zadaníe, wnosi wybrany
Wykonawca robót, przed podpisaniem umowy'

Zw r ot zabezpieczenia n a leżytego wyko n a n ia u m owy.
Zamawĺający zwraca 50o/o zabezpíeczenia w tęrminie 30 dni od dnia zako,Íĺczęnia realizacji
przedmiotu umowy i uznania przez Zama:wiającego za ĺaleĘ cie wykonane.
Zamawiający pozostawi na zabezpieczęĺíę roszczeń z tytufu gwarancji i rękojmi za wykonane
roboty 50% kwoty zaberyieczenia należytego wykonania umowy.
Kwota o której mowa w pkt b) zostanię zwrócona przez Zamawiającego po upýwie gwarancji
i rękojmi zawady na wniosek Wykonawcy.

a)

b)

c)

IX.Waluta. w iakiei będa prowadzone rozliczenia zwiazane z realizacia ninieiszvch zadań.
Wszelkię rozlíczęrĺia związaĺe z rea|izacją zadaĺía, którego ďotyczą niniejsze warunki dokonywane będą
w PLN

X.opis sposobu pľzygotowania ofeľtv

Wymagania podstawowe i forma oferty.
l) oferta musi bezwzględnie zawierać :

a) prawidłowo w1pełniony Formularz Ofertowy, wedfug wzoru stanowiącego załącznk
nĺ l do níniej szej SIW Z wr az z W magany mi załącznikami.
b) Kosztorys ofertowy, oddzięlnie dla każdego zadania,

2) ofertę ĺaleŻy przygotować ściśle wedfug wymagań okľeślonych w niniejszej SIWZ.
3) Każdv oferent może złożyć w prowadzonYm nostepowaniu przetarqowvm oferte
na wybrane zadanie/zadania
4) oferta musi być sporządzoĺa w języku polskim pod rygorem nieważności w formie
pisemnej.
5) oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania woli
w imieniu Wykonawcy. Uprawnienie osoby(osób) podpisujących ofertę do jej podpisania musi
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do ofeĄ.
6) 'Vłraz z ofertą nalezy złoŻyć, :

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

7) Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z oťertą muszą być przedstawione
w formie oryginałów lub poświadczonych za zgoďność, z oryginałem przez Wykonawcę kopii.
8) Wykonawca ponosi wszęlkie koszty związane z przygotowaniem l złoŻęĺiem oferty.
9) Całość oferty powinna być złoŻona w formie uniemożli-wiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie - arkusze (kartki) ofeĘ musza być, zszyte, bindowane lub trwalę połączone
wjedną całość inną techniką.
l0) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
l 1) Zamawiający moŻeżąđać, przedstawienía oryginafu lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wtedy' gdy złoŻoĺa kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.
12) Zamawiający nie dopuszcza zlożenia oferty w postaci elektronicznej.

I



2. Zawartość oferty
l) Kompletna oferta winna zawĺerać 

"a) Fórmularz oťęrtowy - załączĺík nľ 1 do niniejszej SIWZ

b) Kosztorys ofertowy, dla kaŹdego wybľanego zadĺia oddzielnię'

c) oŚwiadózenie wykonawców _ zał. iÍ 2,3, do niniejszej SIWZ

d) Wykaz wykonywanych robót _ zał' ĺr 4 do niniejszej SIWZ

e) wyuazośób, ŕtó'ę będą wykonywać niniejsze zadanię - zał' w 5

Đ Ziakceptow'any przedstawiony w SIWZ pľojekt umowy -zał'ĺr 6'

c) Dowód wnięsienia wadium'
h) Stosownepełnomocnictwa
Đ Pozostałę äokumenty wymienione w pkt V niniejszej SIWZ'
j) Refeľencje

Xĺ.Wviaśnienia i zmianv w treści SIWZ'
l. Wykonawca -óF^-ĺ"ieĘ ađ Zamavłíającego o wyjaŚnienie treści SIWZ' Zamawiający jest

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jédnak nie pózniej ĺíŻ na 7 đni pľzed upĘwem

składania ofert.
2. Zamawiający przekaŻeWykonawcy odpowiedŹ na pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ'

3. W uzasadnionych przypađk achZamaułiający moze,przed upýwem terminu składania ofęľt' zmięnić

treść niniejs zej SIWZ. Dokonaną * i..' sposób zmiaĺę Zamawiający zamieści na stronię

internetowej Zamawíającego. www'rsm'radom'pl'

4. Zamawiający irr"aniv 
"tęrmin 

składania őf"rt , uwzględnieniem czasu .niezbędnego 
do

wprowadzenia w ofértach zmían wynikających ze zmiaĺy treści niniejszej SIryZ'

Informacja ta zostanie zamíęszczoĺa na strónie ińiernetowej Zamawĺającego' www'rsm'radom'pl

XII.Osobv uprawnione do porozumiewania 
'sie 

z Wvkonawęami 
rt ' l '- ---'^^--:godokontaktowaniasięzWykonawcamisąpracown1cy

Dzíału techniczne go RSM,
Tę1.48-3 84-0 3 -66, 7 l w.3 8 ; mail : zarzadrsm(a'rsm'radom'pl

XIII.Mieisce. termin i sposób zlożenia ofeľtv

l) ofertę na|eŻy złoŻyć w siedzibie Zamawiającego: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Zbrowski"go tół, 26-600 Radom, w káncelarii RSM, w nieprzekracza1nym tęrminie

do dnia 19.07.2022r.do godz. 1000'

2) ofertę ĺaIeŻy złoĘć. w jeďĺejĺieprzezroczystej, zabezpĺeczonejprzedotwarciem kopercie (paczce)'

Kopertę (paczkęi nłl"zy 
-opisać 

następująco: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im'

J. Grzęczĺaro*.ŕĺ"go ul. Zbrowskiego t0ł, is'-ooo Radom. oferta w postępowaniu na wykonanie:

podać nazwę zamóivięnia i zaďaĺia. Nie otwierać przed dniem: 19.07.2022 godz' l0l5 '

3) Ża rcrmíll złoŻeĺiaoferty uważa się termin jej dotarcia ďo Zamawíającego'

4) Wszelkie oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwięrania'

XIV.Wycofanie złożonei oferty
l. Wykonawca może wycofać złoŻoną przez siebie ofertę. Wycofanie złożonej oferty jęst skutęczne

*á-"rur, gdy zostało dokonane przed upĘwem terminu składania ofęrt'

2. Wycofaniůłbżonej oferty następuję poprzęzzłoŻeĺięPisemnego powiadomienia podpisanego pÍzęz

umocowanego nu pĺs-ĺ" przęasiawicieía Wykonawcy. Wycofanie ĺaleĄ złoŻyć w miejscu i według

zasađ obowąĄący ch przy składaniu ofęrt. odpowiednio opisaną kopertę zawierająca

powiadomienie ĺaleŻy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 'WYCoFANIE''' W celu potwierdzęnia

uprawnienia osób do'złoŻęĺiaoświadczęnia o wycofaniu oferty, do oŚwiadczenia ĺa|eŻy załączyć'

odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, záświadczenię o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej i jeśli to koniecznę pełnomocnictwo)'

XV.Mieisce i termin otwarcia ofert

l. otwaľcię ofert nastąpi w siedzibię Zama:wiającego: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul.Zbrowskie go ĺo4,ź6-600 Radom w dniu t9.07,2o22r. godz. l0l5.

XVI.Termin zwiazania z oferta.



Wykonawca pozostaje związany ofeÍtą przęz 30 dni. Termin zwíązania z ofertą zaczynabíeg
wraz z upýwem terminu składania ofęrt'

XVII.Opis sposobu obliczenia cenv.

1. Cenę oferty stanowi wartość .vq1ÍaŻoĺa w jednostkach pienięŻnych ( PLN)' ktőrą Zamawiający
jest zobowiązaĺy zapłacić, Wykonawcy za wykonanie zamówięnia.

2. Cenę ofertową za wykonanie pľzedmiotu zamówienia, naleŻy pľzedstawić
w Formularzu ofertowym stanowiącym zał. w l do SIWZ.

3' Cenę oferty należy podać w foľmie ľyczałtu odľębnie dla każdego wybranego ZADANIA.
Cenę dla każdego zadania należy podać w oparciu ozlożony kosztorys ofeľtowy, oddzielne
dla każdego zadania.

4. Do wartości netto Wykonawca ma ďoliczyć' podatek VAT w obowiązującej wysokości i w tęn
sposób wylĺczy kwotę brutto.

5. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po pľzecinku.
6. Uwzględnienie niewłaściwej stawki podatku ođ towarów i usług będzie obcíąŻało wszelkimi

negatywnymi konsekwencjami Wykonawcę.
'1 . Wymagane jest bezwzględnie załączenie do oferý kosztorysu ofertowego, oddzielnie dla

każdego zadaĺia.
8. Każdy oferent może złożvć w prowadzonym postepowaniu przetargowYm oferte na dane

zadanielzadania.
9. KaŻdy ofeľent moŻe złoŻyć tylko jedną ofertę na wybrane zadanie.
10. ofęľęnt ponosi wszystkie koszty z:wíązane z prrygotovanięm í złoŻęniem ofeľty.
l1. Cena ofertowa określona w ofercie stanowić będzie wartość ryczaltową nie podlegającą

żadnym zmianom.
12. ofęrta ma być sporząďzona w języku polskim, czytelnie i pod rygorem nięwaŹności w foľmię

pisemnej na formularzu zał. ĺĺ l do niniejsze SIWZ.
13. Wymagane jest od oferentów bardzo szczególowe spľawdzenie w terenie waľunków

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

Przedmiar robót: oddzielny dla kaŹdego zadatia:
a) Zadaníę I - przedmiar zał. lr 7 a.

b) Zadanĺę II - przedmiar zał. ĺr 7b.
c) Zaďanię III - przedmiar zał. w 7c.
d) Przedmiar robót dla Wykonawcy jest tylko materiałęm pomocniczym w cęlu sporządzenia

kosztorysu ofertowego i wyceny oferty, nie może stanowić jedynej podstawy do wyceny
wartości ryczałtowej robót. Konieczna jest dokonana wizja lokalna obięktu.

15. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszĘ niezbędne đo zrealizowania zamówienia
wynikające wprost z zabesu rueczowego przedmiotu zamówięnia, przedmiaru robót'
dodatkowych wymagań zama:wiającego, wynikających ze SIWZ , jak równieŹ w nim nieujęte,
a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca ponosi ryzyko , co do poprawności
kalkulacji ceny adekwatnej do zakresu Ízeazowego przedmiotu zamówięnia.

16. Wykonawca nie moŻe Żądać podwyższenia wyĺlagrodzęnia' chociaŹby w czasie zawaĺcía
umowy nie można było przewidzięć rozmíaĺl lub kosztów prac.

17. Zama:wíający nie dopuszcza złoŻęnia oferty w postaci elektronicznej.

XVIIl.opis kľyteľium, któľymi zamawiający będzie się kieľował przy wyborze oferty wrazz podaniem
znaczenia tych kryterium oraz sposobu oceny wyceny.

1. Ustala się, że pľzy wyborze oÍertZamawiający kierowal się będzie następującymi kryteriami:
Cenaoferty(C)-95pkt
Okľes udzielonej gwaľancji (G ) _ 5 pkt

Kryteľium ceny oferty ( C )
Liczba punktów ptzyznana ofercie za spełnienie kryterium cena ( C) wg wzoru:

Cena najniŻsza
C: x 95pkt

Cena oferty

Kryteľium okres udzielonej gwaľancji (G )
Minimalny wymagany przezZamawiającego okres udzielonej gwaľancji _
36 miesięcy_ ođ dnia sporządzenia bezusterkowego protokółu końcowego odbioru robót



XXl.Sposób porozumiewania sie z ofeľenÍąI4i
1.wninĺ"i,'y-@niezamówięniaoŚwiadczęnia,wnioski,zawiadomięĺiaoraz

informacje st'ä"y ŕä.tępowania przekazują pisemnie lub mailęm: zarzadrsm(Z'rsm'radom'pl' lub na

stronię internetowej : www.rsm.radom'pl'
2. JęŻe|iZamaw'uią"ý t,ru oĺ".*ęrz"t äią wnioski, zawiadomienia oraz informację mailem, kaŻda

Zę Stron nu ząaá"ié drugiej nięzwłocznie potwierdza fakt ich otrzymanía.

3. Wykonawca jest zobowiązany podać w ofęrcię swój mail'

XXI l. Unieważnienie postepowania

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

unieważnienia przetaľgu na dane zadanie lub na wszystkie zadania, bez podania przyczynibez

ponoszenia jakichlĺolwiek skutków prawnych i finansowych'

a) okres gwarancji 36 miesięcy (wymagany przezZamawiającego): 2 pkt

b) okĺes gwarancji : 36 > 48 miesięcy : 4 pkt

c) okĺes gwarancji powyżej 48 miesięcy: 5 pkt
úax ilość punktow ab o.íągáĺęcĺa za kryterium okĺęs udzielonej gwarancji - 5 pkt

Radomslĺa Spĺ1łdziurnia Mieszkaniowa

im. JÓzetł ijĺreulraĺcwskiego _
zo-ooo naĺoĺi, ul. Zblłwskieqo 104

NIP 796'003-59'52

Ilość punktów danej oferty (N)

N:C+G
gdzie
N - ilość punktów oferty,
C - iloŚć punktów uzyskanych w kryterium cęna,

G - ilość punktów uzyskanych w kryterium okĺes gwarancji'

XIX.Wvbór ofeľty i zawiadomienie o wyniku postepowania'

1' Zama:wíający udzięli wykonanie zamówienia, Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą. '_: - -^l. .

2' o wyborze ofęľenta zainteľesowani zostaną powiadomieni pisemnie po zakoÍlczęĺĺiu

postępowania przetargowego.

xx.

l. Z ofęrentem, który złoŻył ĺajkorzystniejszą ofertę, zostanię podpisana umowa' któĘ wzÓr

stanowi załączn1knĺ 6 do SIWZ.
2. wyionawcy odrębnym pismem zostanię wskazanę miejsce i termin podpisania umowy'

XXlĺl.Wvkaz zalaczników do SIWZ:

l. Zalącznik nr l - Formu|arzoferty
2. Zalącznik nr 2 - oświadczęĺię wykonawcy

3. Zalącznik nr 3 - oświadczenię o niekaralności

4. Załączniknľ 4 - Wykaz zrealizowanych robót

5. Zalączniknľ 5 - Wýkaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie

6. Zalącznik nr ó - Projekt umowy
7. Pľzedmiar robót :

zalączn\knr7 a- dla zadania I

zalącznik nr 7 b- dla zadania II

zalączniknr 7 c- dla zadania III

8. załączniunr 8 - mapka przedstawiająca miejsce wykonania remontu schodów na

p o szcz e gó|nych z adaniach
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Zalącznik nr l
Formularz ofertowy

(ĺaz:wa i siędziba oferenta, telefon)

Radomska Spóldzielnia Mieszkaniowa
im. J. Gľzecznaľowskiego w Radomiu
ul. Zbrowskiego 104
26-600 Radom

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie zamówienia pn.: Remont schodów na gruncie na skarpie wraz z robotami towarzyszącymi
pľzed budynkami mieszkalnymi będącymi w zasobach Radomskiej Spóldzielni Mieszkaniowej w Radomiu
z podzialem na zadania: zadania (* ):

l Zadanie I _ Remont schodów na gruncie na skaľpie wÍaz z robotami towarzyszącymi przed budynkiem
Ks.Skorupki 7 w Radomiu

2 Zadanie II - Remont schodów na gruncie na skarpie wra.z z robotami towarzyszącymi przed budynkiem
Zientarskiego ĺ0 w Radomiu

3 Zadanie III - Remont schodów na gruncie na skarpie wrazz robotami towarzyszącymi pľzed budynkiem
Ks.Skorupki ll w Radomiu

(* niepotrzebne skľeślić)
L Stosownie do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia ogłoszenia o pľzetargu nieograniczonym

z dnia . '. . ' ' oferuję(my) jego realizację za następującą ryczałtową cenę DLA WYBRANEGo Zadania
(*)

dlaZaĺlania I - Remont schodów na gruncie na skarpie wrazz ľobotami towarzyszącymi przed budynkiem
Iś.Skorupki 7 w Radomiu (*)

Cena ofertowa ryczaltowa za wvkonanie zamówienia pn.: Remont schodów na gruncie na skarpie wÍazz robotami
towarzyszącymi pľzed budynkiem Ks.Skorupki 7 w Radomiu (*,)

Cenanetto:.................'..'...''.zl'nettobezpodatkuVAT(słownie: .........

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

Cena brutto wrazznależnym podatkiem VAT wynosi :.... . . .....zł.b rutto.
......zł.brutto)

Cenę ofefty wynika zzałączonego do oferty dla danego zadania kosztorysu ofeftowego.

2 ĺllo ZaĺIania II - Remont schodów na gľuncie na skarpie wrazz ľobotami towarzyszącymi pľzed budynkiem
Zientaľskiego ĺ0 w Radomiu (*,)

Cena ofertowa ryczaltowa za wvkonanie zamówienia pn.: Remont schodów na gruncie na skaľpie wraz z robotami
towarzyszącymi przed budynkiem Zientarskiego l0 w Radomiu (*/

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

Należny podatek VAT w wysokości....'..'..oń ,wynosi
........ ),

.....''...złotych).
zł. (słownie: zł

Cena brutto wrazznależnym podatkiem VAT wynosi ........zl.brutto. -

(słownie:..
Cenę ofeľty wynika zzałączonego do oferty dla danego zadania kosztorysu oÍěrtowego.

3 ĺIla ZaĺIania III - Remont schodów na gľuncie na skarpie wrazzrobotami towarzyszącymi pľzed budynkiem
Ks.Skorupki ll w Radomiu (*,)

Cena ofertowa ryczaltowa za wykonanie zamówienia pn.: Remont schodów na gruncie na skarpie wraz z ľobotami
towaľzyszącymi pľzed budynkiem Ks.Skorupki l1 w Radomiu ŕ*/



Należny podatek VAT w wysokości...... ....oń ,wynosl ..zł. (słownie

Cena brutto wrazznależnym podatkiem VAT wynosi :............................zl.brutto.
(słownie:..........
Cenę ofeĘ wynika zzalączonego do oferty dla danego zadaniďbudynku kosŻorysu ofertowego.

il. Roboty objęte wybranym zamówieniem'. zadanielzadania.'wykonamy w terminie do

_ Zadanie ĺ- dodnia............
- Zadania Il - do dnia... .

- Zadania III -do dnia ......
Na wykonanie danego zadania (wpisać zadanie)... .. . . . ' ... ... .

liczonych od dnia końcowego bezusterkowego odbioru robót.
.. udzielamy gwarancji no o okres ..miesięcy

IV. Informujemy, że firma nasza jest /nie jest/ płatnikiem podatku VAT.

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

oświadczamy, Źe: dokonaliśmy wizji lokalnej terenu z zachowaniem należytej staranności i zebraliśmy wszystkie

informacje, które są niezbędne do przygotowania ofeĘ i podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz

otrzymaliśmy konieczne dane do przygotowania ofeĘ.

Akceptujemy proponujemy wzór umowy i w ľazie wybrania naszej oferľy zobowiązujemy się do podpisania umowy na

warunkach zawaĘch w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przezZamawiającego.

oświadczamy, ze zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, projektem umowy i wszystkimi

innymi dokumentami oraz warunkami spełnienia zamówienia. Do dokumentów i SIWZ nie wnosimy żadnych zasÍrzeŻen

i uznajemy się za zvłiązanych określonymi w nich postanowieniami' a w pľzypadku wyboru naszej oferty podpiszemy

umowę zgodnie z treści ą przedstawioną przez Zamaul iaj ącego.

oświadczamy' Że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie kosay wykonania zamówienia.

Upoważnionymi osobami do kontaktu i prowadzenia wszelkiej korespondencji zZamawiającym w sprawie niniejszego

póstępowania są: adres: ... '.. '.'Nr telefonu:...

e-mail:.......................

V.

vt.

VII.

VIII.

tx.

x.

xI.

III.

xtlt.

xIv.

xv.

oświadczamy, że przedmiot zamówienia: zadanie........
siłami własnymi Firmy.

xll. Wniosłem/ wnieśliśmy wadium: Wniosłem wadium:

.... będzie wykonywany wyłącznie

w dniu.
w dniu
w dniu

dla Zadania I w wysokości
dla Zadania II w wysokości
dlaZadania lll w wysokości

....zł w formie

. ..zł. w formie.

....21. w formie.

.(*)

.(*)
.(*)

lntegralną częścią niniejszej oferry są kosztorysy ofertowe dlaZadania

Pľosimy o Zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto:

Załączniki:

a.

b.

c.

d.

e.

(data)

( podpis upełnomocnionych przedstawicieli)



Zalącznik nr 2

_Ył zőr oświadczen ia Wykonawcy

ZAMAWĺAJĄCY:
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznarowskiego'ul. Zbľowskiego l04,26-600 Radom

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn: Remont schodów na gruncie na skaľpie
wraz z ľobotami towarzyszącymi pľzed budynkami mieszkalnymi będącymi w zasobach Radomskiej
SpĺÓtdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania: (*)

l Zadanie I _ Remont schodów na gľuncie na skarpie wraz z robotami towarzyszącymi pľzed
budynkiem Ks.Skoľupki 7 w Radomiu

2 Zadanie Il _ Remont schodów na gruncie na skarpie wraz z ľobotami towarzyszącymi pľzed
budynkiem Zientaľskiego l0 w Radomiu

3 Zadanie IIl - Remont schodów na gruncie na skaľpie wraz z ľobotami towaľzyszącymi pľzed
budynkiem Ks.Skorupki ll w Radomiu

(* niepotrzebne skĺeś1ić)

oŚwIADCZANÍ,ŻE:

Jestęm (jesteśmy) uprawniony(í) do występowania w obrocie prawnym' zgodnie zwymaganiami ustawowymi,

l ' Posiadam (posiadamy) niezbędne uprawnienia do wykonywania okľęślonej działalności, okeślonych prac lub
czynności, jeżeli przepisy ptawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Dysponuję (dysponujemy) niezbędną wieďzą i doświadczeniem, a takŻę potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

3. Znajduję się (znajdujemy się) w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczęń
woli w imieniu Wykonawcy



Zalącznik nr 3

Wzór oświadczenie Wykonawcy o niekaralności

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba.

NIP ......
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn.: Remont schodĺíw na gruncie na skaľpie

wraz z robotami towarzyszącymi przed budynkami mieszkalnymi będącymi w zasobach Radomskiej
Spóldzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania: (*)

ĺ Zadanie I - Remont schodów na gruncie na skarpie wraz z robotami towarzyszącymi przed

budynkiem Ks.Skoľupki 7 w Radomiu
2 Zadanie II _ Remont schodów na gruncie na skaľpie wraz z robotami towaľzyszącymi pľzed

budynkiem Zientarskiego l0 w Radomiu
3 Zadanie IlI - Remont schodów na gruncie na skarpie wÍaz z robotami towaľzyszącymi przed

budynkiem Ks.Skoľupki ll w Radomiu

(* niepotrzebne skĺeślić)

Działając w
imieniu

zwarLęgo dalej Wykonawcą i będąc należycie upoważnionym do jego ręprezentowanra :

l. oświadczam. Źe Wykonawca - osoba ťlzyczna, w przypadku osoby ťĺzycznej prowadzącej działalność

gospodarczą, urzędujący członkowię organu zarządzającego w przypadku osoby pľawnej, komplementariusze

w przypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, partnerzy lub członkowię zarząďLl-

w przypadku spółek partnerskich, wspólnicy w przypadku spółki jawnej - nie został prawomocnie skazany

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo

przekupstwa, a|bo iĺľre przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz w ciągu

ostatnich trzech lat nie została nałożona kara pienięŻna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, za czyĺnieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcje publiczną,

nie zostało wszczętę postępowanie upadłościowe lub ogłoszona upadłość.

(miejsce i data złoŻęĺia oświadczenia) (pieczęć i podpisy upoważnionych
przedstawicieli WykonawcY)



Załączniknr 4

Wzőr wykazu wykonywanych robót budowlanych
ZAMAW|AJĄCY:
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznarowskiegoul. Zbrowskiego l04,26-600 Radom

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamőwíęnia na wykonanie zamówienia pn.; Remont
schodów na gruncie na skarpie wrazz robotami towarzyszącymi pľzed budynkami mieszkalnymi będącymi
w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania: (*)

l Zadanie I - Remont schodów na gruncie na skarpie wraz z ľobotami towaľzyszącymi pľzed
budynkiem Ks.Skorupki 7 w Radomiu

2 Zadanie lI _ Remont schodów na gruncie na skaľpie wÍaz z robotami towarzyszącymi przed
budynkiem Zientarskiego 10 w Radomiu

3 Zadanie III - Remont schodĺĺw na gruncie na skarpie wraz z robotami towaľzyszącymi pľzed
budynkiem Ks.Skorupki ll w Radomiu

(* niepotrzebne skreślić)

Oświadczam(my)' że

wykonywałem (liśmy) następujące roboty budowlane o zakręsię i charakterze porównywalnym z niniejszym
zamówieniem oraz Że roboty te wykonane zostĄ z zasadami sztuki budowlaĺej, z na|eŻytą starannoŚcią
i pľawidłowo ukończone, ĺa co załączam stosownę referencje.

dnia.

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

Odbiorca
(nazwa,adres,
nr telefonu do

kontaktu)

Data wykonywanej roboty
budowlanej w okresie ostatnich 5 lat
przed uplywem terminu skladania

ofert, odpowiadające swoim rodzajem
zakresowi przedmiotu zamówienia

ZakoÍlczęnię
(data)

Początek
(data)

Wartość brutto
roboĘ budowlanej'

zamówienia

Nazwa i pľzedmiot robót
budowlanych

L.p

1

2.

3



Zalączniknr 5

- wzőr wykazu osób które będą wykonywać niniejsze zamówienie

ZAMAWIAJĄCY:
Radomska spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Gľzecznarowskiegoul. Zbrowskiego l04,26-600 Radom

WYKoNArľCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie zamówienia pn.: Remont

scľl-ooów nu g.un.i" na skarpie nrirrrobotami towaľzyszącymi przed budynkami mieszkalnymi będącymi

w zasobach Radomskiej spółazielni Mieszkaniowej w Radomiu z podziałem na zadania: (*)

l Zadanie I _ Remont schodów na gruncie na skarpie wraz z robotami towarzyszącymi przed

budynkiem Ks.SkoruPki 7 w Radomiu
2 Zadanie |l _ Remont schodów na gruncie na skarpie vtraz z robotami towarzyszącymi pľzed

budynkiem Zientarskiego l0 w Radomiu
3 Zadanie IIt - Remont schodĺíw na gruncie na skarpie wraz z robotami towaľzyszącymi przed

budynkiem Ks.Skoľupki ll w Radomiu

(* niepotrzebne skreślić)

oświadczam(y), Że

Zamówienię niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

dnia.

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imięniu

Wykonawcy)

Doświadczenie
zawodowe

Kwaliťrkacje
zawodowe

ZaWęs
wykonywanych

czynności

Imię i nazwiskoL,P

dla zadania I

íla zadania II

dla zadania III



Załącznik nr 6

UMowA -wzőr (dla każdegozadania oddzielnie)

Zaularta w dniu pomiędzy :

Radomską Spóldzielnią Mieszkaniową im. J. Grzecznarowskiego z siedzibą z 26 - 600 Radom

ul. Zbrowskiego l04, posiadającą NIP 796-003-59-52, KRS 0000085072, zwaną đalęj ,,Zamawiającym'',
repręzęntowaną przęz i

l.
2.

a ... ... ..... ..zwanym dalej

,rWykonawcą'' reprezentowanym przęz i

w rezultacię dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu przetargolvym

z dnia .......... .została zawarta umowa o treści następującej :

s1.

l. Zamawiający zleca, a Wykonawcaprryjmuje do wykonaniazamowięĺie podnazwą: Wykonanie remontu

schodów na gruncie na skarpie wraz z ľobotami towarzyszącymi objętymi przedmiarem ľobót dla
danego zadania przed budynkiem Zadanie...... ............ (*), zgodnie ze złoŻoną

ofertą zarejestrowaną pod nr đnia .......kosztorysem ofertowym,

na warunkach określonych w SIWZ oÍaz w ofercie Wykonawcy.

2. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

i obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i polskimi normami technicznymi

odnoszącymi się do przedmiotu umowy' w zakresię umożliwiającym użytkowanie przedmiotu umowy

zgodnie z jego przeznaczeniem.

$2.
l . Termin rozpoczęcía rea|izacjĺ przedmiotu Umowy strony ustalaj ą na đzie,ń protokolarne go przekazania

placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi w tęrminie obustronnię uzgodnionym, nie póŹniej

jednak niŹ w ciągu 10 dni licząc od daty podpisania Umowy.

2. Termin zakończenia reaIizacji przedmiotu Umowy ustala Się do dnia 30.09.2022r.

z możliwością jego przesunięcia w przypadku wystąpienia okoliczności jak $ l3.

3. Zmiaĺa tęrminu zako,ŕlczęniarobót spowodowana warunkami Ww wymaga formy pisemnej tj. aneksu do

umowy pod rygorem nieważności.

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

Wykonanie remontu schodów na gruncie na skarpie wÍaz z robotami towarzyszącymi objętymi
przedmiarem robót dla danego zadania przed budynkiem ........ Zadanie..................(*)'
na kwotę. .......zł. netto (słownie :......... .. .'.....)
plusnaleŹnypodatekVAT'.......%owkwocie... ........zł.
Kwota brutto:....... ..........21 (slownie: .............21otych
brutto), zgodnie zezłoŻonąofertą zarejestrowaną pod nľ ....... dnia'. kosztorysem ofertowym'
na warunkach okĺeślonych w SIWZ oÍaz w ofercię Wykonawcy. Kwota powyŻszajest ostateczna i nie podlega
zmíanie.

s4.
1' Strony postanawiają, Że roz|íczenie pľzedmiotu odbywać się będzie fakturą końcową za wykonany

i ođebrany bezustęrkowo protokółem końcowego odbioru robót przedmiot całego zamówienia.
2. Rozliczęnie końcowe przeđmiotu Umowy nastąpi w ciągu 30 dni |icząc od daty bezusterkowego odbioru

przedmiotu Umowy, na podstawie faktury końcowej płatnej w terminie do 30 dni Iicząc od daty złożenia
ťaktury w siedzibię Zamauĺíającego wraz z zat:więrdzoĺymi kompletnymi dokumentami roz|iczeniowymi.

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



i lokatoľom w okresie prowadzenia robót.

2. Wykonawca zobowiązuje się do :

- przęstrzegania pľzepisów BHP i p.pożarowych i ponosi wyłączĺą odpowiedzialność za ich naruszęnie.

_ zabezpíeczęnia właściwej organizacji robót

- wykonania na koszt własny wygrodzenia strefy bezpieczeństwa,

- odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazyĺowego i dozoru swojego mienia;

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

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

których ĺaleŻy wykonywanię zađań określonych Ustawą - Prawo Budowlane oraz udostępnienia im
danych i informacji wymaganych tą Ustawą.

- ustalania i utrzymywania poľządku teręnu budowy, a po zakonczęniurobót doprowadzenię do naleĄtego
stanu i porządku terenu budowy (demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie teľenu

z ĺesztękbuđowlanych w tęrminię nie pózniejszym nĺŻ w dniu odbioru końcowego robóĐ;
_ Transport i składowanie odpadów : Wykonawca jest zobowiązaĺy do przestrzeganía przepisów Ustawy

o odpadach z 14 grudĺia2}l2 r. (Dz. U. z20l3 r.,poz.Zl), w tym:

- przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacjí zamówienia odpady i zapewnia

kontenery na odpady
_ ponosi koszĘ z tytufu jw. (np. wywóz, uťylizacja)

- Wykonawca na wniosek zamawiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji, oraz przedstawi

stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wy''viezione na składowisko,

poddane uýlizacji) zgodnie z w/w ustawą oraz przepisami wykonawczymi wyďanymi na tej podstawie,

wykonania i utrzymania na koszt własny zapLecza budowy'

- zawiadamiania zamawiającego o terminach robót zaĺlkających lub ulegających zaL<ryciu

z wyprzedzeniem umoŹliwiającym sprawdzenie ich przez inspektora ĺadzoru, w razię 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 udostępn ienía przez Zamavłiającego punktów poboru energii i wody do cęlów budowy, do

pokrycia ich kosztów w trakcię realizacji zadania wg. wskazań urządzeń pomiarowych, zamontowanych

na koszt własny lub wedfug innych uzgodnień z Zamaułíającym,

- ponoszenie wszystkich innych kosztów związanych z probami, badaniami przewidzíanymi Prawęm

budowlanym, niezbędnych do prowadzenia, kontroli i odbioru robót budowlanych,

- utrzymania teręnu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania

i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów orazniepotrzebnych

urządze'ŕl prowizoryczĺych na koszt własny,

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

4. Zastosowane materiaĘ wyroby budowlane iurządzenia przez'|ł,Iykoĺawcę powinny odpowiadać wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.l0 ustawy ,,Prawo

Budowlane'' oraz posiadać wymaganę certyťrkaty, atesty, aprobaty tęchniczne, być zgodne

z wymogami technicznymi Polskich Norm.

5. Na każde Żądaĺte Zamawĺającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych

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

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

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzęnia badań na własny koszt, którę wykona ĺíeza|eźmy

rzęczozÍawca budowlany. JęŻeli w rezultacie badań okaże się, że Zastosowanę materiaĘ są niezgodne

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

6. Zapobraną eneľgię elektryczną i wodę Zamawiający obcíąĘ Wykonawcę fakturą VAT.

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

2) Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

a) Wykonawca zobowiązaĺyjest do zapłaceniaZamavłiającemu następujących kar umownych



i. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,lo/o wynagrodzenia umownego
brutto określonego w $ 3' za kaŻdy dzieÍlzwłokilicząc ođ umownego terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy,

ii. za zwłokę w usunięciu wad stwięrdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,l7o
wynagrodzenia umownego brutto okĺeślonego w $ 3, za kaŻdy dzĺeń zwłoki licząc od końca
terminu wskazanego przez Zamawiającego na usunięcíe wad, stwierdzoĺych w okresach
gwarancji i rękojmi'

iii. za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za ktőrę odpowiedzialność ponosi
Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzęníaumownego brutto okręślonego w $ 3.

3) W przypadku wystąpienia kar określonych w niniejszym paragrafię ust. 2 pkt. a), ich egzekwowanie nastąpi
w pierwszej kolejności poprzez potrącenie z faktury wystawionej przezWykonawcę za przedmiot umowy
|ub z zabezpieczenía należytego wykonania umowy znajdującej się w đyspozycji Zamawíającego.

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

$8.
Strony niniejszej umowy uzgadníają, Żę Zamawiającemu przysługuje oprőcz sytuacji wynikających
z przepisów kodeksu cywilnego, dodatkowe umowne jednostroĺule prawo odstąpienia od niniejszej umowy, bez
ponoszenia jakichkolwiek konsekwencjí, w następujących przypadkach gdy:

l. Wykonawca nie przystąpi do wykonywania prac w terminię dwóch tygodni ođ terminu rozpoczęciaprac
określonego w umowie'

2. Wykonawca przerwał realizację robót bęz uzasadnionej prryczylvy na okręs dłuŻszy niż l 0 dni.

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

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

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

2. W przypadkuodstąpieniaodumowyWykonawcę orazZamawiającego obciąŻająnastępujące obowiązki
szczegółowe:

a) w terminię siędmiu dni od daty ođstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamaułĺającego
sporządzi szczegołowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzięil odstąpienia.

b) wykonawca zabezpieczy przęťňtarlę roboý w zakľęsię obustronnie uzgođnionym na koszt tej strony, która
była winna odstąpienia od umowy.

c) wykonawca zgłosi do dokonania przez Zarĺĺawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpíeczających jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyrL, za które Wykonawca nie
ođpowiada.

d) wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z teręnu budowy urządzenie zapIecza
przez níego dostarczone lub wzniesione.

3. Zamavłíający przejmie pod swój dozór plac budowy.

4. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty wykonane do dnia odstąpienia. w takim pľzypadku
postanowienia $ 12 umowy stosuje się odpowiednio.

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

ewentualne szkody wyrządzoĺe Zamawiającemu i lokatorom.

2. Likwidacji szkody Wykonawca dokona w terminie 7 dni od daty otrzymania protokofu szkody.





5. Niezależnie od uprawnień ztfiłu gwarancji Zamaułíającemu przysfugują uprawnienia ztytułu rękojmi na

zasadach okľeślonych w Kodęksie cywilnym.

s13
Wykonawca ma prawo đo Żądania przedłuŻenia terminu umownego' jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu

stanowi konsekwencję:
_ okoliczności, których nię można było przewidzieć', níezaleŻnych od Wykonawcy,

- wprowadzenia robót dodatkowych, które ze względu na technologię wykonania w znacznym stopniu

wpĘwają na terminową realizację przedmiotu umowy'
_ z powodu siły wyzszej.

s14.
l. Strony ustalają zaberyíeczeĺie należytego wykonania umowy w lvysokości l0oń wartości wynagrodzenia

umownego brutto okręślonęgo w $ 3 niniejszej umowy tj.w wysokości ..'...... '......zł. (słownie
złoých: ...........), wnięsione przed podpisaniem umowy.

2. Zabezpĺeczenie należytego wykonania umowy moŻe być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych
lub ubezpieczeniowych.

3. Zabezpieczeĺie, o którym mowa w ust. l gwarantuje zgodnie z umową wykonanie robót i służy do pokrycia
roszczęĺl z tytufu gwarancji i rękojmi za wykonane roboĘ.

4. Zamawiający zwÍaca 50% kwoý zabezpieczenia w terminie 30 dni od đĺíazakoŕlczeniarealizacji przedmiotu
umowy i uzĺania przez Zamawiającego za ĺaleŻycíe wykonane.

5. Zamawíający pozostawi na zabezpieczęnie roszczeń z ťytufu gwarancji i rękojmi za wykonane roboty 50%
kvł oty zabezpieczęĺia ĺaleŻytego wykonania umowy.

6. Kwota, o której mowa w pkt.5 zostanie zwrócona przez Zamawiającego po upýwie okĺęsu gwarancji
i rękojmi zawady na wniosęk Wykonawcy.

s ls.
l. Zobowiąnlje się Wykonawcę do ustanowienia samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z art.lZ ustawy

z dnia 7 tipca 1994 roku Prawa budowlanego i powołania na stanowisko kięrownika budowy Pana

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

...upr.bud.nĺ ... członęk MOIIB ff........ '...
s tó.

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

s 17.

l. W razię powstania sporu' na tle wykonywania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia,

Wykonawca zobowiązaĺy jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

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

3. Zamawíający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przęz Wykonawcę roszczęĺia
w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczęĺía.

s t8.
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
w przypadku upýwu okĺesu ważności polisy Wykonawca zobowíązany jest ubezpíeczyĆ, Się
w w/w zakresie co najmniej na kwotę 100.000,00 zł.

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

względu na siedzibę Zamawiającego.

s 20.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

s 21.

Umowę niniejszą sporządzono w 2 - ech jednobrzmiących egzemp|arzach, l egzemplarz dla Zamawiającego l
egzemplarz dla Wy ko n awcy.

ď'' 
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7
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Poręcze ochronne stalowe z pochwytem na dwóch pozĺomach. Malowane
proszkowo kolor szary.
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Opis i wyliczenia

Schody wykonYwane z prefabrykatóW betonowych( 14 stopni' dł 2 mb' kolor
graÍit - producent np. LlBET lub równoważny)
14',2

Podjazd dla wózków szer. 100 cm (obzeŻa szer 8 cm.' szer najazdów 20
cm., schody pomiędzy na.jazdami 30 cm.) Kolor graÍit i szary

8

obrzeŻa betonowe kolor grafit o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej
z wypďnieniem spoin piaskiem
14+25

Nawiezchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na kolor szary
podsypce cem entowo-piaskowej
'ĺ6.5+9.5-7+5

z prefabrykatów betonowych o grubości 1 5 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
16

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
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Opis i wyliczenia
Podsypka cementowo_piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

36

Schody wykonyvmne zpretabrykatów betonowych (12 stopni' dł 2 mb' kolor
grafit - producent np' LlBET lub równoważny)
12.2

Podjazd dla wózków szer. 1 00 cm (obrzeŻa szer 8 cm., szeÍ najazdów 20
cm.. schody pomiędzy najazdami 30 cm.) kolor grafit i szary

I

Obrzeża betonowe kolor grafit o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej
z wypďnieniem spoin piaskiem
1 8+3+3+1 5+35

Nawiezchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm kolor szary na
podsypce cementowo-piaskowej
1 4.1 I ,5+1 0+9-3

Scieki z prefabrykatów betonowych o gruboścĺ 1 5 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
18

Poręcze ochronne stalowe z pochwytem na dwóch poziomach. Malowane
proszkowo kolor szary.
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