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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

(slwz)

na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie remontu ciągu-pieszo jezdnego przy budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ulicy Powstańców Śląskich ll w Radomiu oraz r€montu schodów zewnętrznych na

skarpie przy szczycie budynku (od strony przedszkola).

I.Nazwa i adres Zamawiaiacego

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego Adľes :
26 -600 Radom
Tęlefon : /48l 384-03-66; 1481384-03-98;
mail: zarzadrsm(Ersm.ľadom.pl. Strona internetowa : www.rsm.radom.p1.

ul. Zbrowskiego 104,

Il.Tryb udzielenia wvkonania zadań

Postępowanie o udzielenie wykonania zamówienia jest prowađzone w trybie przęÍarg|t nieograniczonego,
zgodnie z obowiązłjącym w RSM ,'Regulaminem organizowania i przeprowadzanía przetargów na

wykonanie robót i usfug w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzeczĺarowskiego''.

Il l.opis przedm iotĺíw zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie ľemontu .ciągu-pieszo jezdnego pľzy budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Powstańcĺiw Sląskich ll w Radomiu oraz remontu
schodów zewnętrznych na skarpie przy szczycie budynku (od strony przedszkola).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje l (jedno) zađaĺię.
3. Wykonawca moŻe złoŻyć, w prowadzonym postępowaniu przetargowym ofertę na całość danego

zadanía.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Umowa na roboý budowlane zostanię spoÍządzona na całość danego zamówienia.
6, Szczególowy opis przedmiotu zamówienia na : Wykonanie ľemontu ciągu-pieszo jezdnego przy

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Powstańców Sląskich ll w Radomiu oraz
remontu schodów zewnętrznych na skarpie przy szczycie budynku (od strony przedszkola)'
przeđstawiony został w SIWZ, zakresie robót' stanowiącym załącznĺk nĺ 7 do niniejszej SIWZ,
mapce przedstawiającej miejsce wykonania zamówięnia - załączĺik nr 8 do SIWZ.

7. Zakres robót na wykonanie całego zamówienia _ zalącznik nľ 7 do SIWZ. załączoĺy do SIWZ
zakľes robót nalezy traktować jedynie pomocniczo. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji
lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczorym zamówienia. W przypadku pojawienia się

koniecznoŚci uzyskania infoľmacji uzupełniających, informacji tych udziela Zamauĺíający.

IV.Term in wvkonan ia zamówienia
Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia:
1. Rozpoczęcie robót - po podpisaniu umowy, nie pómiej jednak niż w ciągu l0 dni licząc od daý

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

v.Warunki l w nnstenowanill. onis snosobu dokonvwania ocenv snełnienia tvch waľunków
oľaz dokumentv potwierdzaiace spełnienie warunków udziału w postepowaniu.

A. lľvkonawcv ubiegaiqcv sie o nÍnieisz'e zadanig muszą złożvć nastepuiuce dokumentv:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaśwíadczęnie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodaľczej' wystawione nie wcześniej niŹ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

2' Aktualne zaświadęzęĺle właŚciwego Naczęlnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeníe, Że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie' odľoczenie lub rozłoŻenie na raty za\egĘch płatności lub wstrzymanie
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w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego wystawione nie wcześniej niŹ
3 miesiące przed upýwem tęrminu składania ofert.

3. Aktualne zaświadczęnie właściwego oddziału Zakładu ĺJbeąieczei Społecznych
potwierdzające, Że Wykonawca nie zaIega z opłacaniem składęk na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewídziaĺe prawem zwolnienie, odľoczenie lub
rozłoŻęnie na raty za|egĘch płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjí właściwego
organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przeď upýwem terminu składania ofęrt.

4. Dowóđ wnięsięnia wadium na wybranę zadaĺię pod rygorem nie dopuszczęnia do przętargu.
5. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakręsie prowadzonej działalności nĺĺíązanej

z przedmíotęm zamówienia w wysokości 150.000'00zł. tj. opłaconą waŻną polisę
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.

6' Wypełnione załącznkinr |,2,3,4,5,6 do niniejszej SIWZ.
7. Wycena robőt lKosztorys ofertowy
8. Stosowne pełnomocnictwa i innę wymagane dokumenty.

B. Zamawiajqcy wjmago, aby ĺľykonawcy spełnili warunki dotyczqce:

1. Posiadania wiedzv i doświadczenia.
Wykonawca w celu potwierdzenia, Żę spełnia warunek đotyczący posiadania wiedzy
i doświadczenia, zobowiązany jestwykazać i udokumęntować wykonanie w okĺesie ostatnich 5lat przed
upýwem terminu składania ofęrt, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest kĺótszy - w tym okĺęsie,
dwa zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem zakresowi przedmiotu zamówienia (np. wykonanie
chodników, remont dróg itp.) o wartości łącznej nie mniejszej niż 100.000,00zł. brutto, oraz
udokumentowaníe, Że roboty te zostĄ wykonane zgodnie z zasađamí sztuki budowlanej, z ĺaleŻytą
starannością i pľawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca
zobowiązaĺy jest przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony wedfug wzoru
stanowiącego załączĺĺk nĺ 4 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z naleŻytą starannoŚcią i prawidłowo ukończone,
załączając odpowiednie referencje.

2. Dysponowania odpowiędnim potęncjałem tęchnicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówięnia

Wykonawca w cęlu potwierdzenia, że spełnia warunek ďotyczący dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest
wykazać,, Że do realizacji zamówienia będzie dysponował następującymi osobami :

l) osobą posiadającą wymaganę uprawnienia do pełnienia funkcji kięrownika robót
o specjalności konstrukcyjno-inżynieryjĺej, załączając do oferý kserokopie wymaganych
uprawnień wraz z aktualnym zaświadczęníęm o prryÍalężności do właściwej izby samorządu
zawodowego - załączn1knr 5 do SIWZ.

2) pracownikami, których kwalifikacje i uprawnienia obejmują wszystkie kategorie robót ruiązane
z rea|izacją przedmiotu zamówięnia' Zamawíający wymaga, aby liczba zatrudnionych
pracowników pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie robót równolegle we wszystkichzadaniach,
na które Wykonawca złoŻy ofertę na wykonanię zamówienia. Wykonawca poľwierdza spełnianie
warunku poptzęzzłoŻęníe oświadczenia. (załączĺLknĺ 2 i 5 ).

3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca w celu potrvierdzenia, Że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwaranrującej
wykonanie niniejszego zamówienia, zobowiązaĺy jest wykazać' ze spełnia następujące warunki :

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenię od odpowiedzialności cywilnej w zakĺesie prowadzonej
działalności zuliązanej z przedmíotem zamówienia w wysokości 150.000'00 zl.
W fym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłoŻyć, opłaconą waŻĺą polisę ubezpieczeniową od
odpowiedzialności cywilnej.

C. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, ktorzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali

zamówięnia lub wykonali je znienaIeŻýą starannością,
2) wykonawców, w odniesięniu do których wszczęto postępowanie upadłoŚciowe lub których

upadłość ogłoszono,
3) wykonawców ktőrzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą pľawem
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zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenię na rafy za|egĘch płatności lub wstrzymante
w całośc i wykonania decy z1i organu podatkowego,

4) wykonawców - osoby ťĺzyczĺe, które prawomocnie skazano za przęstępsťwo popełnione
w zułiązlu z postępowaniem o udzielenie zamówienia' przestępstwo przekupstwa albo inne
przestępstwo popełnione w cęlu osiągnięcia korzyŚci majątkowych,

5) osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnię skazano za przestępsťwo
popełnione w zwíąz|u z postępowaniem o udzięlenię zamówięnia, przestępstwo pľzekupsťwa
albo iĺne pľzestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

6) przedsiębiorców, na których w ciągu ostatnich trzech lat została nałoŻona kara pieníężna,
o której mowa w przepisach o zsłĺalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyrL nieuczciwej
konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną,

'7) wykonawców, ktorzy nie spełniają warunków, ĺie złoŻyli oświadczenia o którym mowa
w załączni|an nĺ 2 niniejszej SIWZ,

8) wykonawców, ktőrry ĺíe złoĄIi wymaganych oświadczeń, nie spełnili wymagań
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamowienía, w szczegolności nie wnieśli
wadium.

9) oferta Wykonawcy' który został wykluczony z postępowania' nie jest ÍOzpatrywafla.
l0) o wykluczeníl z postępowania przetargowego zamawiający zawíadamia wykluczonego

wykonawcę podając uzasadnienie.
ll) Z tytułu odrzucenia ofert, oferentom nie przysługuje żadne roszczęnię przeciwko

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

przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt V niniejszej SIWZ, wgzasady'.

,,spełnia-nie spełnia''.

VI.Wymagania Zamawiaiacego wobec Wykonawcy ľealizuiacego przedmiot
zamówienia.
Organizacyjne
Wykonawca jest gospodaÍzęm ĺa tęręnie budowy od daĘ przekazania placu budowy do czasu odbioru
końcowego, i w szczególnoŚci zobowiązanyjest do:
l. zabezpíeczenia przeciwpożarowęgo;
2. przestrzegania przepisów BHP;
3. ustalania i utrzymywania porządku terenu budowy, apo zakoilczeniu robót doprowadzenie đo

naleĄtego stanu i porządku terenu budowy (demontaż obięktów tymczasowych oĺaz
uporządkowanie teręnu z resztek buđowlanych w terminie nie pózniejszym níŻ w dniu odbioru
końcowego robót;

4. odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpĺeczenia magazynowego i dozoru swojego mięnia;
5. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkoďy wynikłe na terenie budowy w trakcie rea|izac1i

robót;
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzoĺe przez wykonawcę podczas

wykonywania przedmiotu zamówięnia,
7. Tľansport i składowanie odpadów: Wykonawca jest zobowiązany ďo pÍzestrzęgania pľzepisów

Ustawy o odpadach z 14 grudĺía20|2 ĺ. (Dz.U. z20|3 ĺ',poz.Zl), w tym:
przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcię realizacji zamówienia odpady
i zapewĺia kontenery na odpady
ponosi koszty z Ęrtufu jw. (np. wywóz, uty|izacja)
na wniosek zamavłiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacjí, otaz przedstawi
Stosowne dokumenty' że powstałe odpady zostaĘ zagospodarowane (wyľiezionę na

składowisko' poddane utylizacji) zgodnie z wlw usta''Vą oraz przepisami wykonawczymi
wydanymi na tej podstawie.

Dotyczące pľzedmiotu zamówienia - Wykonawca zobowiązaĺy jeŠt do:

l. Wykonania przedmiotu umowy z własnych materiałów zgodnie zprzeďmíarem, robót, SIWZ oraz
zalęcęniamí Zamawíającego. Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego,
tj. posiadać odpowiednie certyfikaty ĺa znak bezpieczeństwa, byĆ zgodne z wymogami
technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ilę dla danego wyrobu nię ustanowiono
Polskiej Normy; wymaganę są materiĄ atestowane i dopuszczone do stosowania;

2. Na żądanie Zamawiającego dostarczenia deklaracji zgodności, aprobat technicznych, świadectw
pochodzenia. W przypadku złoŻęnía takiego Żąđania przedstawienia, wyników badań,
certyťrkatów, kart technicznych, autoryzacji, atestów oraz deklaracji zgodności
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z PN i PE na materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia (wg
wymogów art.10 Prawa Budowlanego). Dokumenty wymienione j.w. wĺaz z ich kopiami na
żąđaĺíe inspektora, powinny być przekazanę do kontroli w dniu sprowadzenia materiałów na plac
budowy í przed zabudowaniem;

3. Materiały buđowlane stosowanę do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi
art. 10 ustawy Prawo Budowlanę.

4. Dodatkowę wymagania Zamaulíającego:
Wymagany okres gwarancji na wykonane ľoboty budowlanę min. 3ó miesięcy od dnia odębrania
przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bezusteľkowego protokofu końcowego
odbioru robót.

5. Wykonawca ma obowiązek zapozĺania się w sposób bardzo szczegőłowy z zak'ręsem robőt oraz
SIWZ. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamavĺiającym wszystkie wąęliwoŚci w stosunku
do przekazanej dokumentacjĺ przetaľgowej, przeď złoŻeniem oferý. Po złoŻęniu oferty,
Zamavłiający będzie uwaŻał, że Wykonawca nię ma wątpliwoŚcí i uwag w stosunku do zakresu
ujętego w SIWZ.

VIl.Wadium
l. Wysokość wadium

Każdy Wykonawca zobo,wiązany jest zobowiązaĺy zabezpieczyć swą ofertę wniesieniem
wadium w wysokości: 6.500'00zł. (słownie: sześć tysięcy pięćset zlotych) pod rygorem
niedopuszczenia do przetaľgu.

2' Foľma wadium
Wadium moŻę być wnoszonę w pieniądzu albo w gwarancjach bankowych lub
ubezpieczeníowych.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
Wadium wnoszone w pieniądzu naĺeŻy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawíającego: 629 |32000 l 00026 1 0420000030.

4. Do oferty należy dolączyć dowód wniesienia wadium.

Teľmin wniesienia wadium
Wadium naleŻy wnieść przed upýwem terminu składania ofert, przy czym Zamawiający
będzie uważał wniesienie za skuteczne tylko wríwczas' jeżeli przez teľminem składania
oÍertznajdzie się na wskazanym koncie.
Zwrot i utrata wadium
a) Zamawiający jest obowiązany niezwłocznĺe zwrőcić, wadium jeżeli :

l) upłynął termin zwíązania oťeĄ,
2) za:warto umowę i wniesiono zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy'
3) zamawíający unieważnił postępowanie,

b) Wykonawca, którego oferta zostĄ wybrana, traci wadium rua Ízecz zamawiającego,
w przypadku gdy:

l ) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
2) zawarcię umowy stało się niemożliwę zprzyczynleŻących po stronie wykonawcy.

c) wadium oferenta, którego oferta została wybrana do realizacji danego zamőwieĺia
zostanię za|tczonę na poczet wniesienia zabezpíeczenia należýego wykonania umowy.
oferenci powinni załączyć w ofercie numęr konta bankowęgo, na któľe ma nastąpić zwrot

VIII.Wvmagania dotyczace zabezpieczenia należvtego wvkonania umowv

lnformacje ogólne.
Zabezpieczeĺie sfuŹy pokryciu roszczę,Íl z tyt:.lłu niewykonania lub nięnaleŻytęgo wykonania
umowy.
Wyso kość zabezpieczenia na leżytego wyko na n ia u m owy.
Zamawíający vstal.a zabęzpieczenie należýego wykonania umowy za:wartej w wyniku
postępowania o udzielenię zamówienia, w wysokości l0% ceny ofertowej brutto całego
zamówięnia.
Fo ľm a zabezpieczenia n a leżyte go wy kona n ia u m owy.

l) Zabezpíeczenia ĺaleŻytego wykonania umowy na danę zamówienie, może być
wniesionę wedfug wyboru Wykonawcy w jednej z następującej formy:

5.

6.

7.
wadium

1

.,

3
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4.

a) pieniądzu
b) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych

Różnicę pomiędzy wniesionym wadium a ustaloną przez Zamaułiającego wartością
zabezpíeczenia, Wykonawca wpłaci pľzelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego: 629132000100026|0420000030 \ub złoŻy na tą kwotę gwarancję bankową lub
ubezpieczeniową.
2) Z dokumentu gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych winno wynikać jednozĺacznię
gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczęnia w sposób nieodwołalny,
bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamauliającego.
3) Zabezpíeczeĺie naleĄrtego wykonania umowy na dane zadanię, wnosi wybrany
Wykonawca robót, przed podpisaniem umowy.
Zw rot zab ezpieczenia n a leżytego wyko n a n ia u m owy.
Zamaułiający zwraca 50%o zabezpieczęnia w tęrminię 30 dni od dnia zako,Ílczęnia realizacji
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za ĺaleĄcie wykonane.
Zamaulíający pozostawi na zabezpíeczęĺię roszczeń z ýtufu gwarancji i rękojmi za wykonanę
roboý 50% kwoty zabepíeczenia należytego wykonania umowy.
Kwota o której mowa w pkt b) zostanie zlvrócona przez Zamawiającego po upýwie gwarancji
i rękojmi zawady na wniosęk Wykonawcy.

a)

b)

c)

lX.Waluta. w iakiei beda prowadzone rozliczenia zwiazane z realizacia ninieiszych zadań.
Wszęlkię rozlíczęniazvłiązaĺe zrealizacjązadaĺia, którego dotyczą niniejsze warunki dokonywane będą
wPLN.

X.Opis sposobu przygotowania ofertv

Wymagania podstawowe i forma oferty.
l) ofęrta musi bez;wzg\ęđnie zawíęrać. :

a) prawidłowo w1pełniony Formularz ofertowy, według wzoru Stanowiącego załączĺk
nr l do niniejszej SI\NZ wraz z wma9anymí załącznikamí.
b) Wycenę robót / Kosztorys ofertowy, dla całości zamówienia,

2) ofertę należy przygotować ściśle wedfug wymagań określonych w niniejszej sIwZ.
3) KaŻdy oferent moŻe złoŻyć w prowadzonym postępowaniu przetargowym jedną ofertę
na dane zamówienie
4) oferta musi być sporządzoĺa w języku polskim pod rygorem nieważności
w formie pisemnej.
5) oferta musi być podpisana pÍzęz osobę (osoby) uprawnionę do składania woli
w imieniu Wykonawcy. Uprawnienie osoby(osób) podpisujących ofertę do jej podpisania musi
bezpośrednio wynikać z dokumęntów dołączonych do oferty.
6) Wraz z ofeĺąrlaleĘ złoŻyĆ :

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

7) Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione
w formie oryginałów lub poświadczoĺych za zgodĺość z orygiĺlałem przez Wykonawcę kopii.
8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwíązaĺe Z przygotowaniem i złoŻeniem oferty.
9) Całość oferty powinna byc złoŻona w formię uniemożliwiającej jej przypađkowe
zdekompletowanie - arkusze (kartki) oferťy musza być zszýe, bindowane lub trwale połączone
wjedną całość inną techniką.
l0) Dokumený wchodzące w skład ofęrty mogą być przedstawionę w formie oryginałów
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii'
1 l ) Zamauĺiający moŻe Żądać' przedstawienia oryginafu lub notańalnie poświadczonej kopii
dokumentu wtedy, gdy złoŻona kopia dokumenfu jest nieczytelna lub budzi wąęliwości co do
jej prawdziwości.

12) Zamawiający nie dopuszcza skladanie ofert częściowych.
l3) Zamawiający nie dopuszcza zlożenia oferty w postaci elektľonicznej.

Zawaľtość ofeľty
l) Kompletna oferta winna zavłięrai

,,
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a) Formularz ofertowy - załączĺk nr l do niniejszej SIWZ
b) Wycenę robóť Kosztorys ofertowy
c) oświadczenie wykonawców - zał. ĺr 2,3, do niniejszej SIWZ
d) Wykaz wykonywanych robót - zał. w 4 do niniejszej SIWZ
e) '\Uykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zadaĺię - zał. nĺ 5
Đ ZaakceptowaĺY przedstawiony w SIWZ projekt umowy -zał.w 6.

c) Dowód wniesienia wadium.
h) Stosownępełnomocnictwa
i) Pozostałę dokumenty wymienione w pkt V niniejszej SIWZ.
j) Referencje

XI.Wviaśnienia i zmianv w tľeści SIWZ

l. Wykonawca moŻę zvłrócić się do Zamaułiającego o wyjaŚnienie treścí SIWZ. Zamaułíający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznię, jednak nie pózniej niŻ rla 7 dni przed upýwem
składania ofeľt.

2. Zamavłiający przekaŻe Wykonawcy odpowiedź na pýania i wyjaśnienia doÍyczące SIWZ.
3. W uzasadnionych przypadkachZamawiający moŻe,przed upýwem terminu składania ofert, zmienić

treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający zamieści na stronie
internetowej Zamaułiającego. www.rsm.radom.pl.

4. Zamawĺający przedłuĄ tęrmin składania ofęrt z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia w ofertach zmjan' wynikających zę zmiaĺy tręści niniejszej SIWZ.
Informacja ta zostanie zamíęszczona na stronie internetowej Zamawiającego. www.rsm.radom.pl.

XII.Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

osobami upowaŻnionymí przez Zamavłíającego do kontaktowania się z Wykonawcami są pracownicy
Działu technicznego RSM,
Te1.48 -3 84-03 - 66, 7 l w.3 8 ; mail: zarzadrsmíĺłrsm.radom.pl.

XIII.Mieisce" termin i sposób zlożenia ofertv

1) oferty naleĘ składać w zamkniętych kopertach w kancęlarii Spółdzielni przy ulicy Zbľowskiego
104 w Radomiu w terminie do dnia 07.10.2022r.do godz.l000.

2) ofertę naleŻy złoĘi, w jednej nieprzezroczystej, zabepieczoĺej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) ĺaleŻy opisać następująco: Radomska Spółdzielnia Mięszkaniowa im.
J' Grzęczĺarowskiego ul. Zbrowskięgo l04, 26-600 Radom. oferta w postępowaniu na wykonanie:
podać nazwę zamówienia . Nie oťwierać przed dniem: 01.10.2022 godz. l0l5.

3) Za tęrmiĺ złoŻęnia oferĘ uwaŻa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
4) Wszelkie oferty złoŻoĺe po terminie składania ofert zostaną zwrocoĺę Wykonawcy bez otwierania.

XIV.Wvcofanie zlożonei oferty

l. Wykonawca może wycofać złoŻoĺą przez siebie ofertę. Wycofaĺie złoŻonej oferý jest skutęczne
wówczas' gdy zostało dokonane przed upýwem terminu składania ofert.

2. Wycofanie złoŻonej ofeĄ następujepoprzezzłoŻęníe pisemnego powiadomienia podpisanego przęz
umocowanęgo na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie naleĘ złoiryć,w miejscu i wedfug
zasaď obowiązujących przy składaniu ofęrt. odpowiednio opisaną kopertę zawierająca
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 'WYCOFANIE''. w celu potwierdzenia
uprawnienia osób do złoŻęnia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia naleŹy załączyć.
odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS' zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej i jeśli to konieczne pełnomocnictwo).

XV.Mieisce i termin otwarcia ofert

l. otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Radomska Spółdzielnia Mięszkaniowa
ul.Zbrowskiego l04, 26-600 Rađom w dniu o7.l0.2022r. o godz. l0l5.
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Wykonawca pozostaje złviązaĺy ofertąprzez 30 dni. Tęrmin zvliązania z ofertą zaczynabieg
wraz z upýwem terminu składania ofert'

XVII.Onis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferfy stanowi wartość wyraŻona w jednostkach pieniężnych ( PLN)' ktőraZamavłiający

jest zobowiązaĺy zapłacić, Wykonawcy za wykonanie zamówienia.
2. Cenę ofertową za wykonanie przedmiofu zamówienia, ĺaIeŻy przedstawić

w Formularzu ofertowym stanowiącym zał' nĺ l do SIWZ.
3. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu dla całości zamówienia. Cenę dla zadania

należy podać w oparciu o zlożoną wycenę robót ĺ kosztorys ofertowy.
4. Do wartości netto Wykonawca ma đoIiczyć podatek VAr w obowiązującej wysokości i w ten

sposób wy|iczy kwotę brutto.
5. Cena oferty musi być podana w złoľych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6' Uwzględnienie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie obciąŻało wszelkimi

negatywnymi konsekwencjami Wykonawcę.
7. Wymagane jestbezwzg\ędĺie załączenie do oferĘ wyceny robőt l kosztorysu ofertowego dla

całego zamówięnia.
8. Każdy oferent może zloĘć, w prowadzonym postępowaniu pľzetargowym jedną ofeľtę na

całość zamówienia.
9. Zamawiający nie dopuszcza skladanie ofert częściowych.
l0. oferent ponosi wszystkie koszty związaĺe zprzygotowanięmizłoŻęníęm oferťy.

l l. Cena ofęrtowa okľeślona w ofęrcię stanowić będzie wartość ryczałtową
nie podlegają cą Żadĺym zmianom.

12. ofęrta ma być sporząđzoĺa w języku polskim, czytelnie i pod rygorem niewaźności
w formię pisemnej na foľmularzu zał. nr l do niniejsze SIWZ.

13. Wymagane jest od oferentów bardzo szczególowe sprawdzenie rľ terenie warunków
wykonania zamówienia.

14. Podstawę do sporządzenia wyceny robót / kosztorysu ofertowego stanowią:

- Zakľes robőt: zalącznik nľ 7 do SIWZ
a) Zakres robót dla Wykonawcy jest tylko materiałęm pomocniczym w celu sporządzenia

wyceny robót / kosztorysu ofertowego, nie możę stanowić jedynej podstawy do wyceny
wartości ryczaŁowej robót. Konięczna jest đokonana wizja lokalna obiektu.

15. Cęna ofeľry musi zavłierać wszelkie koszty niezbędne do zręalizowania zamówięnia
wynikające wprost zzakręsurzeczowego przedmiotu zamówienia, zakĺesu robót, dodatkowych
wymagań zamawíającego, 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 zakĺesu Ízeczowęgo przedmiotu zamówięnia.

16. Wykonawca nie moŻe Żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zav,łarcia
umowy nię można było przewidzíęc rozmiaru lub kosztów prac.

17. Zamawíający nie dopuszcza złożęnia oferty w postaci elektronicznej.

XVIIl.opis kryterium, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
z podaniem znaczenia tych kryterium oÍaz sposobu oceny wyceny.

l. Ustala się, że przy wyborze ofeľt Zamawiający kierował się będzie następującymi kľyteriami:
Cenaoferty(C)-90pkt
Okres udzielonej gwarancji (G ) -lOpkt

Kľyteľium ceny ofeľty ( C )
Liczba punktów przyzĺana ofercie za spełnienie kryterium cena ( C) wg wzoru:

Ceĺaĺajniższa
c= x 90pkt

Cena oferty
Kľyterium okres udzielonej gwarancji (G )

Minim a lny wymagany przez Zamawiającego okres udzielonej gwarancj i
3ó miesięcy- od dnia sporządzenia bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót
a) okres gwarancji 36 miesięcy (wymagany przęzZamawíającego); 2 pkt
b) okĺes gwarancji : powyżej 36 m-cy do 48 m-cy włącznie: 4 pkt
c) okľes gwarancji : powyżej 48 m-cy do 60 m-cy włącznie: 7 pkt
d) okĺes gwarancji : powyżej 60 miesięcy: l0 pkt
Max ilość punktów do osiągnięcia za kryterium okes uđzielonej gwarancji

wÍaz
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l0 pkt
Ilość punktów danej oferty (N): N: C + G

gdzíe:
N - ilość punktów oferý,
C - ilość punktów uzyskanych w kryterium cena,
G - ilość punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji.

XlX.Wvbór ofeľtv i zawiadomienie o wyniku postępowania.

l. Zamawiający udzięli wykonanie zamőwíenía, Wykonawcy, którego oferta zostanię uznana za
najkorzystniejszą.
2' o wyborze ofęręnta zainteręsowani zostaną powiadomieni pisemnie po zakoŕlczęĺiu
postępowania przetargowego'

XX.Informacie ogólne dotvczace kwestii formalnvch umowv w sprawie ninieiszeeo zamówienia.
1. Z oferentem' który złoŻył najkorzystniejszą ofertę' zostanie podpisana umowa' któĘ wzór
stanowi załączĺík nĺ 6 do SIWZ.
2. Wykonawcy odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

XXI.Sposób porozumiewania sie z oferentami

1. osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są
pracownicy Działu technicznego RSM.; tęl.48-384-03-66,7l w.38; mail: zarzadrsm(alrsm.radom.pl.

2. W niniejszym postępowaniu o udzięlęnię zamówięnia oświadczenia, wnioski, zawiadomienía oraz
informacje Zamavłiający i ofęrent przekanlją pisemnie lub mailem: zarzadrsm(ąrsm.radom.pl. lub
na stronię internetowej : www.rsm.radom.pl.

3. JęŻęIi Zamawiający lub oferent przekazują wnioski, zawiadomięnia mailem, kaŻda zę Stron na
Żąďanie drugiej nięz;włocznię potwierdza fakt ich otrrymania.

4. Wykonawca jest zobowiązany podać w ofęrcie swój mail.

XXII. Unieważnienie postepowania

Radomska Spóldzielnia Mieszkaniowa im.J.Gľzecznaľowskiego w Radomiu zastÍzega sobie prawo
unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia
jakichkolwiekskutków prawnych i finansowych.

XX I I l.Wvka z zalaczników do SI WZ

Zalącznik nr l - Foľmularz oferty
Zalącznik nľ 2 - oświaďczęnię wykonawcy
Załącznik nr3 - oświadczenie o niękaralności
Zzlącznik nr 4 -'[łĺykaz zrealizowanych robót
Zalącznik nr 5 - Wykaz osób, którę będą wykonywać niniejsze zamówienie
Zalącznik nr 6 - Projekt umowy
Załącznik nr 7 - Zakręs robót
Zalącznik nr 8 - Mapka przedstawiająca miejsce wykonania zamówienia

ZATWIERDZAM

wlc S ZARZĄDU
rz ądu

in n Serafin

Radomska SpołdŻĺel ĺ1la Mieszkaniowa
im. Józeĺa Gĺzeunarowskiego

26-600 Radom, ul. Zbrowskiego 104
NtP 796-003-59-52

l.
)
3.
4.
5.
6.
1

8.
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Załącznik nr l
Formularz ofertowy

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

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie zamĺíwienia pn.: Wykonanie ľemontu ciągu-pieszo jezdnego przy budynku mieszkalnym
wielorodzinnym pľzy ulicy Powstańców Śląskich lt w Radomiu oraz remontu schodów zewnętrznych na
skarpie przy szczycie budynku (od stľony przedszkola).

1 Stosownie do postępowania w sprawie udzielenia zamőwíenia ogłoszenia o przetaÍgu nieograniczonym z
dnia ... ....... oferuję(my) jego rea|izację za następującą ryczahową cenę danego
zamőwíenia

Cena ofertowa ryczałtowa za wvkonanie całości zamówienia pn.: Wykonanie remontu ciągu-pieszo jezdnego
przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Powstańców Sląskich ĺl w Radomiu oraz remontu
schodów zewnętrznych na skaľpie przy szczycie budynku (od strony przedszkola).

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

VATwwysokości..........%,wynosi....... .zł'(słowniezł
złoty ch)' Należny podatek

Cena brutto wrazz należnym podatkiem VAT wynosi ....zł.brutto.

Cena ofertowa ľyczaltowa za wykonanie całości zamőwienia wynika z załączonego do oferty wyceny
robőt l kosztorysu ofertowego.

L Roboty objęte zamówieniem: wykonamy w teľminie do

II. Na wykonanię całości zamówięnia udzielamy gwarancji na okręs
dnía końcowego bezusterkowego odbioru robót.

miesięcy liczonych od

IIL Informujemy, Żę ťrma nasza jest /nie jest/ płatnikiem podatku VAT

IV. oświadczamy, Że zwíązujemy się ofertą zgodnie ze SIWZ na okres 30 dni

oświadczamy, Że:. dokonaliśmy wizjí lokalnej tęrenu z zachowaniem naIeĘtej stararurości
i zebraliśmy wszystkie informacje, które są niezbędne do przygotowania ofeľty i podpisania umowy na
wykonanie przedmiotu zamówienia oraz otrzymaliśmy konieczne dane do przygotowania oferty.

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

VII. Oświadczamy, zę zapoznaliśmy się ze Specyťftacją Istotnych Warunków Zamőwienia, projektem umowy
i wszystkimi innymi dokumentami oraz warunkami spełnienia zamówienia. Do dokumentów i SIWZ nie
wnosimy Żaďnych zastrzęŻeń i uznajemy się za zuĺiązanych okľeślonymi w nich postanowieniami,
a w pÍzypadku wyboru naszej oferty pođpiszemy umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez
Zamawíającego.

vIII. Oświadczamy, Że w cenie oferty zostaĘ uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówięnia.

v
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Ix. Upoważnionymi osobami do kontaktu i prowadzenia wszelkiej korespondencji zZamauĺiającym w sprawie
niniejszego postępowania Są : ... ...... .

Nr telefonu:. e-mail:

x. oświadczamy, Że całość, pľzedmiotu zamówienia: będzie wykonywany wyłącznie siłami własnymi Firmy.

xI. Wniosłem/ wnieŚliśmy wadium
w formie

dla danego zamówienia w wysokości
... ...w dniu...

zł

xtI.

XTII.

Integralną częścíą niniejszej oferý jest wycena robót / kosztorys ofeľtowy dla danego zamówięnia'

Prosimy
konto ..,

o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na

xlv. Załączniki

a.

b.

c.

d.

ę.

f.

(data)
( podpis upełnomocnionych przedstawicieli)

11



Załącznik nr2

-Ył zőr oświadczenia Wykonawcy

ZAMA\ľIAJĄCY:
Radomska Spółdzielnĺa Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznaľowskiego,
ul. Zbrorvskiego 104,26-600 Radom

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn: Wykonanie remontu ciągu-pieszo
jezdnego przy budynku mieszkalnym wieloľodzinnym przy ulicy Powstańców Śląskich ll rv Radomiu oľaz
ľemontu schodów zewnętľznych na skarpie przy szczycie budynku (od strony pľzedszkola).

oŚwIADcZ ĺlvĺ, Żr;
Jestęm (iesteŚmy) uprawniony(i) do występowania w obrocię prawnym' zgodnie zwymaganiami ustawowymi,
1. Posiadam (posiadamy) niezbędne uprawnienia do wykonywania okręślonej działalności, okĺeŚlonych prac lub

czynności, jeŻelri przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Dysponuję (dysponujemy) niezbędną wíedzą i doświadczeniem, a takŻę potencjałem ekonomicznym

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

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 3

Wzór oświadczenie Wykonawcy o niekaralnoŚci

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba.

NIP

Pľzystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn: Wykonanie remontu ciągu-pieszo
jezdnego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy PowstańcówSląskich ll w Radomiu oraz
remontu schodów zewnętrznych na skarpie przy szczycie budynku (od strony przedszkola).

Dzíałając w imieniu

zwanego dalej Wykonawcą i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania

oświadczam. że Wykonawca - osoba ťlzyczĺa, w prąpadku osoby fizycznej prowadzącej działalnoŚć
gospodarczą, urzędujący członkowie organu zarządzającego w przypadku osoby prawnej, komplemęntaľiusze
w pľzypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, partnerzy lub członkowíe zarząđu
w przypadku spółek partnerskich, wspólnicy w przypadku spółki jawnej - nie został prawomocnię skazany
za przestępstwo popełnione w zwíązkll Z postępowaniem o uđzielęnie zamówienia, przęStępstwo
przekupstwa, albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz w ciągu
ostatnich trzech lat nie zostałaĺałoŻona kara pienięŻna, o której mowa w przepisach o z:walczaĺiu nieuczciwej
konkurencji, za czyflnieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcje publiczną,
nię zostało wszczętę postępowanie upadłościowe lub ogłoszona upadłość.

(miejsce i data złoŻęnia oświadczenia) ftlieczęć i podpisy upowaŻnionych
przedstawicieli Wykonawcy)
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Zalącznik nr 4

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

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówięnia pn: Wykonanie remontu ciągu-pieszo
jezdnego pľzy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Powstańców Sląskich ll w Radomiu oraz
remontu schodów zewnętrznych na skarpie przy szczycie budynku (od strony pľzedszkola).

oświadczam(my)' że
wykonywałem (liśmy) następujące roboý budowlane o zakręsie i charakterze porównywalnym
z ĺíĺiejszym zamőwięniem oraz Żę roboty te wykonane zostaĘ z zasadami sztuki budowlanej,
z na\eĘtą starannością i prawidłowo ukończone, na co załączam stosownę referencje.

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

Odbiorca
(nazwaradľes,
nr telefonu do

kontaktu)

Datawykonywanej ľoboty
budowlanej w okľesie ostatnich 5

lat pľzed upływem terminu
skladan ia ofeľt, odpowiadające

swoim rodzajem zakľesowi
przedmiotu zamówienia.

Zakoŕlczęnię
(data)

Początek
(data)

Wartość brutto
ľoboty budowlanej,

zamówienia

Nazwa i przedmiot robót
budowlanych

L.p.

I

2
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Zalączniknr 5

_wzőr wykazu osób które będą wykonywać niniejszezamőwienile

ZAMAwIAJĄcY:
Rado m ska Spółdzieln ia Mieszka n iowa im. Józefa G rzecznarowskie go
ul. Zbrowskiego 104,26-600 Radom

WYKONAIvVCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn: Wykonanie remontu ciągu-pieszo
jezdnego pľzy budynku mieszkalnym wieloľodzinnym pľry ulicy Powstańców Śląskich ll w Radomiu oraz
ľemontu schodów zewnętrznych na skarpie przy szczycie budynku (od strony pľzedszkola).

oświadczam(y), Że

Zamőwíenię niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

dnia.

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

Doświadczenię
zawodowe

Kwalifikacje
zawodowe

Zal<ręs
wykonywanych

czynności

Imię i nazwiskoL,P
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Załącznik nr 6

UMowA - wzór

Zawarta w dniu pomiędzy

Radomską Spółdzielnią Mieszkaniową im. J. Grzęcznarowskiego z siedzíbą : 26 - 600 Radom
ul. Zbrowskiego l04, wpisaną do Kĺajowego Rejestru Sądowego pod nĺ KRS 0000085072, posiadającą NIP
796-003-59-52, REGON 000485204 , zwaną da|ej ,,Zamawiającym'o,
reprezentowanąpÍzęz i

1. Prezes Zarząďu
2. Wiceprezes Zarządu

a

zw aÍ7ym dalej,,Wykonawcą''
repręzentowanym pÍzęz :

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w pÍzęÍaÍgv nieograniczonym z dnia
została zawarta umowa o treści następującej

s1.
l. Zamawiający z|eca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą: Wykonanie remontu

ciągu-pieszo jezdnego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Powstańców Śląskich ll
w Radomiu oraz remontu schodów zewnętrznych na skarpie pľzy szczycie budynku (od strony
przedszkola), zgodnie zę złoŻoĺą ofertą zarejestrowaną pod ff dnia
........:.:.....'........-.wycęna robót/ kosztorySem ofertowym' na warunkach określonych w SIWZ oraz
w nlnleJszeJ umowlę.

2. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z zasaďami wiedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i polskimi normami technicznymi
odnoszącymi się do przedmiotu umowy' w zakľesie umożliwiającym użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczenięm.

s2.
1 . Termin rozpoczęcía rea|izacjí przedmiotu Umowy strony ustalaj ą na đzień protokolarne go przekazania

placu budowy. Przękazaníę placu budowy nastąpi w tęrminie obustronnie uzgodnionym, nie póŹniej
jednak niŻ w ciągu 10 dni licząc od daty podpisania Umowy.

2. Termin zakonczeĺía rea|izac1i przedmiotu Umowy ustala Się do dnia 30.ll.2022r.
z możliwoŚcią jego przesunięcia w przypadku wystąpienia okoliczności jak $ l3.

3. Zmianaterminu zakończeníarobót spowodowana warunkami w/w wymaga formy pisemnej tj. aneksu do
umowy pod rygorem nieważności.

s3.

Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót budowlanych polegających na: Wykonanie remontu
ciągu-pieszo jezdnego przy budynku mieszkalnym wieloľodzinnym przy ulicy Powstańców Śląskich lt
w Radomiu oraz remontu schodów zewnętrznych na skarpie przy szczycie budynku (od strony
przedszkola), na kwotę ..... ... ....zł.netto
(słownie: '..................złotych netto) plus
podatek VAT - %' Kwota bľutto: .... zł.
(slownie: .......zlotych bľutto), zgodnie
ze złoŻoną ofertą zarejestrowaną pod nľ ....... dnia. wyceną robó(kosztorysem ofertowym'
na warunkach określonych w SIWZ orazw niniejszej umowię' Kwota powyŻsza jest ostateczna i nie podlega
zmianię.

s4.
1. Strony postanawiają, Że rozlíczęnie przedmiotu odbywać się będzie fakĺrrą końcową za wykonany

i odebrany bezusterkowo protokółem końcowego odbioru robót przedmiot całego zamówienia.
2. Rozliczenie końcowę przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu 30 dni licząc od daty bezusterkowego odbioru

przedmiotu Umowy, na podstawie faktury końcowej płatnej w terminię do 30 dni licząc od daty złoŻenia
faktury w siedzibie Zamawíającego wÍaz z zatwięrdzonymi kompletnymi dokumentamí roz|iczeniowymi.
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ss.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody .vq1Íządzonę w mieniu Zamawíającego
i lokatorom w okresie prowadzenia robót.
Wykonawca zobowiązuje się do :

- przesÍÍzęgania przepisów BHP i p.pożarowych i ponosi wyłączĺą odpowiedzialność za ich naruszenie.
_ zabezpieczęnía właściwej organizacji robót

- wykonania na koszt własny wygrodzenia strefy bezpieczeństwa,

- odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczeĺíamagazyĺowego i dozoru swojego mienia;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na terenie budowy w trakcię realizacji robót;

- Umożliwienia wstępu na tęren budowy pracownikom organów pańsťwowego nadzoru budowlanego, do
których ĺaIeĄ wykonywanię zada,ń okľeślonych Ustawą - Prawo Budowlanę oraz udostępnienia im
danych i informacji wymaganych tą Ustawą.

- ustalania i utrzymywania porządku terenu budowy, apo zakonczęníu robót dopľowadzenie do należytego
stanu i porządku terenu budowy (demontaż obięktów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu
zresztekbudowlanych w terminie nie pómiejszymniŻ w dniu odbioru końcowego robót;

- Transport i składowaníe odpadów : Wykonawca jest zobowiązaĺy do przestrzeganía przepisów Ustawy
o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 22013 r., poz.2l), w tym:

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

- ponosi koszty z ýtułu jw. (np. wywóz, utylizacja)
Wykonawca na wniosek zamawĺającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji, oraz przedstawi
Stosownę dokumený, że powstałe odpady zostaĘ zagospodarowane (wywiezione na składowisko,
poddane utylizacji) zgodnie z w/w ustawą orazprzepisami wykonawczymi wydanymi na tej podstawie
wykonania i utrzymania na koszt własny zap|ecza budowy,
zawiadamiaĺia zamawiającego o terminach robót zanIkających lub ulegających zal<ryciu
z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez inspektora nadzoru, w ruzie niewypełnienia
tego zobowiązania Wykonawca będzie musiał odkĺyć roboty, umożliwić ich zbadanię i prąrwrócić je do
stanu pierwotnego, jeżeli nastąpiło to z jego winy,

- w przypadku udostępnieĺia przez Zamawíającego punktów poboru energii i wody do celów budowy, do
pokrycia ich kosztów w trakcie realizacji zadania wg. wskazań urządzeń pomiarowych, zamontowanych
na koszt własny lub wedfug innych uzgodnień zZarĺawiającym,

- ponoszęnie wszystkich irľrych kosztów związaĺych z próbami, badaniami przewídzíanymi Prawem
budowlanym, niezbędnych do prowadzenia, kontroli i odbioru robót budowlanych,
utrzymaĺía terenu budowy w stanie wolnym od przeszkőd komunikacyjnych oraz usuwania
i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów oraz ĺiepotrzebnych
urządzen prowizoryczĺych na koszt własny,

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z matęriałów własnych zgodnie z oferÍą.
Zastosowane materiaĘ wyroby budowlane iurządzenia przezWykonawcę powinny odpowiadać wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownicťwie okľeślonym w art.lO ustawy ,.Pľawo
Budowlane'' oraz posiadać wymagane certyf,rkaty, atesý, aprobaty techniczne, być zgodne z wymogami
technicznymi Polskich Norm.
Na każdę Żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowíązany jest okazać, w stosunku do wskazanych
materiałów, certyfikat ĺa znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodnoŚci lub certyťrkat zgodności z Polską
Normą lub Aprobatą Techniczną. JęŻęli Zamawiający zaŻąda badań zakwęstionowanych materiałów,
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań na własny koszt, które wykona ĺiezaleźľrry
Ízeczoznawca budowlany. JężęIi w rezultacie badań okaŹę się, Że Zastosowane materiały są niezgodne
z umową' odbiegają od norm i przepisów, to koszt badań i robót naprawczych ponosi Wykonawca.
Zapobĺaną energię elektryczną i wodę Zamawiający obciąĄ Wykonawcę fakturą VAT.

s6.
Strony postanawiają, Że wiąŻącą formą odszkodowania będą kary umownę.
Ustala się kary umowne w następujących przypađkach i wysokościach:
a) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaceĺiaZama:wiającemu następujących kar umownych:

i. za zwłokę w wykonaniu przedmioľu Umowy, w wysokości 0,1oÁ wynagrodzenia umownego
brutto określonego w $ 3, za kaŻđy dzĺeŕl zwłoki licząc od umownego terminu zakonczęnia
r ea|izacjí przedmiotu umowy,

ii. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okľęsię gwarancji i rękojmi w wysokości 0,l7o
wynagrodzenia umownego brutto okĺęŚlonęgo w $ 3 za kaŻdy dzień zwłoki licząc od końca
terminu wskazanego pĺzez Zamawiającego na usunięcie wad' stwierdzoĺych w okresach
gwarancji i rękojmi,

3

4

5

6

l)
2)
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iii. za odstąpienie od Umowy z pÍzyczyn' za ktorę odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
w wysokości IO%o wynagrodzęnia umownęgo brutto okręślonego w $ 3.

3) W przypadku wystąpienia kar określonych w niniejszym paragrafie ust. 2 pkt. a), ich egzekwowanie nastąpi
w pierwszej kolejności popÍzez potrącenie z fakury wystawionej przez Wykonawcę za przedmiot umowy
lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdującej się w dyspozycjí Zamawiającego.

s7.
Zama:wiający zastÍzęga sobie prawo dochodzęnia odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość kar
umownych.

s8.
Strony niniejszej umowy uzgađnía1ą, Żę Zamawíającemu przysługuje oprőcz sytuacji wynikających
z przepisów kodeksu cywilnego, dodatkowe umownę jednostronne prawo odstąpienia od niniejszej umowy, bez
ponoszenia j akichkolwiek konsekwencji, w następują cy ch przypadkach gdy :

l. Wykonawca nie przystąpi do wykonywania prac w tęrminie dwóch tygodni od terminu rozpoczęcia
prac okeślonego w umowie.

2. Wykonawca przerwał realizację robót bęz uzasadnionej prryczyny na okĺes đłuŻszy niż l 0 dni.

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

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

se.
l. odstąpienie od umowy powinno nastąpić w foľmie pisemnej pod rygorem niewaźności.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę orazZamauĺíającego obciąŻają następujące obowiązki
szczegółowe:

a) w terminie siędmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy uđziale Zamavłiającego
sporządzi szczegőłowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzíeń odstąpienia.

b) wykonawca zabezpíeczy przęrwane roboty w zakresie 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 którę Wykonawca nie
odpowiada.

d) wykonawca niezwłocznie, a najpożniej w terminie 7 dni, usunię z tęrenu budowy urząďzenie zap|ecza
przez niego dostarczonę lub wzniesione.

3. Zamawiający przejmie pod swój dozór plac budowy'

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

$ 10.
l. Wykonawca będzie ponosił w okręsię pľowadzenia robót i w okľęsie gwarancji odpowiedzialność za

ewentualnę szkody wyrząđzoĺe Zamauliającemu i lokatorom.

2. Likwidacja szkody Wykonawca dokona w tęrminie 7 dni od daty otrzymania protokofu szkody
sporządzoneg o przęz Zamawiającego prĺy udziale Wykonawcy.

sil.
l. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy'

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

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

3. Jężeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, Że przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu nie zakonczęnia robót lub posiadania wad, to Zamawíający odmówi
odbioru z wíny Wykonawcy.

4. Zamawiający Wznacry termin i rozpoczĺie odbiór robót w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go
o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawíadamiając o tym Wykonawcę.
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5. Gotowość do odbioru końcowego robót powinna być potwierdzoĺa przez inspektora nadzoru.

o gotowości do odbioru Wykonawca zawiadomi odrębnie na piŚmie Zamawíającego'

6. wýkonawca wfaz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego zobowiązaĺy jest przedłożyć

Zamaul iającemu między innymi :

b) atesty' aprobaý techniczne, gwarancje, świadectwa jakości na wbudowane materiały iĘ.
7. Jeżęli w toku czyrurości odbioru zostaną stwierdzone wady, Zama:wiającemu przysfugują następujące

uprawnienia:
a) jeŻeĺi wady nadają się do usunięcia:

- odmawiá doi<onania odbioru do czasu usunięcia wad i ponownego zgłoszeĺia przez

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

- jeŻeli umozliwiają uĄtkowanie przedmiotu umowy zgodnie z pÍzęznaczęĺiem, Zama'wíający

moŻe obníiryć wynagrodzenię do 25%o wartośęi robót za daĺy ęlement posiadający wady,

- jeżeli wady uniemoŹliwiają uĄrtkowanie zgodnie z przeznaczęĺlem, Zamawiający może

ođstąpić od umowy' obciążającWykonawcę wszystkimi kosztami wynikającymi ztego Ęrtufu lub

Żądać prawidłowego wykonania przedmiotu umowy po raz drugi'

8. ođbiór dla robót zanikającycĹ i ulegających zakryciu polega na sprawdzeniu ilości i jakości robót

wykonanych zgodnie z umową. Dokonuje go inspektor fladzorv na wniosek Wykonawcy.

9. ostateczną komisję odbioru końcowego robót zwoŁuje Zamawiający'
l0' w okręsach rękójmi i gwarancji, Zama:wiający, moŻę przy udzialę Wykonawcy przeptowadzać

przegIądy gwaiančy;ne, il<torycĺ sporządzonę będą protokoĘ, zawíerające stwierdzone wađy lub ich

Ĺrat. ľriegtądy te zôstaną wykonane w ramach niniejszej umowy. Wykonawcy nie przysfuguje za ich

wykonanie dodatkowę wynagrodzenie'
1l. odbiór pogwarancyjny polega na ocęnię wykonania przedmiotu umowy po upýwie udzielonej

g1r,u'un.ji. odbiór będzie dokonywany przęz Zarĺawiającego prTy udziale Wykonawcy

w formię protokołu.
12. Przeg|ądy gwarancyjne dokonanę zostaną w szczególności:

aj przed upýwem okresu gwarancji ustalonym w umowię w $ 12 ust.l i okręŚlonym bezusterkowym

protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy.
13' w przypadku stwierdzęnia wad w trakcie przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca nie może odmówić

pođpisania protokofu bez podania udokumentow any ch prry czyn odmowy'

14. w pr'ypadku odmowy pódpisania protokofu zprzeglądu gwarancyjnegobez pisemnego uzasadnienia

złozoněgo Zamawíającemu w ciągu 5 dni licząc od daty sporządzenia protokofu, Zamaułiający moŻe

jednostľonnię uznać bezsporność wykazanych wađ.

15. Po protokólarnym sfwięrázeniu usunięcia wad w okľesie gwarancji i rękojmi' roąocryĺająbieg terminy

na żwrot zabeąieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w $ 14.

s 12.

l. Na przedmiot umowy okĺeślony w $ l, Wykonawca udzięla Zamauĺiającemu ....."""m-cy miesięcy

gwaiancji licząc od daty bezusterkowęgo odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do

řs,,*ania wad powstĄch w okĺęsie gwarancji na własny koszt w terminie wskazanym przez

Zamawiającego.
2. Jeżeli Wykonawca nię usunię wady w terminie wskazanym w ust. l, Zamawía1ący ma prawo polecić

usunięcie takiej wady osobie Írzeciej na koszt Wykonawcy'

3. Koszty o których mowa w ust.3 Zamawĺający może pokryć w całości lub w części

zprzęznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Dä gwarancji údzielonej przez Wykonawcę' w sprawach nie uregulowanych w umowie odpowiednie

zastđsowanie mają pľzepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaŻy'

5. Niezalężnie od upräwniiR z Ętułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z ťytufu rękojmi na

zasadach okĺeślonych w Kodeksie cywilnym.
s13

Wykonawca ma prawo do żądania przedŁużenia terminu umownęgo' jezeli niedotrzymanie pierwotnego terminu

stanowi konsekwencję:

- okoliczności, których nie można było przewidzíeć,ĺĺęzalęŻnych od Wykonawcy,

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

wpływają na terminową rea|izację przedmiotu umowy'

- z powodu siĘ wyŻszej.
$r4.

1. Strony ustalają zabezpíeczeníe na|eŻytego wykonania umowy w wysokości 10oÁ wartoŚci

......'.........zł. isłownie złotych: ""')' wniesione przed

podpisaniem umowy.
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2. Zabezpieczeĺie należytego wykonania umowy moŻebyć wnięsione w pieniądzu, gwarancjach bankowych
lub ubezpieczeniowych.

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

4. Zamawíający zwÍaca 50% kwoty zaberyieczenia w tęrminię 30 dni od dniazakoÍlczenia realizacji przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiającego za ĺaleŻy cíe wykonane'

5. Zamawiający pozostawi na zabezpieczęĺíę toszczęń z rytułu gwarancji i rękojmi za wykonane roboty 50%
kuĺoty zabezpieczenia ĺa\eŻytego wykonania umowy.

6. Kwota, o któĘ mowa w pkt.5 zostanię zwrócona przez Zamawiającego po upýwie okĺesu gwarancji
i rękojmi zawady na wniosęk Wykonawcy.

s ls.
1. Zobowíąru1e się Wykonawcę đo ustanowienia samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z arÍ.l2 ustawy

z dĺia 7 lĺpca 1994 roku Prawa budowlanego i powołania na stanowisko kięrownika budowy Pana
...'. ...upľ.bud. nÍ...... ... .... członęk MOIIB nľ ... ...

2. Funkcję Inspektora nadzoru zę Strony Zamawíającego pełnić będzie Pan
'.. ... ...upr.bud.nľ... ... ... ... członęk MOIIB ff...... ... ...

s 1ó.
Strony postanawiają, żę wszelkię zmiarĺy i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewaŹności takiej zmiany.

s 17.
1. \N razíę powstania Sporu, na tle wykonywania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamovłięnia,

Wykonawca zobowiązaĺy jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkĺetnego roszczęnia do Zamawiającego.
3. Zama:wiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego pfzęz Wykonawcę roszczęnia
w tęrminię 21 đni od daty zgłoszenia roszczęĺía.

$ 18.
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakĺesie prowadzonej działalności gospodarczej.
W przypadku upłylw okĺesu waŹności polisy Wykonawca zobowiązany jest ubezpíeczyĆ się w w/w zakľesie co
najmniej na kwotę l50.000,00 zł.

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

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

s 21.
Umowę niniejszą spoľządzono w 2 - ech jednobrzmiących egzemplarzach, I egzemp|arz dIa Zamawiającego'
I egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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Zalącznik nr 7 do sIwZ

ZAKRES ROBOT

Wykonanie remontu ciągu pieszo-jezdnego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym Powstańców Sląskich ll
w Radomiu oraz remontu schodów zewnętľznych na skarpie przy szczycie budynku ( od strony przedszkola)

Wykonanie remontu ciągu pieszo-jezdnego przy budynku Powstańców Śląskich ll

l Rozbiórka istniejącego chodnika - ciągu pieszo - jezdnego zbetonu przy budynku: 430,0m2 x gr.0 ,25 : l07,5m3
2 Demontaż istniejących krawężników bętonowych 26,0 mb i obrzeŻy - 70,0mb
3 Wywóz i utylizacja grunt- 109 m3
4 Demontaż istniejących sfupków drogowych - 3szt' ( sfupki dľogowe po demontaŻu ďo przekazania Administracji

osiedla Gołębiów I ul. Andęrsa l0
5 Demontaż istniejących płotków stalowych przy klatkach schodowych - ( zdemontowany płotki do przekazaĺia

Administracji osiedla Gołębiów I)
6 Ułożęnię nowego chodnika - ciągu pieszo-jezdnego przed budynkiem Powstańców Śląskich ll z kostki

brukowej grubość 8 cm - 430'0 m2
7 Podbudowa bętonowa ( pod układaną kostkę betonową) na pow. 430,0m2 - bęton B-l5 gr. 20cm -
8 Ułożęnię nowych kĺawęzników drogowych l0x30cm - 50,0mb
9 Ułożęnie nowych obrzeĘ gr.8 cm-70,0mb
10 Demontaż istniejących pĘt azurowych _ 244,0m2
l1 Ponowne ułożenie istniejących zdemontowanych płyt aŻurowych po wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego z kostki

brukowej, na pow. 244,0m2 ( na suchym bętonię gr. l0,0cm)
12 DemontaŹ istniejących kĺawęŻników betonowych prry pĘtach aŻurowych - 30,0mb i ponowne ich ułożenie po

przełoŻeníu ptyt ażurowych
13 Regulacja: wpustów ulicznych - 9 szt. studzięnęk kanalizacyjnych

Wykonanie remontu schodów zewnętrznych na skarpie przy szczycie budynku ( od strony pľzedszkola)

l Rozbiórka istniejących schodów zewnętrzlychbetonowych
2 Wykonanie schodów zewnętrznych zpodjazdem dla wózków :

Schody z gotowych prefabrykatów betonowych, kolor grafit ( producent np. LIBET lub równowaŹny) - 9 stopni
prefabrykowanych 3,0 m! + podjazd dla wózków szer. l,Om (razem szer. schodów 4,0m)
podest gőmy z kostki brukowej 1'2m x 4,5m

3 Zdęmontować istniejące balustrady metalowe przy schodach zewnętrznych
4 Istniejącą balustradę metalową z |ewej strony przęrobić i przystosować do wyręmontowanych schodów
5 Wykonać nową balustradę schodową z prawej strony schodów (zdemontowaną starą balustraďę przekazać đo

Administracji osiędla Gołębiów I

Roboty poľządkowe po pracach brukarskich

l Uzupełnięnie ziemi na trawnikach po ustawieníu obrzeŻy i kľawężników
2 Uporządkowanię terenu i tľawników po wykonaniu robót brukarskich.

Wymagania materiałowe

Kostka brukowa grubość 8 cm - behaton kolor (szary, grafit ), (sposób rozmieszczęnia kolorów
brukowej do uzgodnienia z Zamawiającym)
kĺawęzniki drogowe l0 cm kolor szary
obrzeŻa grubość 8 cm - kolor grafit
schody zewnętrzne z gotowych prefabrykatów betonowych, kolor grafit ( producent np. LIBET lub
równoważny)

kostki

T.nĘpľftĺĘť,ilľ'[ä'fu
Rodomsko Spółdzielnio Mieszkoniowo
www.rsm.rodom.pl l tel' 48 3B4 03 óó

I lStrono
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