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II.Trvb udzielenia lwko
Postępowanie o udzielenie wykonalna zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego' zgodnie z obowiązującym w RSM ,,Regulaminem organizowania
i przeprowadzaĺlla przetargów na wykonanie robót i usług w Radomskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej im. J . Grzecznarowskiego".

III.oois pľzedmĺotu zamówienia

Pľzedmiotem zamórvienia jest świadczenie usług kominiarskích w budynkach, lokalach
mĺeszkalnych ĺ użytkowych' znajdujących się Yy zasobach Radomskiej Spółdzielnĺ
Mieszkanĺowej w Radomĺu.

I. Zadanie I - osiedle Gołębiów I
il. Zadanie II - Osiedle XV-Lecia

w ľamach świadczenia usług komÍnĺaľskich w budynkach, lokalach mieszkalnych
i użytkowych znajdujących się w zasobach RSM Wykonawca wykona:

1 Kontrolę okľesową' co najmniej raz w roku, polegająca na sprawdzeníu stanu tęchnicznego
przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), która odbywa się na
podstawie prawnej zapisu art.62 ust.1 pkt l lit.c) ustawy Prawo Budowlane z ďnia07.07.l994r.
(Dz.U. z202I poz.235l zpőź,zm.)
Kontrola powinna byó przeprowadzona w sposób zapewniający uzyskanie wszelkich informacji
sfużących do prawidłowego okľeślenia sprawności pľzewodów kominowych oraz podłączeŕl
i możliwości ich bezpíecZnego użýkowaniaprzęz czas wskazany w ustawie Prawo Budowlane.

2 Kontroli podlegają budynki będące w zasobach Spółdzielni :

I. Zadanie I - osiedle Golębiów I - 27 budynków míeszkalnych i 4 budynki
niemieszkalne

il. Zadanie II - osiedle XV-Lecia - 60 budynków mieszkalnych í 2 budynki
niemieszkalne

według wykazu stanowiącego załącznik rľ 6 do SIWZ.

3 Zamawíający zastrzega sobie prawo zmianwlw załącznika w porozumieniu z Wykonawcą.
4 Kontrola przewodów kominowych powinna obejmować :

a) powiadomienie zamawiającego i użýkowników lokali o planowanym przeg|ądzie
sprawdzeniu stanu technicznego pľzewodów kominowych w budynku,

b) badanie stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych)

I.Nazwa i adľes Zamawiaiacepo



5 Zakres badanĺa stanu technĺcznego pľzewodów kominowych pľzy kontľolĺ okresowej,
obejmuje w szczególności:

a) Dokonaniu kontroli i oględzin, sprawdzenie stanu technicznęgo przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) na całej ich dfugości.

b) Badanie drożności przewodów kominowych na całej ich dfugości
c) Badanie szczelności przewodów kominowych na całej ich długości
d) badanie ciągu kominowego przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych

i wentylacyjnych)
e) badanie prawidłowości podłączeń w tym między irrnymi:

sprawdzeniu prawidłowości podłączen urządzeń grzewczych gazowych
i wentylacyjnych ( w tym ilość i rodzaj podłączen do jednego przewodu kominowego),
sprawdzeniu drożności, ciągu, szczelności, czyszczeniu, sprawdzeniu pľawidłowości
podłączerua rur odprowadzania spalin od urządzeń gazowych (terma, piecyk) do
przewodu kominowego, przewodów wentylacji dla pom: kuchni' Łazięrk.j. wc, pokoi,
itp.(wszystkie przewody kominowe występujące w danym lokalu) w lokalach
mieszkalnych i użýkowych;
pĺawidłowości zainstalowanych kľatek wentylacyjnych, ich wymiary
sprawdzenie cyrkulacj i pow ietrza w mieszkaniu
stan techniczny łączrukőw rur zapiecowych
i inne

Đ ocenę innych nięrawidłowości mogących mieć wpýw ĺa zagrożelie bezpieczeństwa
mieszkańców, miedzy irnymi: piecyków gazowych, kuchni gazowych itp.

g) badanie stanu technicznego kominów ponad dachem w tym:
ścian kominowych nad dachem i na strychu
prawidłowości wylotów przewodów
głowic kominowych
i inne

h) badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzerua kontroli przewodów kominowych
w tym stanu technicznego:
- wyłazów i drabin itp.

Đ w trakcie kontroli okresowej, naleŻy również dokonać sprawdzenia wykonania za|ęcęŕl
zpoprzedruej kontroli okresowej przewodów kominowych w danym budynku,

6 Czyszczerĺe wszystkich przewodów kominowych wraz z usunięciem sadzy i irľrych
zanieczyszczen zgodĺlle z obowiąnljącymi pľzepisami w oparciu o Prawo Budowlane z drua
07.07.I994r.,(Dz.U. z 202l poz. 235I) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 07.06.Ż010 w sprawie ochľony przeciwpoŻarowej budynków innych
obiektów budowlanych i terenów (z 2010 nr I09 poz.7l9, Rozporządzenie Ministra
infrastruktury z drua lŻ.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadaó budynki i ich usýuowanie (Dz.U. z20ŻŻr. poz.l225), a mianowicie:

czyszczenie przewodów dymowych minimum 4 razy w roku
czyszczenie przewodów spalinowych minimum 2 razy w roku
czyszczenie przewodów wentylacyjnych minimum l raz w roku

7 Pođczas prowadzenia prac kominiarskich sadzę powinny być wybierane do worków
jednorazowych i wynoszone do pojemników lub śmietników po każdorazowym czyszczeniu
przewodów kominowych.

8 Dokumentacja techniczna po wykonanĺu pľzeglądu - kontľoli okľesowej pľzewodów
kominowych (dymowych, spalinowych i wenĘlacyjnych) powinna zawieraćz

a) Protokół z okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych): protokół powinien być sporządzony dla każdego lokalu



mieszkalnego i użýkowego potwierdzony podpisem lokatora lub użýkownika lokalu oraz
protokół zbiorczy z kontroli okresowej danego budynku. ProtokóĘ powinny być, sporządzone
zgodnie z obowiąnljącymi przepisami prawa' w szczególności: Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994r., Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administľacji z dnia
07.06.2010 w sprawie ochrony przecíwpożaľowej budynków innych obiektów budowlanych
í terenów, Rozporządzenię Ministľa infrastruktury z đnia 12.04.2002r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usýuowanie, otaz zapisami niniejszej
SIWZ.

b) Protokół zbiorczy z kontroli okresowej z danego budynku' powinien obejmować nie mniej
niŻ85%o lokali w danym budynku.

c) ProtokoĘ zbiorcze z danego budynku powinny być sporządzone na piśmie
i za:wierać, szczegółowy opis o stanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych) na całej ich dfugości, poprawnym funkcjonowaniu ich, atakŻę uwagi o ich
stanie tęchnicznym oraz o sposobie usunięcia nieprawidłowości oraz powinny być
niezwłoczĺĺę dostarczone do Zleceniodawcy po każdorazowej kontroli okresowej
przewodów kominowych.

d) Wykonanie przez Wykonawcę inwentaryzacii _ qraťrczne usýuowanie pľzewodów
kominowych dla każdego budynku z naniesieniem ich numeracji, oznaczęliem rodzajów
wylotów, przypisaniu podłączerua do każdego przewodu itp.

e) W pľzypadku stwierdzenia jakichkolwiek niepľawidłowości w protokółach okľesowej
kontroli pľzewodów kominowych, naleŻy określić sposób ich usunięcia.

f) Wszęlkię usterki, niąrawidłowości, związane w szczególności z brakiem drożności,
szczelności, braku ciągu przewodu kominowego, nieprawidłowymí podłączeniami, itp.
wskazane w protokółach, powirľly mieć odesłanie do numenr pionu, przewodu, podanego
w inwentaryzacji- graťlcznym usýuowaniu przewodów kominowych dla danego budynku.

g) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia zestawienia uchybień i usterek wynikających
z dokonanych prac przy wykonaniu przedmiotu umowy, sporządzając Stosowny protokół
zgodnie z w ykazem budynków.

h) Po usunięciu uchybień i usterek Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wykonanych
zalecefi i wydania protokołu powykonawczego.

9 Zakľes rzeczow zamórvienia obejmuje także :

l) W raizie awarii lub powstałego zagrożeĺia obowiązek wykonawcy do niezwłocZnegoprzybycia
na miejsce zdarzeĺia, po otrzymaníu zgłoszenia telefonicznęgo lub mailowego, w celu
zlokalizowania i określeniaprzyczyny powstałej awarii, zagroŻerua' Czas reakcji od zgłoszenia
do przybycia na miejsce zdarzeĺia 2 godziny.

2) obowiązek wywieszenia ogłoszenia o planowanym przeg|ądzie, kontroli przewodów
kominowych, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, w uzgodnieniu z Administracją
osiedla.

3) Potwierdzenie kontroli przewodów kominowych z danego lokalu, na załączanej liście
z podpisem lokatora.

4) obowiązek rięzwłocznego pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu usterek obniżających
sprawność przewodów kominowych, atakże niesprawności i uszkodzenialrządzeń mających
wpýw na bezpieczeństwo użýkowników lokali.

5) Konieczność pisemnego zgłoszenia nieudostępnionego lokalu przez użýkownika lokalu,
Zamauĺiającemu w ciągu7 dni od daty pobýu w obiekcię wÍaz z załączoną treścią ogłoszenia
o planowanym terminie przeglądów.

6) Gotowość Wykonawcy na węzwanie Zamavłiającego do usuwania usterek powstaĘch w ciągu
całego okesu trwania umowy.

7) Wzór protokołów kontroli okresowej przewodów kominowych budynku, powinien być zgodny
Z wymogami aktualnych norm i przepisów obowiązującęgo prawa i naleŻy go uzgodnić przed
przystąpieniem do kontroli przewodów kominowych zZamawiającym w foľmie pisemnej.



10 Przeglądy, kontrole przewodów kominowych budynków powinny odbywać się zgodnie
z ustalonym, zatwierdzonym pisemnie, z Zamawiającym, Harmonogramem przeglądów
przewodów kominowych na dany rok, ( Harmonogľam przeglądów kontroli, wykona
Wykonawca i przedstawi do zatwierd zeĺia Zamawiaj ącemu),

11 Na każdym budynku objętym przeglądem kominiarskim, powinny być sporządzone
i wywieszone z odpowiednim wyprzedzeniem, w porozumieniu z Administracją osieđla,
ogłoszenia o przeglądach, na klatkach schodowych zgodnie ze sporządzonym harmonogľamem
przeglądu.

12 w celu skontľolowanĺa wszystkich lokali znajdujących sĺę w budynku, Wykonawca
podejmie co najmniej dwie pľóby dotaľcia do lokalĺ. W pľzypadku gdy w danym lokalu
nie dojdzie do skutku kontľola lokalu w ľamach przeglądu w pierwszym teľminie,
Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia dľugiego terminu' a w pľzypadku gdy nie
dojdzie do skutku kontľola w dľugim terminie, Wykonawca zobowiązany jest do
spoľządzenia wykazu takich lokali i dostaľczenĺe jego Zamawíającemu. Wyznaczanie
powyższych teľminów porvinno być udokumentowane pisemne przez Wykonawcę
i przekazane Zamawiającemu. Po co najmniej dwukľotnych pľóbach nieskutecznych
dotaľcia do lokalu, Wykonawcazobowiązany jest uzgodnić zZamawiającym dalsze pľóby
i terminy dotaľcia do lokalu, co ciąży na Admĺnĺstľacji danego osiedla.

13 Wykonawca zobowiązany jest Zawiadomić niezwłocznie Zamawiającęgo o stwierdzonych
w trakcie dokonywania kontroli nieprawidłowościach, mogących spowodowaé zagroŻenie
bezpieczeństwa ludzi i mięnia.

14 Wykonanie innych prac - usług nie wymienionych w niniejszej s[wz' zatwierdzonych do
realizacji przez Zamawiającego' odbywać się będzie na podstawie odľębnych zleceń
i rozliczane zgodnie z pľzedstawioną przez Wykonawcę ĺ zaakceptowaną przez
Zamawiającego wyceną, według składników kosztorysowych podanych w ofeľcie
i umowie.

15 Wykonawca może złoŻvć ofertę na 1 (iedno) zadanie lub na 2 (dwa) zadania w ľamach
pľowadzonego przetaľgu.

16 Zamawiający może zarządzić, przeprowadzenie II etapu przetargu nieograniczonego
dwustopniowęgo' Zamawiający może w tym etapie prowadzić negocjacje z wykonawcami,
których oferty nie podlegają odrzuceniu, a dotyczą onę treści i wartości złożonych przez nich
ofert. Decyzja o zarządzęniu II etapu przetargu jest swobodną i jednostronną decyzją
Zamawiającego.

17 Zamawiający nie będzie udzię|ał zaIiczeknapoczet wykonania zamówienia.
18 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
19 Zamawiający nie đopuszcza do udziału w postępowaniu konsorcjum ťrrm.

IV.Teľmin wvkonania zadania

1 Ustala się następujące terminy wykonania usfugi: Świadczenie usług kominiaľskĺch
w budynkach,lokalach mieszkalnych i uĘtkowych znajdujących się w zasobach RSM:

L naZadanie I - Osiedle Gołębiów I - od 01.01.20Ż3 r. do3l.12.2023 r. z możliwością
pľzedłużenia na kolejny rok.

II. naZađanie II _osiedle XV-Lecia - od 01.01.2023 ľ. do3l.12.2023 r.z możliwością
pľzedłużenia na kolejny ľok.

2 Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy strony ustalają, nie później niŻ 5 dni |icząc
od daty podpisania umowy.

3 Zamawiający ma pľawo odstąpić od umowy w pľzypadku:
a) nie wywiązywania się Wykonawcy z terminów rea|izacji przeglądów,
b) nie wykonywaníaprzeg|ądów zgodnie z ustalonym harmonogramem'
c) wykonywania przeglądów w sposób niewłaściwy pod względem technicznym,

orgaĺizacy jnym i estetyc znym,
d) skarg użytkowników lokali pod adresem Wykonawcy.



V. Waľunki udziału w postepowaniu. opis sposobu dokonywania ocenv spełnienĺa tYch
waľunków oľaz dokumentv potwieľdzaiace spełnienie rvarunków udziału w postępowaniu

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy spełnili waľunki doĘczące:

l. Posiadania wĺedzv i doświadczenĺa.

Na zadanie I - osiedle Gołebiów I i / lub na Zadanie II - osiedle XV-Lecia
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wíedzy
i doświadczenia zobowiązany jest wykazaé i udokumentować :

a. W okresie ostatnich trzęch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że należycie wykonywał lub
wykonuje, minimum jedną usfugę, polegającą na wykonaniu kontroli okresowych
(ľocznych) stanu technicznego przewodów kominowych w minimum 10 budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych lub pracę polegającą na świadczeniu usfug kominiarskich
w zasobach mięszkaniowych ( co najmniej l0 budynków) w zakresie określonym
w przedmiocie zamówięnia.
W celu potwierdzenia spełnienia níniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest
przedłoŻyć, wykaz wykonanych usług sporząďzony według wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do niniejszej sIwZ oraz dokumenty, ľeferencje, potwierdzające, że usfugi te zostaĘ
wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2. DYsponowanĺa odpowiednim potenciałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wvkonania zamówienĺa zgodnie z art. 62 usta\ryY z dnia 7 lipca 1994 ľoku Pľawo
Budowlane.

Na zadanie I -osĺedle Gołebĺów I i/ lub na Zadanie II _ osiedle XV-Lecia
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazaé, że dysponują:
a) co najmníej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalności - konstrukcyjno - budowlanej ;

b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kominiarskie, kwalifikacje mistrza
w rzemiośle kominiarskim. Ilość osób powinna być niezbędna do wykonania zamówienia.

c) Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oÍaz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, zobowiązany jest wykazać,, że do realizacji zamőwienia będzie dysponował
następującymi osobami wraz z informacjami na temat ich kwaliťrkacji zawodowych,
wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zmówienia, atakŻe zakľesu
wykonywany ch przez nich czynności.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca zobowiązany jest
złoŻyć, oświadczenie, z wykazem osób' które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, ich wymaganę prawem uprawnienia oÍaz aktualne zaświadczerua
o przynależności do właściwego samorządu zawodowego z okľeślonym w nim terminem
ważności (stanowiącym podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie zgodnie Z ustawą Prawo Budowlane z đnia7 Lipca l994r\ oraz załączyć
odpowiednie uprawnienia kominiarskie osób będących wykonywać usfugi kominiarskię-
załącznik nľ 4 do niniejszej SIWZ.

3. Svtuacii ekonomicznei i finansowei.

Na zadanie I -osiedle Gołebiów I i/ lub na Zadanĺe II - osiedle XV-Lecia
Wykonawca w celu potwierdzenia, Że znajduje się w sýuacji ekonomicznej i finansowej
gwarantującej wykonanie niniejszego zamówienia, zobowiązany jest wykazać,, że spełnia
następujące warunki: Wykonawca musi posiadaó ubezpieczęnie od odpowiędzialności
cywilnej w zakręsie prowadzonej działalności związanej z przedmíotem zamówienia



w wysokości co najmniej 100.000 złoĘch. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest
przedłoĘć, opłaconą waŻną polisę ubezpieczeriową od odpowiedzialności cywilnej.

Ponadto Wykonawcy ubiegający się o ninĺejsze zadania muszą złoĘć następujące
dokumenty:

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczelię o wpisie do ewidencji
działalności gospodaľczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wczęśniej ĺiŻ 6 miesięcy przed
upĘwem terminu składania ofeľt.

5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeĺie, Że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lllb rozłożenle na raty zaleg]ych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upýwęm terminu składania ofert.

6. Aktualne zaświadczęnie właściwego oddziafu Za\<ładl I}bezpieczeń Społecznych
potwierdzające, że Wykonawca rue zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne lub potwierdzetie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
ĺozłożęĺie na raty zaleg]ych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu wystawione nie wcześni ej ruŻ 3 miesiące przed upýwem terminu składania
ofert.

7. ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie
przeďłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt V niniejszej SIWZ wg
zasady :,,spełnia_nie spelnia''.

VI.Wadĺum

1. Wysokość wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć, swą ofeľtę wadium w wysokości

I. na Zadanie I _ osiedle Gołębiów I - 5.000'00 (słownie: pięć Ęsięcy złoĘch) pod

rygorem niedopuszczenia do przetaÍgn.
il. na Zadanie II - osĺedle XV-Lecia _ 5.000'00 (słownie: pięć Ęsięcy zloĘch) pod

rygorem niedopuszczenia do przetargtt.
2. Forma wadium

Wadium może być wnoszone w pieniądzu albo w gwarancjach bankowych lub
tbezpieczeruowych.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium
Wadium wnoszone w pieniądzu ĺa\eŻy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamavłiającego : 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010' Do oferty na|eży dołączyć,
dowód wniesienia wadium na dane zadanię.
Wadium wnoszone w írĺrych formach niż pieniądzu, o których mowa w ust. 2,
Wykonawca zobowiązany jest oryginał wadium umieścić w osobnej kopercie, jako
załącznik do opakowania, w którylm składa ofertę. Kserokopia dokumentu
potwierdzającego wniesięnie wadium musi być dołączona do oferty.

4. Teľmin wniesienia wadium
Wadium na\eŻy wnieść przed upýwem terminu składania ofert, pÍZy czym
Zamavłíający będzie uwaŻał wnięsienie za skuteczne tylkci wówczas, jeżelí przez
tęrminęm składania ofertznajdzie się na wskazanym koncie.

5. Zwrot wadium
a) wadium oferenta na dane zamówienie' którego oferty nie przyjęto będzie
zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy na realizację danego
zamówienia.
b) wadium oferenta, kÍórego oferta została wybľana do rea|izacji danego
zamówienia zostanie zaIiczone na poczet wniesięnia zabezpieczenia należýego
wykonania umowy.



c) w przypadku zakoílczęĺia postępowanía przetargowego dla danego zamőwierua bez
wyboru oferty, Zamauliający zvłrőci wadium wszystkim oferentom na dane zamówienie w
terminie 5-ch dni roboczych od daty ogłoszenia wyniku przetargu.

6. Utľata wadium
a) oferent, którego oferta została wybrana na dane zamówienie a który odstąpi od
umowy na danę zamówienie, nie otrzymuje zwrotu wadium.

b) zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofęrta
została wybrana na dane zamówienie, stało się niemożliwe z przyczyn leŻących po stronie
Wykonawcy.

7. oferenci powinni załączyć, w ofercie numęr konta bankowego' na które ma nastąpić
zwrot wadium.

VII. Kľyteľia wyboľu, wybóľ oferĘ i zarľiadomienie o wyniku postepowania

l ocena ofert zostanie dokonana dla każdego zadaĺia oddzielnie.
2 Zamavłiający udzieli zamówienianakażde zadanie oddzielnie Wykonawcy' którego ofęrta

na dane zadanię, zostanie ]Jznarrazanajkorzystniejszą .

3 oferty będą oceniane wg niżej podanych kryteriów: najniższa cena: 1007o

Kryteľĺum ceny oferty ( C )
Liczba punktów przyznana ofercie za spełnienie kryterium cena ( C) wg wzoru:

Cena najniŻsza oferty
c- x 100pkt

Cena oferty badanej
4 Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w danym zamówieniu (na każde zadanie

oddzielnie) spośród ofert-rozpatrywanych i nie odrzuconych.
5 Wykonawca, którego oferta zostanie vznana za najkorzystniejszą (na każde zadania

oddzielnie) podpisze umowę z Zamavłiającym na warunkach określonych w projekcie
umowy stanowiącym załączrukrľ 5 do SIWZ.

VIII.Waluta. rľ iakiei beda pľowadzone ľozliczenĺa zwĺazane z ľealizacia ninieiszvch zadań.
Wszelkie rozliczeria zwĺązane z rea|izacją zamówienia, kÍórego dotyczy niniejsza sIwZ
dokonywane będą w PLN'

IX.Opis sposobu pľzygotowanĺa ofeľtv

Wymagania podstawowe i foľma oferĘ.
l) oferta musi bezwzględnie za:wieraé

a) prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy , według wzoru stanowiącego
zaŁączruk nľ 1 do niniejszej SIWZ.

2) ofertę naleŻy przygotować ściśle wedfug wymagań określonych w niniejszej
SIWZ.
3) Wykonawca może złoŻyć ofeľtę na 1 ( jedno) zadanie lub na 2
( dwa) zadania w ramach pľowadzonego pľzetaľgu.
4) Oferta musi obejmować całość danego zadalia, nie dopuszcza się składania
ofert częściowych na danę zadanie.
5) oferta musi być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności
w formie pisemnej.
6) oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania woli
w imieniu Wykonawcy. Uprawnienie osoby (osób) podpisujących ofertę do jej
podpisania musi bezpośrędnio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
7\ Wrazz ofertą należy złożyc:



a) stosowne Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa - w pÍzpadku, gdy ofęrta i/lub
irne dokumenty podpisane są przez P ełnomocnika/ Pełnomocników Wykonawcy,
b) pozostałę dokumenty wymienione w pkt V niniejszej SIWZ

8) Dokumenty wchodzące w skład ofeľty mogą być przedstawione w formie
oryginałów lub poświadczonychprzezWykonawcę za zgodnośé z oryginałem kopii.
9) Zamawiający moŻe Żądać, przedstawienía oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złoŻona kopia dokumentu jest nieczýelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związanezprzygoÍowaniem izłoŻeĺiem ofeľty.
11) Całość oferty powinna być złoŻona w formie uniemożliwiającej jej
przypadkowe zdekompletowanie _ arkusze (kaľtki) ofeľty muszabyé zszýe, bindowane
lub trwalę połączone w jedną całość iĺľ4 techniką.

12) Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofeľĘ w postacĺ elektľonicznej.

I Zawartość, ofeľty
1) Kompletna oferta winna zawięraé:

a) Formularz ofertowy _ zał. ĺr 1 do niniejszej SIWZ
b) Ośwíadczenie wykonawców o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu - zał. nr 2 do niniejszej SIWZ
c) Wykaz wykonywanych robót _ zał.nr 3 do niniejszej SIWZ
d) Wykaz osób, które będą wykonywać niniejszę zamówienię - zał.ĺlr 4
e) Zaakceptowany przedstawiony w SIWZ projekt umowy 'zał.5
Đ Dowód wniesienia wadium
g) Stosownepełnomocnictwa
h) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt V niniejszej SIWZ.

X.OsobY uprawnione do porozumierryania sie z Wykonawcamĺ
osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są
pracownicy Działu technicznego RSM. Tęl'48-3 84- 03 -66, 7 1 w. 3 8.

Xl.Mieisce. teľmĺn i sposób złożenĺa ofeľty

1) ofertę należy złożyć, w siedzibie Zamauliającego: Radomska Spółdzielnia
Mieszkaniowa ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom, w kancelarii, w ĺieprzekľaczalnym
terminie do dnia l3.lŻ.2022n do godz.1000.
2) ofertę należy złoŻyć, w jednej lieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) naleŻy opisać następująco:
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104, Ż6-600
Radom' oferta w postępowaniu na wykonanie: podać nazwę zamówienía.
Nie otwiera ć, przed dniem: I 3 .I2.2022.godz' 1 0 

l 5 
.

3) ZaterminzłoŻęĺia oferty lvłaŻa się termin jej dotarcia doZamaułiającego'
4) Wszęlkie oferty złożonepo terminie składania ofert zostaną zwľócone Wykonawcy bez
otwierania.

Xll.Mieisce i teľmin otwaľcia ofeľt
otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Zbrowskiego 1 04, 26-600 Radom rv dniu 13.12.2022n godz.lOrs

XIII.Opĺs sposobu obliczenia ceny

l. Cenę za wykonanie przedmiotu zadaĺĺa naIeŻy przedstawić w Formulaľzu ofeľtowym
stanowĺącym zał.nľ 1 do niniejszej SIWZ.

2. Cenę za wykonanĺe przedmiotu zamówienia z zakresem ľobót wyszczególnĺonych
w pkt III stwz j.w. naleĘ podać :



oddzielnie dla Zadania I- osiedla Gołębiów I i oddzĺelnie dla Zadanĺa II -osiedla xv-Lecia

dla Zadanĺa I -osiedla Gołebiów I :

cena jednostkowa ryczałtowa za świadczenĺe usługi komĺnĺaľskiej' jednego lokalu
mieszkalnego netto, obowiązujący podatek VAT oraz cenę brutto, z zakresęm robót
wyszególnionym w pkt III SIWZ
cena jednostkowa ľyczałtowa za śrľiadczenie usługi kominiarskiej' jednego lokalu
użytkowego netto, obowiązujący podatek VAT oraz cenę brutto' z zakresem robót
wyszególnionym w pkt III SIWZ.

dla Zadania II -Osiedla xv-Lecia
cena jednostkowa ryczałtowa za świadczenie usługi kominiaľskiej' jednego lokalu
mieszkalnego netto' obowiązujący podatek VAľ oraz cenę brutto, z zakľesem robót
wyszególnionym w pkt III SIWZ
cena jednostkowa ľyczałtowa za świadczenie usługi kominiarskiej' jednego lokalu
użytkowego netto, obowiązujący podatek VAT oraz cenę brutto, z zal<ręsem robót
wyszególnionym w pkt III SÍWZ.
3. Wynagrodzelie za przedmiot umowy dla danego zamőwierua ustalone będzie za
faktycznie przeprowadzone usługi kominiarskie w lokalach mieszkalnych, użýkowych
i budynkach.
4. Ceny jednostkowe ryczahowe podane w ofercie za wykonanie przeglądu jednego

lokalu mieszkalnego/użýkowego stanowić będą wartośó ryczałtową nie podlegającą Żadnym
zmianom.
5. Ceny jednostkowe ryczahowe powirľly obejmowaó wszystkie koszty z:wiązane
zrea|izacją danego zamówienia' Niedoszacowanie, pominięcie orazbrakrozpoznania zakĺesu
robót nie może być podstawą ďo Żądania zmian cen jednostkowych ryczałtowych.
6. Wymagane jest od oferentőw szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania
zamówienia.

XlV.Wymagania dotvczace zabezpĺeczenĺa należyteqo wvkonania umowy

Infoľmacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z týllłu niewykonania lub nienależýego
wykonania umowy na dane zadaĺie ( osobno nazadalię I -osiedle Gołębiów I i osobno
nazadanie II -Osiedle XV- Lecia)
Wysokość zabezpieczenia należytego wyko nania u mowy.
Zamawiający ustala zabezpíeczenie naleŻýego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzięlenie niniejszego zamówienia na dane zadarue w wysokości :
- na zadanie I - Osiedle Gołębiów I - w kwocie 10.000'00 złoĘch
- na zadanie II - osiedle XV-Lecia - w krľocie 10.000'00 złoĘch
Fo ľma zabezpieczenia należytego wykona nia u m owy.
1) Zabezpíeczenie należýego wykonania umowy na dane zadaruę może być
wniesione wedfug wyboru Wykonawcy w jednej z następującej z form:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Różnicę pomiędzy wniesionym wadium na danę zaddnię a ustaloną przez
Zamawiającego wartością zabezpięczęĺia na dane zadanie , Wykonawca wpłaci
przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 20 9132 0001 0002
6104 2000 0010, w przypadku jeś|i zabezpieczenie należýego wykonanía umowy na
dane zadanie wnięsione w pieniądzu.
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na dane zadanie, wnosi wybľany
Wykonawca na dane zadanie, pľzed podpisanĺem umo}rry na wykonanie danego
zadania.
Zw t ot zabezpieczen ia należytego wyko nania u mowy.

I
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l) Zamawiający zwraca Zabęzpieczenie na dane zadanie w terminie 30 dni od
dnia zakończenia umowy í uzĺania pÍZez Zamawiającego za rrależlcie wykonane na
wniosek Wykonawcy.

5.Zamauĺiający dopuszczaZamianę zabęZpieczęnia na dane zadarue na gwarancje bankowe lub
ubezpieczeniowe.

XV. Wvbĺíľ ofertv i zawiadomienie o wvnĺku DosteDowania.

1. Zamawiający udzieli wykonanie zadania Wykonawcy, którego oferta zostanię uznana
zanajkorzystniejszą, ( na każde zadaĺie oddzíelnie).
2. o wyborze oferenta zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie po zakończeniu
postępowania przetargowego.

1. Z ofęrentęm, który złoŻył najkorzystniejszą ofeĺę (na każde zadarię oddzielnie),
zostanie podpisana umowa' której wzór stanowi załączruknr 5.
2. Wykonawcy odrębnym pismem zostanię wskazane miejsce i termin podpísania umowy.

XVll.Unieważnienie postepowania

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomĺu zastrzega sobie pľawo unieważnienia
przetaľgu na dane zadanĺe lub na wszystkie zadania bez podania przyczyn ĺ bez
ponoszenia jakĺchkolwĺek skutków pľawnych i finansowych.

XV[I.Wvkaz załaczników do ninieiszei SIWZ

1. Załączruk nr l- Formularz oferÍy
2' ZaŁącznik nr 2- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziahr
w postępowaniu
3. Załącznik rľ 3- Wykaz zrea|izowanych robót
4. Załącznknr 4-Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zadarua.
5. Załączĺik rľ 5 - Projekt umowy
6. Załącznik nr ó Wykaz budynków '. na zadanie I - osiedle Gołębiów I i na Zadarue II-
osieđle XV-Lecia.

ZATwIERDz^ÍÝI
p.o, C{5uct hądu

Mieszlanlow{
zARzĄpU

Marek Butkorłski

o
,NJ

/a
š,q

T.ľĘiľľfiH$!ľľľ



Załączniknr l
Formularz ofertowy

(nazvła i siedziba oferenta, telefon)
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. J. Gľzecznaľorľskiego w Radomiu
ul. Zbľowskiego 104
26-600 Radom

FoRľIULARZ oFERTowY
na wykonanie zamówienia:

Świadczenie usług kominĺarskich w budynkach, lokalach mieszkalnych ĺ
znajdujących się w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

I. Zadanie I - osĺedle Gołębiów I (*)
n. Zadanie II - osĺedle XV-Lecĺa (*)

uĘtkorvych

Stosownie do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia ogłoszenia o przetargl nieogľaniczonym
z dĺia ... oferuję(my) jego realizację za następującą cenę :

Cena ofeľtowa wvkonania Zadania I - osiedle Gołebĺów I wYnosi: (*)

1 Cena za wykonanĺe pľzedmiotu zamówienia z zakľesem ľobĺit wyszczególnionych w pkt
ilI SIWZ

cena jednostkowa ľyczałtowa za śrryiadczenĺe usługi kominiaľskiej' jednego lokalu
mĺeszkalnego, z zal<resem robót wyszególnionym w pkt III SIWZ :

netto bez podatku VAT.. ........zł.(słownię:.

::: ::;ł"*"i;, ' ] :::::1 ::ii::: :* : :ľ:::::: . !:^^ľlli:
wrazz należnym podatkiem VAT rvynosĺ ..zł.

cena jednostkowa ryczałtowa za świadczenĺe usługi komĺniaľskĺej,
użytkowego, z zakresem robót wyszególnionym w pkt III SIWZ

netto bęz podatku VAT... . ... . . ..zł .(słownie:...

: ::: ::;il;i; ] :::::1 :::i::: :- : :::ľi:
wrazz należnym podatkiem VAT wynosi ..zł.

netto bez podatku VAT... ... ....zł.(słownie:.
. ... .'. ......) naleŻny podatek VAT w wysokôści

'..słownie:
wÍalz,z należnym podatkiem VÄT wynosi

jednego lokalu

.....% wynosi

....Cena bľutto

:t; il;;;t
Cena brutto

Cena ofeľtowa rwkonania Zadania II - Osiedle XV-lecia wvnosi: (*)

cena jednostkowa ryczałtowa za śrryiadczenie usługi kominiaľskiej' jednego lokalu
mieszkalnego, z zaL<resem robót wyszególnionym w pkt III SIWZ

cena jednostkowa ryczałtowa za świadczenie usługi kominiaľskiejo jednego lokalu
użytkowego , z zakresem robót wyszególníonym w pkt III sIwZ



netto bęz podatku VAT..
......'.) na|eŻny podatek

......słownie:.......

zł.(słownie:
VAT w wysokości

.zł-

.Yo wynosi
Cena brutto

wÍazz należnym podatkĺem VAT wynosi
)

2 Wynagrodzerue za przedmiot umowy dla danego zadaĺia, ustalone będzie za faktyczrue
przeprowadzone usługi kominiarskie w lokalach mieszkalnych, użytkowych i budynkach.

3 Ceny jednostkowe ryczahowe podane w ofercie za wykonanie przeglądu jednego lokalu
mieszkalnego/użýkowego stanowić będą wartość, ryczahową nie podlegającą Żađnym
zmianom.

4 Ceny jednostkowe ryczahowe powinny obejmować wszystkie koszty związaĺe z realizacją
danego zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznaĺia zakresu robót nie
może byó podstawą do żądania zmian cen jednostkowych ryczahowych.

5 Wymagane jest od oferentów szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania
zamówienia'

ó Wykonanie innych prac - usług nie wymienĺonych w niniejszej sfwz' zatwierdzonych do
ľealizacji przez Zamawiającego, odbywać się będzie na podstawie odľębnych zleceń
i rozliczane zgodnie z pľzedstawioną pľzez Wykonawcę i zaakceptowaną przez
Ztmawiając€go wycen{, wedłu g skład nĺków koszto rysorvych :

Na zadanie I - osiedle Gołębiów I i/lub na Zadanie II - Osiedle XV-Lecia.
stawka ľoboczogodziny ( R)
koszĘ pośľednie
koszĘ zakupu
zysk

7 Informujemy, Że firma nasza jest /niejest/ płatnikiem podatku VAL
8 Ceny jednostkowe ryczahowe określone w ofercie stanowió będzie wartość ryczahową

jednostkową za wykonanie całości danego zadaĺia.
9 Termin płatności faktury ....dni.
10 oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, projektem umowy'

szczegőłowym zakresem robót.
11 oświadczamy' że dokonaliśmy wizji lokalnej obiektu w zakręsie zgodności robót objętych

postępowani ęm pÍzetaÍgowym'
12 Na wykonane zamówienie udzielamy gwarancji :

- naZadante I i/lub naZadaniell
na okľes .. od daty odbioru końcowego robót.

13 Zobowiąrujemy się do zawarcia umowy na dane zamówienie zgodnie zę SIWZ i wynikiem
przętaÍg) w miejscu i terminie podanym przezZamawiającego.

14 oświadlzamy, Że przyjmujemy warunki przętarglbez zastrzęŻęn.
1 5 Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać własnymi siłami.
16 Prosimy o zwrot o zwrot pieniędzy wniesionych týułem wadium na konto

17 Załączniki
a.

b.
c.
d.

!.

f..
g.

(* niepotrzebne skreślić)

(podpis upełnomocnionych
przedstawícieli)

(data)



Załąezniknr 2

ośrviadczenie Wykonawcy o spełnianĺu waľunków udziału w postępowaniu na wykonanie
zamówĺenĺa:

Świadczenĺe usług kominiaľskĺch w budynkach, lokalach mieszkalnych i
znajdujących sĺę w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

I. Zadanie I _ osiedle Gołębiów I (*)

II. Zĺdanie II _ osiedle XV-Lecia (*)

ZAMAwIAJĄCY:
Rad o mska S półdziel nia Mieszkaniowa im. J őzeÍa G rzecznarows kiego,
ul. Zbľorryskiego 104' 26-600 Radom

użytkowych,

WYKONAWCA:

oŚwIADCZANÍ(Y), ŻE:

l ' posiadam (posiadamy) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czyrmości, j eŻe|i przepi sy prawa nakładaj ą obowiązek ich posiadania,

2. posiadam (posiadamy) wiedzę i doświadczenie,
3. dysponuję (dysponujemy) odpowiednim potencjałęm techniczÍLym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zadatia,
4. znajduję się (znajdujemy się) w sýuacji ękonomicznej i ťĺnansowej zapewniającej

wykonanie zadarua.

(* niepotrzebne skľeślić)

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy



Zalączniknr3

Załącznikdo ofeľĘ na wykonaníe zamówienia:

Śrviadczenie usług kominiaľskich w budynkach, lokalach mieszkalnych i
znajdujących się w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mĺeszkaniowej w Radomiu.

I. Zadanie I _ osiedle Gołębiów I (*)
n. Zadznie II -Osiedle XV-Lecia (*)

użytkowych'

ZAMAwIAJĄcY:
Rado m ska S półdziel n ĺa Mĺeszkaniowa im. J őzeÍa G rzecznarowskiego
ul. Zbľowskiego 104' 26-600 Radom

WYKONAWCA:

Wykaz wykonywanych usług
oświadczam(my)' że

wykonywałem (liśmy) następujące usfugi o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym
zamówięniern

(* niepotrzebne skreślić)

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

Odbiorca
(nazwa, adľes,
nr telefonu do

kontaktu)

Data wykonywanej usługi w
okľesĺe ostatnich 3 lat pľzed

dniem składania ofeľt

Zakoficzęnię
(data)

Początek
(data)

Wartość brutto
usługi

Nazwa i pľzedmiot usługL.p

I

2.



Załącznikdo oferĘ na wykonanĺe zamówienia:

Świadczenĺe uslug komĺniaľskĺch vy budynkach, lokalach mieszkalnych i
znajdujących sĺę w zasobach Radomskĺej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

I. Zadanie I - osiedle Gołębiów I (*)

III. Zadanie II - Osiedle XV-Lecia (*)

ZAMAwIAJĄcY:
Radoms ka S półdzielnia Mieszkanĺowa ĺm. J ónefa G rzecznarowskie go
ul. Zbľowskiego 104' Ż6-600 Radom
WYKONAWCA:

Wykazu osób któľe będą rvykonywać nĺniejsze zamówĺenie
oświadczam(y), Że niniejsze zadaĺie wykonywać będą następujące osoby:

(* niepotrzebne skreślíć)

dnia

Załączniknr 4

użytkowych'

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

Doświadczenie
zawodowe

Kwalifikacje
zawodowę

Zal<res
wykonywanych

czvnności

Imię i nazwiskoL.P

1

Ż



Załączniknr 5

Zawartaw dniu

PROJEKT umowv ( oddzielnie dla każdego zadanĺa)

...'r. pomiędzy :

Radomską Spółdzielnią Mieszkaniową im. J. Grzecznarowskiego z siedzilbą: 26 _ 600 Radom przy
ulicy Zbrowskiego I04, zwaną da|ej ,,Zamawiającym'', posiadającą nr KRS: 0000085072, NIP
7 9600359 52, REGON: 000485204.
ręprezentowanąptzez :

l. Pręzes Zarządu
Ż. Wiceprezes Zarządl

a

zw any m dalej''Wykonawcą''
reprezentow anym pÍZęz :

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w trybie przetargu nieogľaniczonego'
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na wykonanie zamówienia
pn: Świadczenie usług kominiaľskĺch w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych,

:: ::: :ľ:1:T. :': . :. . äTľ:'.'ľ"ľ;Hľ:'':.äixí-:ľ'*ľľ': 
u" 

" 
iowe j w Rad o m i u - z ad a n ie :

s1.
Zamawiaiący zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonaniazamőwienie pod ĺazwą:

Swiadczenie usług kominiaľskich w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych'
znajdujących się w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkanĺowej w Radomĺu : Zadanie
zgodnie z obowĺązującymi przepisami z art.62 ust.1 pkt 1 lit.c) ustawy Prawo Budowlane z drua
07.07.I994r. (tekst jednolity Dz.U. z 202l poz.235l z pőź,zm.), Rozporządzeniem Ministľa Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.20lOr.w sprawie ochĺony przeciwpożarowej budynków
irmych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 Nr l09 poz'7l9), Rozporząďzęniem Ministra
infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usýuowanie.(tekst jednolity Dz.U. Ż0Ż2r. poz.l2Ż5).
Kontrola powinna być przeprowadzona w sposób zapewruający uzyskanie wszelkich informacji
służących do prawidłowego określenia sprawności przewodów kominowych oraz podłączeń
i możliwości ich bezpiecznęgo użýkowaniaprzez czas wskazany w ustawie Prawo Budowlane, zgodnie
ze złożoną ofertą zarejestrowaną pod nľ .... ......dnia ....oÍaz wykazem
budynków stanowiącym załącznk do umowy.

s2.
Teľmin wykonania pľzedmiotu umowy

1 Ustala się następujące terminy wykonania usługi: Swiadczenie usług kominiarskich
w budynkach, lokalach mieszkalnych i usługowych znajdujących'się w zasobach RSM :

Zadanie .........będzie ľealizowane w teľminie: od 01.01.2023 r. do 3l.|2.2023 r.
z możliwością pľzedłużenia na kolejny rok.

2 Termin rozpoczęcia rea|ízacji przedmiotu Umowy strony ustalają' nie później niż 5 dni licząc od
daty podpisania umowy.

3 Zamawiający ma prawo odstąpĺć od umowy w pľzypadku:
a) nie wywiązywania się Wykonawcy z terminów realizacji przeglądów,
b) nie wykonywania przeglądów zgodnie z ustalonym harmonogramem'



c) wykonywania przegląđőw w sposób niewłaściwy pod względem technicznym,
or ganizacy jnym i estetycz nym,

d) skarg użýkowników lokali pod adresem Wykonawcy.

s3.
opis przedmiotu umoÝYy :

Swiadczenie usług kominiaľskich }v budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkorvych'
znajdujących sĺę w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu zZadanie
w ramach świadczenĺa usług kominiarskich w budynkach, lokalach mieszkalnych
i usługowych znajdujących sĺę w zasobach RSM Zadanie......... Wykonawca wykona:

1 Kontrolę okresową, co najmniej raz w roku' polegająca na sprawdzeniu stanu technicznęgo
przewodów kominowych (dymowych, spalinowych í wentylacyjnych), która odbywa się na
podstawie prawnej zapisu art.ó2 ust.i pkt 1 lit.c) ustawy Prawo Budowlane z đnia07.07.I994r.
(Dz.U. z202l poz.235l zpőź,zm.)
Kontrola powirma być przęrowadzona w sposób zapewniający uzyskanie wszęlkich informacji
sfużących do prawidłowego określenia spľawności przewodów kominowych oraz poďłączeŕĺ
i możliwości ich bezpiecznęgo użýkowaniaprzez czas wskazany w ustawie Prawo Budowlane.

2 Kontroli podlegają budynki będące w zasobach Spółdzielni Zadanię. osiedle ......
w ilości ogółem ......szt. - zgodnie z wykazem stanowiącym zał ĺlr 6 do SIWZ i umowy na
dane zadanie.

3 Zamawiający Zastrzega sobie prawo zmianwlw załącznika w porozumieniu z Wykonawcą.

4 Kontrola przewodów kominowych powinna obejmować :

a) powíadomielie Zamawíającego i użýkowników lokali o planowanym przeglądzie
sprawdzeniu stanu technicznęgo przewodów kominowych w budynku,

b) badanie stanu tęchnicznego przewodów kominowych (dymowych , spalinowych
i wentylacyjnych)

5 Zakľes badanĺa stanu technicznego pľzewodów kominowych przy kontľoli okľesowej,
obejmuje w szczególności:

a) Dokonaniu kontroli i oględzin, sprawdzenie stanu technicznęgo przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) na całej ich dfugości.

b) Badanie drożności przewodów kominowych na całej ich długości
c) Badanie szczelności przewodów kominowych na całej ich dfugości
d) badanie ciągu kominowego przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych

i wentylacyjnych)
e) badanie prawidłowości podłączeń w tym między innymi:

sprawdzeniu prawidłowości podłączen urządzeń grzewczych gazowych
i wentylacyjnych ( w tym ilość i rodzaj podłączeń do jednego przewodu komínowego),
sprawdzeniu drożności' ciągu, szczelności' czyszczeniu, sprawdzeniu prawidłowości
podłączenia rur odprowadzania spalin od urządzen gazowych (terma, piecyk) do
przewodu kominowego, przewodów wentylacji dla pom: kuchni, łazienki. wc, pokoi,
itp.(wszystkie przewody kominowe występujące w danym lokalu) w lokalach
mieszkalnych i użýkowycĘ
prawidłowości zainstalowanych kratek wentylacyjnych, ich wymiary
sprawdzenie cyrkulacji powietľza w mieszkaniu
stan techniczny łączrukőw rur zapiecowych
i inne

Đ ocenę irľrych nięrawidłowości mogących mieó wpýw na zagrożeĺie bezpieczeństwa
mieszkańców, miedzy innymi: piecyków gazowych, kuchni gazowych itp.

g) badanie stanu technicznęgo kominów ponad dachem w tym:



ścian kominowych nad dachem í na strychu
prawidłowości wylotów przewodów
głowic kominowych
i inne

h) badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzerua kontroli przewodów kominowych
w tym stanu technicznęgo:
- wyłazőw i drabin itp.

i) w trakcie kontroli okľesowej, na|eŻy również dokonać sprawdzenia wykonania za|ecen
zpoprzedĺĺej kontroli okľesowej przewodów kominowych w danym budynku,

6 Czyszczeĺie wszystkich przewodów kominowych wraz z usunięciem sadzy i innych
zanieczyszczen zgodĺlte z obowiąnljącymi przepisami w oparciu o Prawo Budowlane z drua

07.07.1994r., Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia07 '06.2010
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków iĺmych obięktów budowlanych i terenów,

Rozpoĺządzenie Ministra infrastruklury z dnia 12.04.200Żr. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usýuowanie, a mianowicie:

czyszczeĺie przewodów dymowych minimum 4 razy w roku
czyszczenieprzewodőw spalinowych minimum 2 razy w roku
czyszczeĺie przewodów wentylacyjnych minimum 1 raz w roku

7 Podczas prowadzenia prac kominiarskich sadze powirľry być wybierane do worków
jednorazowych i wynoszone do pojemników lub śmietników po każdorazowym czyszczenhl
przewodów kominowych.

8 Dokumentacja techniczna po wykonaniu pľzeglądu - kontroli okľesowej pľzewodów
kominowych (dymowych, spalinowych i wenĘlacyj nych) powinna zawierać :

a) Protokół z okľesowej kontroli, co najmniej raz w roku, przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych): protokoł powinien być, sporządzoĺy dla
każdego lokalu mieszkalnego i użýkowego potwierdzony podpisem lokatora lub
użýkownika lokalu oraz protokół zbiorczy z kontroli okresowej danego budynku.
Protokoły powinny być sporządzoĺe zgodĺlle z obowiązującymi przepisami prawa'
w szczegő|ności: Prawo Budowlane z drua07.07.l994r.,Rozporządzenie Ministľa Spraw
Wewnętrznych i Administracji z drua 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpoŻarowej
budynków irmych obięktów budowlanych i terenów, Rozporządzenie Ministra
infrastruktury z drua 12.04'2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usýuowanie, oraz zapísami SIWZ.

b) Protokół zbiorczy z kontroli okresowej z danego budynku, powinien obejmować nie
mniej niz 85% lokali w danym budynku.

c) ProtokoĘ zbiorcze z danego budynku powinny być sporządzone na piśmie
ízawięrać, szczegółowy opis o stanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych) na całej ich dfugości' poprawnym funkcjonowaniu ich, atakŻę uwagi
o ich stanie technicznym oraz o sposobie usunięcia nieprawidłowości oraz powirľry być
niezwłocznie dostarczone do Zamauĺiającego po każdorazowej kontroli okĺesowej
przewodów kominowych.

d) Wykonanie przez Wykonawcę inwentaryzacji - graficzne u.sytuowanie przewodów
kominowych dla każdego budynku z naniesieniem ich numeracji, oznaczeniem rodzajów
wylotów, przypisaniu podłączenia do każdego przewodu itp.

e) W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w protokółach okľesowej
kontroli przewodów kominowych, na|eŻy okľeślió sposób ich usunięcia.

f) Wszęlkie usterki, nieprawidłowości, związaĺe w szczególności z brakiem drożności,
szczelności, braku ciągu przewodu kominowego, niepľawidłowymi pođłączenlami, itp'
wskazane w protokółach, powinny míeć odesłanie do numenr pionu, przewodu, podanego



w inwentaryzacjĹ graťtczĺym usýuowaniu przewodów kominowych dla danego
budynku.

g) Wykonawca jest zobowiązaĺy do sporządzenia zestawienia uchybień i usterek
wynikających z dokonanych prac przy wykonaniu przedmiotu umowy' sporządzając
stosowny protokół zgodnie zwykazem budynków.

h) Po usunięciu uchybień i usterek Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wykonanych
za7ecęŕl i wydania protokółu powykonawczęgo.

9 Zakres Ízeczow zamówĺenia obejmuje takľże z
1) W ľazie awarii lub powstałego zagroŻenia obowiązek wykonawcy do niezwłoczĺego przybycia

na miejsce zdarzelia, po otrzymaniu zgłoszenia telefoniczrtęgo lub mailowego, w celu
zlokalrizowania i określeniaprzyczyny powstałej awarii, zagroŻeĺia. Czas reakcji odzýoszerua
do przybycia na miejsce zdarzeĺia 2 godziny'

2) obowiązek wywieszenia ogłoszenia o planowanym przeglądzíe, kontroli przewodów
kominowych, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeĺĺem' w uzgodnieniu z Administracją osiedla

3) Potwierdzenie kontroli przewodów kominowych z danego lokalu' na załączanej liście
z podpisem lokatora

4) obowiązek rięzwłocznego pisemnego zgłoszeĺia Zamawiającemu usterek obniżających
sprawnośé przewodów kominowych, atakŻe niesprawności i uszkodzeniaurządzeń mających
wpĘw na bezpieczeństwo użýkowników lokali.

5) Konieczność pisemnego zgłoszenia nieudostępnionego lokalu przez uŻýkownika lokalu,
Zamawiającemu w ciągu7 dni od daty pobýu w obiękcie wraz Z załączoną treścią ogłoszenia
o planowanym terminie przeglądów'

6) Gotowość Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego do usuwania usterek powstaĘch w ciągu
całego okręsu trwania umowy.

7) Wzór protokołów kontroli okľesowej pľzewodów kominowych budynku, powinien być zgodny
Z wymogami aktualnych norm i przepisów obowiązującego prawa i naIeŻy go uzgodnić przed
przystąpieniem do kontroli przewodów kominowych zZamawiającym w formie pisemnej.

10 Przeglądy, kontrole przewodów kominowych budynków powirury odbywaé się zgodnie
z ustalonym, zatwierdzonym pisemnie, z Zamawiającym, Harmonogramęm przeglądów
przewodów kominowych na dany ľok, ( Harmonogram przęglądów kontroli, wykona
Wykonawca i przedstawi do zatwierd zeĺia Zamawiaj ącemu),

11 Na każdym budynku objętym przeglądem kominiarskim, powinny być sporządzone
i wywieszone z odpowiednim wyprzeďzeniem, w porozumieniu z Administracją osiedla,
ogłoszenia o przeglądach, na klatkach schodowych zgodnie ze sporządzonym harmonogľamem
przeglądu.

12 w celu skontľolowania wszystkich lokali znajdujących się w budynku, Wykonawca
podejmĺe co najmniej dwie próby dotaľcia do lokali. W pľzypadku gdy w danym lokalu
nie dojdzie do skutku kontľola lokalu w ľamach przeglądu w pieľwszym teľminie,
Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia drugĺego teľminu' a w pľzypadku gdy nie
dojdzie do skutku kontľola w dľugim teľminie, Wykonawca zobowiązany jest do
spoľządzenia wykazu takich lokali i dostaľczenie jego Zamawiającemu. Wyznaczanie
powyższych teľminów powinno być udokumentowane pisemne pľzez Wykonawcę
i przekazane Zamawiającemu. Po co najmniej dwukľotnych pľóbach nieskutecznych
dotaľcia do lokalu, Wykonawcazobowiązany jest uzgodnić zZamawiającym dalsze pľóby
i teľminy dotaľcia do lokalu, co ciąży na Administľacji danego osiedla.

13 Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić lięzwłoczrue Zamawiającego
o stwierdzonych w trakcie dokonywania kontroli nieprawidłowościach, mogących spowodować
zagroŻeĺie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

20 Wykonanie innych pľac - uslug nĺe wymienionych w ninĺejszej sfwz' zatwierdzonych do
ľealizacji przez Zamawiającego, odbywać się będzie na podstawie odľębnych zleceń
i rozliczane zgodnie z przedstawĺoną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez
Zamawiającego wyceną, wedlug składników kosztorysowych podanych w ofercie
i umowie.



s4.
Wynagľodzenie pľzedmiotu umowy

i. Strony ustalają' Że za wykonanie przedmiotu umowy : Zadarue ... osiędle...'.Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych
wyszczegó|nionych jak niżej oÍaz w oparciu o ilości faktyczrue wykonanych i odebranych
przeglądówlokaliibudynków(zzakresemrobótwyszczególnionychw$3umowyiSIWZ):

dla Zadania ....Osiedle........... :

cena jednostkowa ľyczałtowa za śwĺadczenĺe usługi kominiaľskiej' jednego lokalu
mĺeszkalne go, z zabesem robót wyszególnionym w $ 3 umowy i SIWZ:
netto bęz podatku VAT... . '.. ' '..zł.(słownie: '

'...''.) na|eżny podatek VAT w wysokości.....'....% wynosi
.'.'..słownie:....... Cena

bľutto wraz z należnym podatkiem VÄT wynosi ............. ............zł.
(słownie:

cena jednostkowa ľyczałtowa za świadczenie usługi kominiaľskiej' jednego lokalu
użytkowego, z zakresemrobót wyszególnionym w $ 3 umowy i SIWZ:
netto bez podatku VAT... . ... ....zł.(słownie: '

.........) na|eŻny podatek VAT w wysokości..........% wynosi

" " ' "słownie:" "' Cena
bľutto wrazz należnym podatkĺem VAT wynosi ..zł.

)

zgodnie ze zŁoŻoną ofertą nÍ ' '. '. . ....z drua' ,SfwZ i niniejszą umową.

2. Wynagrodzęĺie za przedmiot umowy dla danego zamówienia ustalone będzie za faktycznie
przeprowadzone usfugi kominiarskie w lokalach mieszkalnych, użýkowych i budynkach.

3. Ceny jednostkowe ryczałtowe okľeślone w umowie stanowić będzie wartość ľyczałtową nie
podlegającą żadnym zmĺanom.

4. Ceny jednostkowe ryczahowe powinny obejmować wszystkie koszty związane z rea|izacją
danego zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie orazbrakrozpoznania zakresu robót nie może
być podstawą do Żądanazmian cen jednostkowych ryczałtowych.

5. Strony postanawiają, Że rozliczęĺie pľzedmiotu umowy odbywaó się będzie fakturami
częściowymi, za wykonane i odebrane protokółem odbioru robót całościowe przeglądy lokali
w danym budynku, z wyszczęgólnieniem wartości dla każdego budynku oddzięlnie na danym
osiedlu.
6. W przypadku braku możliwości dotarcia do wszystkich lokalí w danym budynku, Wykonawca
może wystawić fakturę częściową obejmującą wykonanie przedmiotu umowy na nię mniej niż 85%
lokali w danym budynku. Faktury za wynagrodzenie zawykonanie przedmiotu umowy na pozostałe

lokale w danym budynku, mogą zostać wystawione w miarę wykonania w nich przedmiotu umowy.
7. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty prawidłowo wystawionyčh faktur częściowych
w terminie do 30 dni od jej złoŻenia w siędzibie Zamawiającęgo.

$s.
Wykonawc a zobowiązuje się do:

l. Wykonania przedmiotu umowy zgodrĺe Z umową' zgodnie z obowiąnljącymi w tym zakesie
przepisami prawa' obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, z zachowaniem należýej
staranności, oraz wykonania przeglądów budynków w stanie kompletnym z punktu widzenia celu



któremu mają służyć.
2. Wykonania przedmiotu umowy zgodrue z przepisami prawa , aw szczęgólności zgodnie z ustawą
Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z drua 07.06.2010
w sprawie ochĺony przeciwpożarowej budynków irnych obiektów budowlanych i terenów,

Rozporządzenie Ministra infrastrukÍury z drľa 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim
powirľry odpowiadać budynki i ich usýuowanie.
3. Wykonania przedmiotu umowy przy uŻyciu własnych materiałów, narzędzi i sprzętu.
4. Wykonania przeglądów budynków w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób
mieszkającycVzajmujących lokale, tak aby obsfuga nie budziła ŻadnychzastrzeŻen,jak również skarg
i interwencji osób trzecich, aw szczegőlności organów kontrolnych.
5. Zapoznalia się z dokumentacją budynku, w tym ksíążką obiektu budowlanego i pľotokółami przed

przystąpieniem do przeglądu.
6. Przestrzegania przepisów BHP i P.PoŻ oraz węwnętrznego Regulaminu Porządku Domowego
obowiązującego w RSM w tym uwag Zamawiającego.
7. Wykonania przedmiotu zamówienia osobami, posiadającymi zgodnie z prawem odpowiednie
wymagane uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.
8. Wykonania harmonogľamu wykonywaĺia ptzeglądów na poszczegőIne osiedla i przekazarua go

Zamaw iającęmu oraz do poszczególnych Administracj i o si edlowych.
9. W uzgodnieĺirl z Administracją danego osiedla, do wywieszania ogłoszeń o terminach
wykonywanychprzeg|ądów na klatkach schodowych naposzczególnych budynkach.
l0. w porozumieniu z Administracją danego osiedla, do wyposażenia pracowników wykonujących
przeg\ądy w identyfikatory zawierające imię i nazwisko pracownika' stanowisko oraz nazwę ťtmy
wykonującej przegląd.
1l. Informowania na bieżąco Administracji danego osiedla o problemach jakie występują w czasie
przeglądu.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośó za szkody wyrządzone mieniu Zamavłiającego i lokatorom
w okresie wykonywania przedmiotu umowy.

s6.
l. Sporządzona dokumęntacja z przeglądów będzie podlegać odbiorowi przy udzia|e przedstawicieli

Wykonawcy í Zamaw iającego.
2. Dokumentacja , o której mowa w ust.l winna być' zaopatrzona w pisemne oświadczenie o jej

wykonaniu zgodnie z Ustawą z dnia 7 |ipca 1994 roku Prawo Budowlane (ekst jednolity Dz.U.
z 2O2l poz.235I z pőżn.zm.), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administľacji z
dnia 07.06.2010r. Nr 109 poz.7l9. w sprawie ochľony przeciwpożarowej budynków innych
obięktów budowlanych i terenów' Rozporządzenie Ministra infrastruktury Z drua 12.04.2002r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usýuowanie (tekst
jednolity Dz.IJ ' z 202Ż poz.IŻZ1) obowiązującymi przepis ami oraz zasadami wiedzy technicznej i
Że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia cęlu któremu ma sfużyć. Pisemne
oświadczenie, o którym mowa wyŻej, stanowi integĺalną część, przedmiotu odbioru.

3. Z przeprowadzonych kontroli Wykonawca sporządza protokół:
a) protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych: protokół powinien być sporządzony

dla każdego lokalu mieszkalnego i uzýkowego potwierdzony podpisem lokatora lub
użýkownika lokalu oraz protokół zbíotczy z kontroli rocznej danego budynku, zgodnie z
art.ó2 ust.1 pkt l lit.c) ustawy Prawo Budowlane z ďnia07.07.l994r. otaz zapisami niniejszej

SIWZ. Protokół zbiorczy roczÍLy z danego budynku obejmujący nie mniej nlż 85% lokali w
danym budynku.

b) Inwentaryzację _graficzne usytuowanie przewodów kominowych dla każdego budynku
z naniesieniem ich numeracji, oznaczęĺięm rodzajów wylotów, przypisaniu podłączenia do
każdego przewodu.

c) w przypadku stwięrdzenia nieprawidłowości należy określić sposób ich usunięcia.
d) szkic powinien zawierać znaki kierujące względem ulicy (drogi)

e) wszelkie ustęrki związane z brakiem drożności, nieprawidłowymi podłączeĺiamí, brakiem
szczelności itp. wskazane w protokóle, powinny mieć odęsłanie do numeru pionu,przewodu.



4. W celu skontľolowania wszystkich lokali znajdujących się w budynku, Wykonawca podejmie

co najmniej dwie pľóby dotaľcia do lokali. W pľzypadku gdy w danym lokalu nĺe dojdzie do

skutku kontľola lokalu w ľamach pľzeglądu w pĺerwszym teľmĺnierWykonawca zoborvĺązany
jest do wyznaczenĺa drugiego teľminu, a w przypadku gdy nie dojdzie do skutku kontľola w

äľugim ieľminie, Wykonawc a zobowiązany jest do spoľządzenia wykazu takich lokali
i dňshľczenie jego 

-Zamawiającemu. 
Wyznaczanie powyższych terminów powĺnno być

udokumento1o'n" pi'" mne przez Wykonawc ę i przekazane Zamawiającemu. Po co najmniej

dwukľotnych próĺach nieikutecznych dotarcia do lokalu, Wykonawca zobowiązany jest

uzgodnić 
- 

z Zimawiającym dalsze pľóby i terminy dotarcia do lokalu, co ciąĘ na

Administracji danego osiedla.
5. Wykonawca žobowiýanyjest zawiadomió nięzwłoczlieZamawiającego o stwierdzonych w trakcie

doionywania kontrđi nieprawidłowościach, mogących spowodować, zagroŻeĺie bezpieczeństwa

ludzi i mienia.
s7.

Wykonanie innych prac - usług nie wymienionych w niniejszej umowie, zatwierdzonych do

reälizacji pÍzez Zamawiającego, odbywać się będzie na podstawie odľębnych zleceń

i ľozliczänđzgodnie z pľzedstawĺoną przezWykonarľcę i zaakceptowunąprzezZamawiającego
rľyceną' rvedług następujących składników kosztoľ7sowych :

stawka roboczogodzinY ( R)
koszty pośrednie
koszty zakupu
zysk..

$8.

1 . Strony postanawiaj ą, Że wiąŻącą formą odszkodowania będą kary umowne.

Ż. Ustala się kary umowne w następującychprzypadkach i wysokościach:

a) żamiwiający jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy kar umownych za odstąpienie

od Umowy Wzęz Zamawiającęgo, Z przyczyl za ktőre ponosi on odpowiedzialnośó,

w wysokošc i IOo/o wynagrodzeniaumownego brutto okľeślonego w $ 4 ( tj. ryczałtowych
cen jednostkowych razy ilość lokali w danym budynku)'

b) Wyŕonawca zobowiązany jest do zapłaceĺia Zamavliającemu następujących kar

umownych (za danY budYnek):
i. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2o/o wynagrodzenia

.r-o*rr"gä brutto okľeślonego w $ 4 ( tj. ryczahowych cen jednostkowych razy ilość
lokali w danym budynku), za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki lícząc od umownęgo

terminu zakończeliaminimum 85oÁrea|izacji przedmiotu umowy dla danego budynku.

ii. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okľesie gwarancji i ľękojmi w wysokości

o,5o/o wynagrodzenia umownego brutto okľeślonego w $ 4

( tj' ryczahő*y.h 
""n 

jednostkowych razy ilość lokali w danym budynku), za kaŻdy

rozpőczęty dzień zwłoki licząc od ustalonego terminu na usunięcie wad, stwierdzonych

w okľesach gwarancji i rękojmi,
iii. za odstąpieňę od Umowy przez Wykonawcę Z przyczyÍ|) za ktőre odpowiedzialnośó

ponosi 
-Wykonawca, w szczególności Z przyczyn wskazanych w par.2 ust.3'

w *ysokości 1O%o wynagrodzenia umownego brutto okľeślonego w $ 4 ( tj.

ryczałtowych cen jednostkowych razy ilość lokali w danym budynku).

3. W przypadĹu wystąpienia kar okľeślonych w niniejszym paragľaÍie ust. 2 pkt. b)' ich

"grék*o*unie 
naitąpi w pierwszej kolejności poprzez potrącenie z faktury wystawionej pľzez

Wykonawcę za dany budynek, na co Wykonawca wyraża zgodę'

$e.
Zamawiający zastÍZega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającęgo wysokośó kar

umownych.
$ 10.

1. ZgŁoszeníe do odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca dokonuje poprzęz

powiadomienie pisemne Zamaw iającego.



2. Wykonawca przed zýoszeniem do odbioru końcowego robót, przedłoŻy Zamawiającemu
komplet dokumentacji z przeglądów m.in. protokóĘ przeglądów lokali, budynków'
dokumentacj ę fotograťrczną,itp.

3. Zamawiający wyznaczy termin irozpoczĺie odbiór robót w ciągu 14 dni od daty zavłiađomienia
go o osiągnięciu gotowości do ođbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

s 11.

JeŻeli w trakcie odbioru końcowego Zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysfugują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia:

odmawia dokonania odbioru do czasu usunięcia wad i ponownego zgłoszenia przez
Wykonawcę,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia :

jeŻe|í waďy uniemożliwiają uzýkowanie zgodrue z pÍzęzÍLaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od Umowy, obciýając Wykonawcę wszystkimi kosztami wynikającymi ztego týufu
Iub żądać, wykonania przedmiotu umowy po raz drugí.

$ 12.
Strony postanawiają, Że z czyrności odbioru końcowego przedmiotu umowy' spisany będzie protokół.
Jeżeli będą stwierdzone w trakcie odbioru usterki, uzgodniony zostanie termin ich usunięcia, a odbiór
końcowy nastąpi po ich usunięciu po ponownym zgłoszeniu wykonanych robót do odbioru.

s 13.
l. Na przedmiot umowy okľeślony w $ l, Wykonawca udziela Zamavłiającemu ... ........lat gwarancji

na prace kontrolne' |icząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy oľaz
zobowiązuje się do usuwania wad powstaĘch w okręsię gwarancji na własny koszt w terminie
ustalonym z Zamaw iającym.

Ż. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wskazanym w ust. 1 Zamavliający ma pľawo polecić
usunięcie takiej wady osobie trzecíej na koszt iryzyko Wykonawcy.

3. Do gwarancji udzielonej przez -\Nykonawcę, w SpÍawach nie uregulowanych w umowie
odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaŻy.

4. Niezależnię od uprawnień z týufu gwarancji Zamawiającemu przysfugują uprawnienia z tyrufu
rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

s 14.
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Strony ustalają zabezpieczenie należýego wykonania umowy w wysokości 10.000'00 złotych
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) ( na zadanie ......osiedle......) wniesione przed zavlarcięm
umowy' zgodrue zwybraĺymi formami określonymi w pkt XIV SIWZ.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczęn z týufu niewykonania lub nienależýego wykonania
umowy przez Wykonawcę.

3. ZwroÍ zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakoŕrczenia umowy íuznaniaprzez
Zamawiającęgo zanaleŻycie wykonaną na pisemny wniosek Wykonawcy.

s ls.
l. Wykonawca ustala do wykonania usługi kominiarskiej budynków następujące osoby:

l) Paďi

2) Pan..

2. Koordynatorem przeglądu budynków Ze Strony Zamawíającego będzie Kierownik Administracji
Osiedla.

s 16.
Za szkody powstałe podczas wykonywaniaprac objętych zakresem umownym w stosunku do
Zamawiającego i osób trzecich odpowiada wyłącznie Wykonawca prac.

s 17.



Strony postanawiają, że wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają ťo.-y pisemnej
pod rygorem nieważności takiej zmiany.

s 18.
1. W razie powstania sporu' na tle wykonywania niniejszej umowy o wykonanię robót w sprawie

zamówienia Wykonawca zobowiązanyjest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania

reklamacyjnego.
Ż. Reklamacje wykonuje się popľzez skierowanie konkretnego roszczęlia doZamavĺiającego.
3. Zamawlający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę
roszczęĺia w terminie 2I dni od đaty zgłoszeniaroszczeĺia.

s le.
Sądem właściwym w sprawach spoľów mogących wyniknąó z ĺllruejszej umowy jest Sąd właściwy
miejscowo ze wzg|ędu na siedzibę Zamawiającego.

s 20.
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas... .....z moŻliwością jej roz:wiązania za

wypowiedzeniem przez kaŻdą ze stron z miesięcznym okĺesem wypowiedzenia

s 21.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanię przepisy Kodeksu Cywilnego.
$ 22.

Umowę niniejszą sporządzono w Ż _ ech jednobrzmiących egzemplarzach, I egzemplarz đIa
Zamawiającego l egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznikiz
- Wykaz budynków z lokalami
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Wykaz budynków ustugi kominiarskie- zał.6 do SlWZ

urządzenia gazowe w
lok.mieszk.

7

kuch.gaz.

kuch.qaz.

kuch.qaz. piecyk qaz.

kuch.qaz. piecvk qaz.

kuch.qaz. oiecvk qaz.

kuch.gaz. piecyk gaz.

kuch.qaz. piecyk qaz.

kuch.qaz. piecvk qaz.

kuch.oaz.

kuch.qaz.

kuch.gaz. piecyk gaz.

kuch.qaz. piecyk qaz.

kuch.oaz. piecvk qaz.

kuch.oaz. piecvk qaz.

kuch. oaz.

kuch. oaz.

kuch. gaz.

kuch.gaz. piecyk gaz.

kuch.qaz. piecyk gaz.

kuch.qaz. oiecyk qaz.

kuch.oaz. piecvk qaz.

kuch.oaz. oiecvk qaz.

kuch.oaz. oiecvk oaz.

kuch.gaz. piecyk gaz.

kuch.qaz. piecyk gaz.

kuch.qaz. piecyk qaz.

kuch.oaz. oiecvk qaz.

kuch.oaz. oiecvk qaz.

kuch.oaz. oiecvk oaz.

kuch.gaz. piecyk gaz.

kuch.gaz. piecvk qaz.

kuch.qaz. piecvk qaz.

kuch.oaz. oiecvk qaz.

kuch.oaz. oiecvk qaz.

kuch.qaz. piecyk gaz.

kuch.oaz. piecvk qaz.

kuch.qaz. oiecvk qaz.

kuch.gaz. piecyk gaz.

kuch.qaz. piecyk oaz.

kuch.qaz. oiecvk qaz.

kuch.oaz. oiecvk oaz.

kuch.qaz. piecyk gaz.

kuch.qaz. piecyk qaz.

kuch.aaz. oiecvk qaz.

kuch.oaz. oiecvk oaz.

kuch.qaz. piecyk gaz.

kuch.qaz. piecyk qaz.

kuch.qaz. oiecvk qaz.

kuch.oaz. Diecvk qaz.

kuch.oaz. oiecvk qaz.

kuch.gaz. piecyk gaz.

kuch.oaz. piecyk oaz.

llośó lokali
użýkowych

5

29
3

1

4

4
I

1

1

3

2

llość lokali
mieszkalnyc
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Zadanie l! - Osiedle
XV-Lecia

1 1-oo Listopada 214

1 1-oo Listoada 6/8
't 1-qo Listopada 12
11-oo Listopada 22
1 'l-oo Listopada 32138
11-oo Listopada 40146
1 1-oo Listooada 56
1 1-qo Listopada 58
Chrobreqo 13
Chrobreoo 19
Chrobreoo 28
Miła 4l8
Miła 25
Miła 26
Akademicka 2
Akademicka 4
Akademicka 6
Czvsta 7
Struqa 19/21
Bema 1

Bema2
Bema 3
Bema 4
Bema 5
Bema 6
Bema 9
Bema 13
Kusocińskieoo 1

Kusocińskieoo 3
Kusocińskieoo 3A
Kusocińskiego 9A
Kusocińskieqo 12
Kusocińskieoo 20
Kusocińskieoo 22
Kusocińskieqo 24
Kusocinskieqo 26
Kusocińskieoo 30
Kusocińskieoo 30A
Pradzvńskiego 1

Pradzvńskieqo 2
Pradzvńskieoo 5
Pradzvńskieoo 7
Zwirki iWisurV 4
Zwirki i Wiqurv 6
Zwirki iWiourv 8
Zwirki iWiourv't0
Sportowa 1

Sportowa 2
Sportowa 3
Sportowa 5
Soortowa 6
Sportowa 7
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kuch.qaz. piecvk qaz.

kuch.qaz. piecvk qaz.

kuch.qaz. piecvk oaz.
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kuch. gaz.
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Zadanie I - Osiedle
Gďebiów l

Kotarbińskieqo 1

Kotarbińskiego 3
Kotarbińskiego 5
Zientarskieoo 2
Zientarskieqo 4
Zientarskieqo 6
Zientarskieqo 10
obrońców Warszawv 28
obrońców Warszawv 4
obrońców Warszawv 6
Orlat Lwowskich 2
orląt Lwowskich 4
orląt Lwowskich 6
Zbrowskieoo í08
Powstańców Slaskich 1

PowstańcÓw Slaskich 5
Powstańców Sląskich 7
Powstańców Sląskich 11

Andersa I

Andersa 2
Andersa 3
Andersa 7
Skorupki 3
Skorupki 4
Skorupki 5
Skorupki 7
Skoruoki 11

Skorupki 1 pawilon usł
Kotarbińskieqo 2 paw.usł
Zbrowskieqo 104
Andersa 10
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