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SPECYFIKACJA
IsToTNYcH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(srwz)

Świadczenie usług kominĺaľskĺch lv budynkach, lokalach mĺeszkalnych i użytkowych'
znajdujących się w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomĺu.

I. Zadanie I _ osiedle Gołębĺów I
III. Zadanie II - Osiedle XV-Lecia

r.Nazwa i adľes Zamawiaiaceso
Radomska Spółdzĺelnia Mieszkaniowa
Adľes : ul. Zbľorvskiego 104..Ż6 _ 600 Rađom
Telefon : I 481 384-03 -66; I 481384-03-98;
mail: zarzadrsm(@rsm.radom.pl. Strona internetowa

im. J. Grzecznarowskiego

www.rsm.radom.pl.

II.Trvb udzielenia wvkonania zadań
Postępowanie o udzielenie wykonaĺia zamowienia jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego' zgodnie z obowiązującym w RSM ''Regulaminem 

organizowania
i przeprowadzalia przetargów na wykonanie robót i usług w Radomskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej ím. J . Grzęczĺarowskiego''.

JII.opis przedmiotu zamórvienia

Przedmiotem zamówienia jest śrľiadczenie usług komĺniaľskich w budynkach, lokalach
mieszkalnych i użytkorvych, znajdujących sĺę vy zasobach Radomskiej Spĺĺldzielni
Mieszkaniowej w Radomiu.

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

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

l Kontľolę okľesową, co najmniej raz w roku, polegająca ĺa sprawdzeniu stanu tęchnicznego
przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), która odbywa się na
podstawie prawnej zapisu art.62 ust.l pkt l lit.c) ustawy Prawo Budowlane z ďnia o7 .07 .I994r.
(Dz.U. z20Żl poz.235I zpőż,zm.)
Kontrola powinna być przęrowadzona w sposób zapewniający uzyskanie wszęlkich informacji
służących do prawidłowego okľeślenia spľawności przewodów kominowych oraz podłączeÍl
i możliwości ich bezpiecZnęgo użýkowaniapÍZez czas wskazany w ustawię Prawo Budowlane.

2 Kontroli podlegają budynki będące w zasobach Spółdzielni :

I. Zadanie I - osiedle Gołębiów l - Ż7 budynków mieszkalnych i 4 budynki
niemieszkalne

il. Zadanie II _ osiedle XV-Lecia - 60 budynków mieszkalnych i 2 budynki
nięmieszkalne

wedfug wykazu stanowiącego załączĺik nľ 6 do SIWZ'

3 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmlanwlw załączruka w porozumieniu z Wykonawcą.
4 Kontrola przewodów kominowych powinna obejmować :

a) powiadomienie zamawiającego i użýkowników lokali o planowanym przeglądzíe
sprawdzeniu stanu tęchnicznego przewodów kominowych w buđynku,

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



5 Zakľes badanĺa stanu technĺcznego przewodów kominowych pľzy kontroli okľesowej,
obejmuje w szczególności:

a) Dokonaniu kontroli i oglęđzin, sprawdzenie stanu tęchnicznego 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 długości
d) badanię ciągu kominowego przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych

i wentylacyjnych)
e) badanię prawidłowości podłączeń w tym między innymí:

sprawdzeniu prawidłowości podłączeń lrządzen grzewczych gazowych
i wentylacyjnych ( w tym ilość i rodzajpodłączeń do jednego pľzewodu kominowego),
sprawdzeniu drożności, ciągu, szczelności, czyszczeniu, sprawdzeniu prawidłowości
podłączenia ruľ odprowadzania spalin od urządzeń gazowych (terma, piecyk) do
przewodu kominowego, przewodów wentylacji dla pom: kuchni, łazienki' wc, pokoi,
itp.(wszystkie przewody kominowe występującę w danym lokalu) w lokalach
míeszkalnych i użýkowych;
pľawidłowości zainstalowanych kratęk wentylacyjnych, ich wymiary
sprawdzenie cyrkulacji powietrza w mieszkaniu
stan techniczny łączrĺkőw rur zapiecowych
i inne

Đ ocenę irmych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na zagroŻeĺie bezpieczeństwa
mieszkańców' miedzy innymi: 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 pľzeprowadzerua kontroli przewodów kominowych
w tym stanu technicznego'.
- wyłazów i drabin itp.

i) w trakcie kontroli okľesowej, naIeŻy równięŻ dokonać sprawdzenia wykonania za\ecen
zpoprzednlej kontroli okĺesowej przewodów kominowych w danym budynku,

6 Czyszczenie wszystkich przewodów kominowych wraz z usunięciem sadzy í innych
zanieczyszczeń zgodrue z obowiązlljącymi przepisami w oparciu o Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994r.,(Dz.U. z 202l poz. 235l) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracjí z dnia 07.06.2010 w sprawíe ochĺony przeciwpożarowej budynków innych
obiektów budowlanych i terenów (z 2010 nľ I09 poz.ll9, Rozporządzenie Ministra
infrastruktury z drua 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usýuowanie (Dz.U. z2022r. poz.I225\, a mianowicie:

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

7 Podczas prowadzenia prac kominiarskich sadze powinny być wybieľane do worków
jednorazowych i wynoszone do pojemników lub śmietników po kaŻdorazowym czyszczeniu
przewodów kominowych.

8 Dokumentacja techniczna po wykonaniu pľzeglądu - kontľo|i okľesowej pľzewodów
kominowych (dymowych, spalinorvych ĺ wenĘlacyjnych) powinna zawieraóz

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



mieszkalnego i użýkowego potwier dzony podpisem lokatora lub użýkownika lokalu oraz

protokół zbíorczyź to.rt.oTĺ ďkresowej aanego budynku. ProtokóĘ powiĺny być sporządzone

)godnie z obowiązującymi przepisami prŇu, w szczegőIności: Prawo Budowlane z dnia

O'7.07.I994r., pr,rpőiridzęnie Mi.'i.t.á Spraw Wewnętrznych i Admrnistracji z dnia

07.06.2010 * .p.u*i" ochrony przeciwpoŻaiowej budynków innych obiektów budowlanych

i terenów, Rozporządzęnię Míđstra infrastruktury z dnia I2.O4.2002r' w sprawie warunków

technicznycľl1ät<impowinny odpowiadać budynki i ichusýuowanie, orazzapisami niniejszej

SIWZ.
b) Protokół zbíorczy z kontroli okresowej z daĺego budynku, powinien obejmować nie mniej

ĺiŻ 85oÁ lokali w danym budynku.
c) ProtokoĘ zbiorcze z danego budynku powirľry być sporządzone na prŚmle

í zauĺierać, szczegőłowy opis Jstanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych

i wenty1acyj.rychj na cáł"iict' długości, pop'u*.'y- funkcjonowaniu ich, atakŻe uwagi o ich

stanię technicznym orł, o spósobie_ uiunięcia nieprawidłowości oÍaz powinny byó

nięzwŁoczĺie dostarczone do Z|eceĺltodawcy po każdorazowej kontroli okesowej

przewodów kominowych.

d) usýuowanie przewodów

kominowych dla każdego budynku z naniesieniem ich numeracj i, oznaczeĺiem rodzajów

wylotów, przypisaniu podłączerua do każdego przewodu itp.

l-

e) W przypadku stwieľdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w protokółach okľesowej- 
koniroli przewodów kominowych,naleŻy okĺeślić sposób ich usunięcia.

0 Wszekió usterki' niąrawidłówości, związane w szczególności z brakięm drożności,

szczę|ności' bralá ciigu przewodu kominowego, nieprawidłowymi podłączeniami, itp'

wskazane w protokóła.ł', po*ĺ.uly mieć odęsłanie do numeru pionu, przewodu, podanego

w inwentaryzacji- graficzn_ym usýuowaniu przewodów kominowych dla danego buđynku'

g) Wykonawcä jesi 
"olbowĺązány 

dosporzydzeÁiazęstawienia uchybień i usterek wynikających

z áokonanyđh p.u" p''ý *ýtonańi ' pizedmiotu umowy, sporządzając stosowny pľotokół

zgodnie z wykazem budynków.
h) Pá usunięciu uchybień i ustęrek Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wykonanych

zaleceń i wydania protokołu powykonawczego'

9 Zakľes rzeczow zamówienia obejmuje także:

l) W ľazie awarii lub powstałe go zagroŻetia obowiązek wykonawcy do niezwłoczĺegoprzybycia

na miejs ce ,đarrćnia, po'otrzyLaniu zgłoszerua tęlefonicznęgo lub mailowego, w celu

z1okalizowania i okľeśleĺiaprzyczyny po*ituł"j awarii, zagrożerua. Czas reakcji od zgłoszenia

do przybycia na miejsce zdarzeĺia 2 godziny'
2) ouäwiązet< wylviešzenia ogłoszenň o p1anowanym przeg1.ądzią kontroli przewodów

kominow ych, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeĺiem, w uzgodnieniu z Administracją

osiedla.
3) Potwierdzenie kontroli przewodów kominowych z danego lokalu, na załączanej |iście

z podpisem lokatora.
4) oĹo*ią'et ĺięzwłocznego pisemne go zýoszetia Zamawiającemu usterek obniżających

sprawność przewodów t<ominôwych, á takze niesprawności i uszkodz enía urządzeń mających

wpýw na bezpíeczeństwo użýkowników lokali'
5) räńecz.'osć pisemnego zgÍoszenia nieudostępnionego lokalu przez uŻýkownika lokalu,

Zamawĺającęmu w ciąlu7 áni od daty pobýu w obiękcię wraz zzałączonątreścią ogłoszenia

o planowanym terminie przeglądów.

6) Gätowość Wykonawcy .'u *ěr*ani e Zamawia1ącego do usuwania usterek powstałych w ciągu

całego okľesu tľwania umowy.

7) Wzór protokołów kontroli okresowej przewodów kominowych budynku, powinien byó zgodny
' 

, *yÄogami aktualnych norm ĺ przepisow obowiązującego prawa i na|eŻy go uzgodnić przed

p.rý.tąpl"ĺem do kontroli przewodów kominowych zZamawiającym w foľmie pisemnej'



l0 Przeg|ądy, kontrole przewodów kominowych budynków powinny odbywaó się zgodnie
z ustalonym, zatwierđzonym pisemnie, z Zamawiającym, Harmonogramem przeglądów
pľzewodów kominowych na dany rok, ( Harmonogram przeg|ądów kontroli, wykona
Wykonawca i przedstawi do zatwierd zeĺia Zamawiaj ącemu),

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

lŻ w celu skontrolowania wszystkich lokali znajdujących sĺę w budynku, Wykonawca
podejmie co najmniej dwie pľóby dotaľcĺa 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 dľugĺego teľminu' a w pľzypadku gdy nie
dojdzie do skutku kontľola w dľugim terminĺe, Wykonawca zobowiązany jest do
sporządzenia wykazu takich lokalĺ i dostarczenie jego Zamawiającemu. Wyznaczanĺe
powyższych teľminów powinno być udokumentowane pisemne pľzez Wykonawcę
i przekazane Zamawiającemu. Po co najmniej dwukľotnych pľóbach nieskutecznych
dotaľcĺa do lokalu, Wykonawcazobowiązany jest uzgodnić zZamawiającym dalsze pľóby
ĺ terminy dotaľcia do lokalu, co ciąży na Administľacji danego osiedla.

13 Wykonawca zobowiązany jest zawiadomió niezwłocznie Zamawíającego o stwierdzonych
w trakcię dokonywania kontroli nieprawidłowościach, mogących spowodować zagroŻenie
bezpieczeństwa ludzi i mienia.

14 Wykonanie innych pľac - usług nie wymienionych w nĺniejszej srwz' zatwierdzonych do
ľealizacji pľzez Zamawiającego, odbywać się będzie na podstawie odrębnych zleceń
i ľozliczane zgodnie z pľzedstawioną pľzez Wykonawcę i zaakceptowaną przez
Zamawiającego \ťyceną, według składnĺków kosztorysowych podanych w ofeľcie
ĺ umowie.

15 'Wvkonawca moż'e z'łož.vó. ofeľte na l íiedno) zadanĺe lub na 2 ídwa) zadania w ľamach
pľowadzonego pľzetaľgu.

16 Zamawiający moŻe zarządzić, przeprowadzenie II etapu przetargu nieograniczonego
dwustopniowego' Zamawiający moŻe w tym etapie prowadzić negocjacje z wykonawcami,
których oferty nie podlegają odrzuceniq a dotyczą one treści i wartości złoŻonych przez nich
ofert. Decyzja o zarządzęniu II etapu przetargu jest swobodną i jednostronną đecyzją
Zamawiającego.

17 Zamawiający nie będzie udzielał zalíczek na poczet wykonania zamówienia.
18 Zamawiający níe dopuszcza składania ofert wariantowych.
19 Zamawiający nie dopuszcza do udziafu w postępowaniu konsorcjum firm.

IV.Te ľm i n wvkonania zadania

1 Ustala się następujące terminy wykonania usfugi: Świadczenie usług kominiarskich
w budynkach,lokalach mieszkalnych ĺ użytkorvych znajdujących się w zasobach RSM:

I. na Zadanie I - osiedle Gołębiów I - od dnia podpisania umo\ryy do 31.12.2023 r.
z możliwością przedlużenia na kolejny ľok.

il. na Zadanie II - Osiedle XV-Lecia - od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r.
z możliwością pľzedlużenia na kolejny ľok.

2 Zamawiający ma pľawo odstąpić od umowy w pľzypadku:
a) nie wywiązywania się Wykonawcy z tęrminów realizacji przeglądów,
b) nie wykonywanía przeglądów zgodnie z ustalonym harmonogramęm'
c) wykonywania przeglądów w sposób niewłaściwy pod względem

organizacyjnym i estetycznym,
d) skaľg użýkowników lokali pod adresem Wykonawcy.

technicznym,



_'\ľqľlr nki udzialu nlll_ ílnlŚv w s ĺlnknnwrľqnia ocenv snełnĺenia tYch

oraz

Zamawiający ÝYymaga, aby Wykonawcy spełnili warunki doĘczące:

1. Posiadania wiedzY i doświadczenia.

Na zadanie I _ Osiedle Gołębiórľ I i / lub na Zadanĺe II - osiedle XV_Lecia
wyko"u** * 

"el.' 
potwieľdzenia, że spełnia waľunek doÍyczący posiadania wieďzy

'i doświađczenia zobowiązany jest wykazać, i udokumentować :

a. W okresie ostatnich trzęch |aI przed upĘwem terminu składania ofert, a jeżeli okĺes

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okľesie, Że naleŻycíe wykonywał lub

wykonuje, minimum jedną usługę, polegającą na wykonaniu kontroli okresowych

1.ôcznyóľ'; stanu techniczĺego przewodów kominowych w minimum 10 budynkach

mieszkalnych wielorodziĺľrych lub pracę polegającą na świadczeniu usfug kominiarskich

w zasobach mieszkaniowych ( co najmniej 10 budynków) w zakresie określonym

w przedmiocię zamówienia.
W cęlu potwierđzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest

przedłozyéwykazwykonanych usług sporządzony wedfug wzoru stanowiącego załącznik
nľ 3 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty, refeľencje, potwierđzające, że usfugi te zostały

wykonane na|eŻycie,zgodnie zzasađami sztuki budowlanej i pľawidłowo ukończone.

Ż. Dysponowania odpowiednim potenciałem technicznvm oľaz osobami zdolnYmi do

rľvkonanĺa zamówienĺa zgodnie z art. ó2 ustawY z dnia 7 lipca 1994 ľoku Prawo
Budowlane.

Na zadanie I -Osiedle Gołebiów I i/ lub na Zadanĺe II - osiedle XV-Lecia
Wyk"'^*y ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazaé, że dysponują:

ó co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania' 
samodzielny"ľ' funkcji technicznych w budownictwie w zakľesię kierowania robotami

budowlanymi w specjalności - konstrukcyjno -budowlanej;
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kominiarskie, kwalifikacje mistrza

w rzemiośle kominiarskim. Ilość osób powinna byó niezbędna do wykonania zamówienia.

c) Wykonawca w celu potwierdzenia, Że spełnia warunek doÍyczący dysponowania

odpowiednim potencjałem technicznym oÍaz osobami zdolnymi do wykonania

zamówięnia , zobowiązany jest wykazaé, Że ďo rea\izacjí zamőwienia będzie dysponował

następującymi osobami wraz z informacjami na temat ich kwaliťrkacji zawodowych,

wyksżtáłcenia i doświad czenia, niezbędnych do wykonania zmówięni a, a także zakľęsu

wykonywany ch przez nich czynności.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca zobowiązany jest

złoŻyć, óś*iud"""nie, z wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, ich wymagane prawem uprawnienia oÍaz aktualne zaświadczelia
o przyna\eŻności do właściwego samorządu zawodowego z określonym w nim terminęm

wäzności (stanowiącym podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie zgodnie Z ustawą Prawo Budowlanę z dnia7 |ipca I994r) oraz załączyć,

odpowiednie uprawnienia kominiarskie osób będących wykonywać usługi kominiarskie-

załączniknr 4 do niniejszej SIWZ.

3. Svtuacii ekonomicznei i finansowei.

Na zadanie I -Osiedle Gołębiów I i/ lub na Zadanie II _ Osiedle XV_Lecĺa
W@ierdzenia,Żeznajdujesięwsýuacjiekonomiczĺejiťrnansowej
gwarantującej wykonanie niniejszego zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że spełnia

ňastępujące warunki: Wykonawca musi posiadać ubezpięczęnie od odpowiedzialności

"y'iln"j 
w zakresie prowadzonej działalności zvłiązanej z przedmiotem zamówíenia



w wysokości co najmniej 100.000 złoĘch. W tym celu Wykonawca Zobowiązaĺy jest
przedłożyé opłaconą waŻną polisę ubezpieczeruową od odpowiedzialności cywilnej.

Ponadto Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zzdania muszą zlożyć następujące
dokumenĘ:

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przęisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej nż ó miesięcy przed
upływem terminu składania ofęrt.

5. Aktualne zaśuliadczęĺie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzaj ące, Że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewiđziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaleglych płatności lub wstľzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego wystawione nie wczęśniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Aktualne zaświadczeĺie właściwego oddziafu Za|<ładu Wezpieczeń Społecznych
potwierdzające, Że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie' odroczenie lub
rozłoŻęrue na raty zalegĘch 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
przedłoŻonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt V niniejszej SIWZ wg
zasady :,,spelnia-nie spełnia''.

VI.Wadĺum

1. Wysokość wadium
KaŻdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyé swą ofertę wadium w wysokości

I. na Zadanie I _ osiedle Gołębĺów I _ 5.000,00 (słownĺe: pięć Ęsięcy złoĘch) pod
rygorem niedopuszczenia do przetargu.

III. na Zadanie II - osiedle XV-Lecĺa - 5.000,00 (słownie: pĺęć Ęsięcy złoĘch) pod
rygorem niedopuszczenia do pÍzetaÍgu.

2. Foľma wadĺum
Wadium moŻe być, wnoszone w pieniądzu albo w gwarancjach bankowych lub
ubezpieczeniowych.

3. Mĺejsce ĺ sposób wniesienia wadium
Wadium wnoszone w pieniądzu naleŻy wpłacić pľzelewem na następujący rachunek
Zamawiającego .' 20 9132 0001 0002 6104 2000 0010. Do oferty należy dołączyć
dowód wniesienia wadium na dane zadanie.
Wadium wnoszonę w irľrych formach niż pieniądzu, o których mowa w ust. 2,
Wykonawca zobowiązanv jest oryginał wadium umieścić w osobnej kopercie, jako
załączruk do opakowania, w którym składa ofertę. Kserokopia dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium musi być dołączona do oferty.

4. Teľmin wniesienia wadium
Wadium naleŻy wnieśó przed upýwem terminu składania ofert, przy czym
Zamavtíający będzie uwaŻał wniesienie za skuteczne tylko -wówczas, jeżeli przez
terminem składania oťert znajdzie się na wskazanym koncie.

5. Zwrot wadium
a) wadium ofeľenta na dane zamówienie, którego oferty nie przyjęto będzie
zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy na rea|izację danego
zamówienia.
b) wadium oferenta, którego ofęrta została wybrana do realizacji danego
zamówienia zostanię za|ĺczonę na poczet wniesienia zabezpieczenia należýego
wykonania umowy.



c) w pľZypadku zakonczeníapostępowaniaprzętaÍgowego dla danego zamőwíęlia bez

wyboru oĺi.tý, Zamavliający zwrici *ädi.'- wszystkim oferentom na danę zamówienie w

tęrminie 5-ch dni roboczych od daty ogłoszenia wyniku przeÍargs.

6. Utrata wadĺum
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 jeŻę|izawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta

została wybrana-na dar'e zamó.ienie, stało się niemożliwe z przyczyĺ|eżących po stronie

Wykonawcy.
7, ofěrenci powirni załączyć, w ofęrcie numer konta bankowęgo' na kÍóre ma nastąpić

zwrot wadium.

VII. Kryteľia wyboru, wybóľ ofeľĘ i zawiadomienie o rvyniku postepowania

1 ocena ofęrt zostanię dokonana dla każdego zadania oddzielnie.

2 Zamavłiający udzieli zamówienia na każde zadaĺię oddzięlnie Wykonawcy, którego oferta

na dane zadanie, zostaníe vzrtanazanajkorzystniejszą '

3 oferty będą oceniane wg niżej podanych kľýeriów: najĺiższa cena: 1007o

Kryteľium ceny oferĘ ( C )
Łąězĺaliczbapunktów przyznanaofercie za spełnienie kryterium cena ( C) wg wzoru:

Cena jedn.ryczałt. na1niŻszaoferty za świadczenie usługi

kominiarskiej jednego lokalu mieszkalnego

Cr: x 100pkt
Cena jedn.ryczałt. badanej ofeĺý za świadczenie usługi

kominiarskiej jednego lokalu mieszkalnego

Cena jedn.ryczałt. najniŻsza ofeĘ za świadczenie usługi

kominiarskiej jednego loka|u użytkowego

Ct: x 100pkt

'-"ffi 
'fi 

ľ:ľ-T"i:ľ*:ii:"'ľ"''r?-'ľj:::'*ieusługi

C: (Cl + Cz) _ Łączna liczba pkt badanej ofeľĘ

4 Zamawíający wybierze najkorzystniejszą ofertę w danym zamówieniu (na każde zadanie

oddzielnie) spośród ofert-rozpatrywanych i nie odrzuconych'

5 Wykona*"u, któ."go oľ"'tä zostanie vznana za najkorzystniejszą (na każde zadaĺia

oddzie1nie) podpisze rrmowę z Zamawiającym na warunkach okĺeślonych w projekcie

umowy stanowiącym załączĺikrľ 5 do SIWZ.

y111.waluta. w iakiei będa prowadzone rozlĺczenia zrľiazale z ľealizacia ninieis?ych zadań.

Wsze1kíe ,or|i"r"^a ,*iąrune z rea|izacją zamówienia, któľego dotyczy niniejsza SIWZ

dokonywane będą w PLN.

IX.opis sposobu pľzygotowania ofeľty

Wymagania podstawowe i forma oferĘ.
1) oferta musi bezwzględnie za:wierać :

a) prawidłowo wypełniony Formularz ofeľtowy , według wzoru stanowiącego

zaŁączĺllknr 1 do niniejszej SIWZ.
Ż) öĺ".tę na|eŻy przygotować ściśle wedfug wymagań okĺeślonych w niniejszej

SIWZ.



3) Wykonawca może złożyć ofeľtę na 1 ( jedno) zadanie lub na 2
( dwa) zadanĺa w ľamach pľowadzonego przetaľgu.
4) oferta musi obejmowaó całośó danego zadania, nie dopuszcza się składania
ofert częściowych na danę zadalię.
5) oferta musi być sporządzoĺa w języku polskim pod rygorem nieważności
w formie pisemnej.
6) oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania woli
w imięniu Wykonawcy. Uprawnienie osoby (osób) podpisujących ofertę do jej
podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do ofeľty.
7) Wraz z ofertą należy złożyć, :

a) stosowne Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa _ w przypadku, gdy oferta i/lub
irľre dokumenty podpisa ne są przez Pełnomocnikď Pełnomocników Wykonawcy,
b) pozostałe dokumenty wymienione w pkt V niniejszej sIwZ

8) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w ťormie
oryginałów lub poświadczonych przezWykonawcę zazgodnośé z oryginałem kopii.
9) Zamavłiający może żądać, przedstawienia oryginafu lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczyÍelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

1 0) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zvliązane z przygotowaniem i złożeruęm oferty.
11) Całość oferty powinna byó złoŻona w formie uníemożlíwiającej jej
przypadkowe zdekompletowanie _ arkusze (kaľtki) oferty muszabyć, zszyte, bindowane
lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

12) Zamawiający nie dopuszcza złoŻenia ofeľĘ w postacĺ elektľonĺcznej.

1 Zawartość' oferty
1) Kompletna ofeľta wirura zawieraé'.

a) Formularz ofertowy - zał. nr 1 do niniejszej SIWZ
b) oświadczenie wykonawców o spełnieniu warunków ,ldziału
w postępowaniu _ zał. nr 2 do niniejszej SIWZ
c) Wykaz wykonywanych robót _ zał.nr 3 do niniejszej SIWZ
d) Wykaz osób, które będą wykonywaó niniejszę zamówienie - zał.nr 4
e) Zaakceptowany przedstawiony w SIWZ prqek1 umowy - zał.5

Đ Dowód wniesienia wadium
g) Stosownepełnomocnictwa
h) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt V niniejszej SIWZ.

X.osoby upľawnione do poľozumiewania sie z Wykonawcami
osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontakÍowania síę z Wykonawcami są
pracownicy Działu technicznego RSM. Tel.48 -3 84- 03 -66, 7 1 w.3 8.

XI.Mieisce. teľmin i sposób złożenia ofeľty

l) ofertę należy zŁożyć, w siedzibie Zamawiającego: Radomska Spółdzielnia
Mieszkaniowa ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom, w kancelarii, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 24.01.2023n do god2.1000.
2) ofertę na|eŻy złoŻyć, w jednej ĺ'lleprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) na|eży opisaó następująco:
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego l04, Ż6-600
Radom. oferta w postępowaniu na wykonanie: podać nazwę zamówienia.
Nie otwięľać, przed dniem: 24.0L.2023.godz.l0l5 .

3) ZaterminzłoŻenia oferty uważa się termin jej dotarcia doZamawiającego.
4) Wszelkie oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bez
otwieľania.

xII.Mĺeisce i teľmin o



dla Zadania I -osiedla Gołębiów I :

""* ;"aoostkowa 'y""ułto'"u 
zl świadczenie usługi kominiaľskiej, jednego lokalu

mieszkalnego netto,'obowiązujący podatek VAI oraz cenę brutto, z za|<resem robót

wyszególnionym w pkt III SIWZ
cena jednostkowa ryczałtowa za świadczenie usługi kominiaľskiej, jednego lokalu

uĘtkowego netto, obowiązujący podatek VAT oÍaz cenę brutto, z za|<ręsem robót

wyszególnionym w pkt III SIWZ.

dla Zadania II -Osiedla xv-Lecia

""nu 
j.aoostkowa .y"rułtoro" za świadczenie usługi kominiaľskiej, jednego lokalu

mĺeszkalnego netto, obow iązujący podatek VAľ oraz cenę brutto, z zakresem robót

wyszególnionym w pkt Iu SIWZ
cena jednostkowa ryczałtowa za świadczenie usługi kominĺarskĺej, jednego lokalu

użytkowego netto, obowiązujący podatek VAT oraz cenę brutto' z zakęsem robót

wyszególnionym w pkt Iu StwZ.
i. - 

wynágrodzeĺe za przedmiot umowy dla danego zamówienia ustalone będzie za

faktycznie przeprowadzone usługi kominiarskie w lokalach mieszkalnych, użýkowych

i budynkach.
4' Ceny jednostkow e ryczahowe podane w ofęrcie za wykonanie przeglądu jednego

lokalu miesžkälnego/użýkowego stanowíó będą wartośó ryczahową nie podlegającą Żadĺym

zmianom.
5. Ceny jednostkowę ryczahowe powirmy obejmowaó wszystkie koszty z:wiązane

zrea|izacjądaňego zamówięńa. Niedoszacowanie, pominięcie orazbrakrozpoznania zakręsu

robót nie m ozebýć, podstawą do Żądarua zmian cen jednostkowych ryczałtowych'
6. Wymagane jest od ofęrent őw szczegőłowe sprawdzenię w terenie warunków wykonania

zamówienia.

X[V.Wvmagania dotvczace zabezpieczenia należytego wYkonania umowY

1. Infoľmacje ogólne.
Zabezpiečzenie służy pokryciu roszczen z týufu niewykonania lub nienależýego

wykońania umowy na däne zadaruę( osobno nazadaĺięI -osiedle Gołębiów I i osobno

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul.Zbrowskiego 104, zs-eoo Radom w dniu Ż4.0l.20Ż3n godz'10l5 '

XIII.Opis soosobu obliczenia cenv

1' Cenę zawykonanie przedmiotu zadaĺĺana|eŻy przedstawić w Foľmulaľzu ofeľtowym

stanowiącym zał.nľ L do ninĺejszej SIWZ'

2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia z zakľesem ľobót wyszczegĺílnionych

w pkt III SIWZ j.w. naleĘ podać :

oddzielnie dlaZadznia I- osiedla Gołębiów I ĺ oddzietnie dlaZadanĺa II -osĺedla xv-Lecia

nazadaníe II -osiędle XV- Lecia)
Wyso koŚć zab ezpieczenia n ależytego wyko nania u mowy'

Zimawiający ustła zabezpiecze''i" ńut.zyt.go wykonania umowy zavlartej w wyniku

postępowanía o udzielenie niniejszego zamówienia na dane zadaĺie w wysokości :

- na zadanie I - Osiedle Gołębiów I - w kwocĺe 10.000'00 złoĘch
- na zadanie II - osiedle XV-Lecia _ w kwocie 10.000'00 złoĘch
Fo ľm a zabezpieczenia należytego wy konanĺa u mowy'

1) Zabeipieczenie należýego wykonania umowy na dane zadaĺie moŻe być'

wniesione *"dłog wyboru Wykonawcy w jednej z następującej z form:

a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowYch

1.

,,



c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Różnicę pomiędzy wniesionym wadium na dane zadanie a ustaloną pÍZęZ

Zamawiającego wartością zabezpieczenia na danę zadaĺię , Wykonawca wpłaci
przelewem na następujący rachunek bankowy Zamavliającego: 20 9132 0001 0002
6104 2000 0010, w przypadku jeśIi zabezpieczęnię należýego wykonania umowy na
dane zadanie wniesionę w pieniądzu.
2) Zabezpieczenie należytego wykonanĺa umowy na dane zadanie , wnosi wybľany
Wykonawca na dane zadanie, przed podpisaniem umolvy na wykonanie danego
zadania.

4. Zwľotzabezpieczenĺanależytegowykonaniaumowy.
l) Zamavliający Zwtaca zabezpieczenie na danę zadaĺie w terminie 30 dni od
dnia zakończenia umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane na
wniosek Wykonawcy.

5.Zamawiający dopuszczazamianę zabezpíeczenia na danę zadarue na gwarancje bankowe lub
ubezpieczeniowe.

XV. Wvbóľ oferty i zawiadomienie o wvniku postepowania.

1. Zamawiający udzieli wykonanie zadania Wykonawcy, którego oferta zostanie vznana
zanajkorzystniejszą, ( na każde zadalię oddzielnie).
2. o wyborze oferenta zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie po zakończeniu
postępowania przetargowego.

XVl.Informacie ogólne dotvczace kwestii foľmalnvch umowY w snrawie ninieiszych zadań.

1. Z oferęntem, który zŁoŻył najkorzystniejszą ofertę (na każdę zadarue oddzielnie),
zostanie podpisana umowa' której wzór stanowi załącznikrlr 5.

2. Wykonawcy odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

XVII.Unieważnienie postęporľania

Radomska Spółdzielnĺa Mĺeszkaniorva w Radomĺu zastrzega sobie pľawo unĺeważnĺenia
przetaľgu na dane zadanie lub na wszystkie zadania bez podania prryczyn i bez
ponoszenia jakichkolwĺek skutkórľ pľawnych ĺ finansorvych.

XVI[.Wykaz załacznĺków do ninieiszei SIWZ

1. Załącznikrľ 1- Formu|arzoferty
2' Załącznlk nr 2- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziafu
w postępowaniu
3. Załącznik nľ 3- Wykaz zrealizowanych robót
4. Załącznlknr 4-Wykaz osób, które będą wykonywać niniejszę zadaĺia.
5. Załącznik nr 5 - PĄekt umowy
6. Załączĺik nľ 6 Wykaz budynków : na zadaĺie I - osiedle Gołębiów I i na Zadane II-
osiedle XV-Lęcia.

ZATWIERDZAM z
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Załączniknr l
Formularz ofertowy

(nazvła i siedziba ofeľenta, telefon)
Radomska Spółdzielnia Mieszkanĺowa
im. J. Gľzecznarowskiego w Radomiu
ul. Zbľowskiego 104
26-600 Radom

FORJT{ULARZ OFERTOWY
na wykonanĺe zamórvienia :

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach, lokalach mieszkalnych i uĘtkorvych,
znajdujących się w zasobach Radomskiej Spółdzielnĺ Mieszkaniowej w Radomiu.

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

Stosownie do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia ogłoszenia o przetargu nieograniczonym
z dnia .... oferuję(my) jego realizację za następującą cenę :

Cena ofertowa wvkonanĺa Zadania I - osiedle Gołebiów I wvnosĺ: (*)

1 Cena za rvykonanĺe przedmiotu zamówienia z zakľesem ľobót rvyszczególnĺonych rv pkt
III STWZ

cena jednostkowa ryczałtowa za świadczenie usługĺ kominiaľskiej' jednego lokalu
mĺeszkalnego, z zakłesem robót wyszególnionym w pkt III SIWZ :

:::: !" ::::::, 'ľ'*; ń;;k 11fi"*ľ"'*,;;i;;;;' : ;); ö;;t
...słownie: Cena bľutto

wrazz należnym podatkiem VAT łvynosi

cena jednostkowa ryczałtowa za świadczenie usługĺ kominiaľskiej' jednego lokalu
użytkowego, z zakresem robót wyszególnionym w pkt III SIWZ

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

) należny podatek VAT w wysokości ....% wynosi
...Cena brutto.......słownię:....'

wrazz należnym podatkiem VAT wynosi .... ................21.

Cena ofeľtowa wvkonanizZadzniz,Il _ osiedle XV-lecia rľvnosi: í*)
cena jednostkowa ľyczałtowa za śrľiadczenie usługi kominiaľskiej' jednego lokalu
mieszkalnego, z zabesem robót wyszególnionJm w pkt III SIWZ

netto bez podatku VAT.. ..... . ...zł.(słownie:..
.........) należny podatek VAT w wysokości..'.'..'..% wynosi

.......słownie:....' ....'..'.Cena brutto
wÍaz z należnym podatkiem VAT wynosi ............. ............zł.
(słownie:... ................)

cena jednostkowa ryczaltowa za śwĺadczenie usługi kominiaľskiej' jednego lokalu
użytkowego, z zahesem robót wyszególnionym w pkt III SIWZ



I

netto bez podatku
. .........)

koszĘ pośľednie
koszĘ zakupu

(data)

......słownie:'.'....
wrĺlz z należnym podatkiem VAT wynosi

VAT..
należny podatek

.zł.(słownie:
VAT w wysokości

-.zł.

.% wynosl
Cena bľutto

(słownie:...

2 Wynagrodzenie za przedmiot umowy dla danego zadatia, ustalone będzie za faLďyczne

pľzeprowadzorr" u.łrrgi kominiarskie w loka1ach ňeszka1nych, użýkowych i budynkach'

3 Ceny jednostkowe ryczałtow" podur'" í ofercie za wýkonaníe przeglądu jednego loka'u

mieszkalnego/użýkowego stanowić będą warto ść, ryczahową nie podlegającą Żadnym

a 'aTiľhstkowe ryczahovĺepowiĺľly obejmować wszystkie koszty zuĺiązane z rea|izacją

danego zamówienia. Niedoszaco*u.ĺ., p-o-Á'i''ĺę"i" oraz'irak rozpozĺaĺia zakľesu robót nie

możebyópoastawąaoŻądaĺiazmiaĺcenjednostkoYy"lryczałtowych.
5 Wymagane jest oá oferentó * ,r"r"[aiáiu" ,p'u*aźenie w terenie warunków wykonania

zamówienia.
6Wykonanieinnychprac-usługniewymienionyŤľnĺniejszejsIwZ,zatwierdzonychdo

ľealizacji przez Zamawĺającego, oäĹy*ue sii nęa:ie n" póo't"''ie odľębnych zleceń

i ľozliczan" "goĺni" ""i."-"d.t"'"ioną 
przez Wykonawcę i zaakceptowaną pÍzez

Zamawia!ą""go r"y""''ą,'""dług składnikórľ kosztoľysowych:

Na zadanie l _ o.í"ai" óołębiói I i/lub naZadanie II - osiedle XV-Lecia'

stawka ľoboczogodziny ( R)

zysk........,
7 Informuj emy, Że ääu .ru.ruiest /nie jest/ płatnikiem podatku VAT.

8 Ceny jednostkow e ryczahowe okľęślone w ofercie stanowić będzie waľtośó ryczahową

jednosikową za wykonanie całości danego zadaĺĺa'

9 Ęrmin płatności faktury '"'" ". " "dni'
10 oświad czamy, Że zapoznalíśmy się z warunkami zamówienia' projekÍem umowy'

szczegőłowym zakresem robót'

11 oświad czamy, r" oor.o.ruiĺśmy wizji 1oka1nej obiektu w zakresię zgodności robót objętych

p o stępow ani em pÍz'etar gowym'

12 Ńa *ykonu''" zamówienie udzielamy gwarancJl :

- ĺaZadaĺie I illub naZadaniell
na okľęs . ............-..................... ... od daty odbioru końcowego robót'

13 Zobowi ąrujemy się do zawarcia"-o*í* danę zamówieňie zgodnię zę SIWZ i wynikiem
^- 

przaargl *.ni.j'"" i terminie podanym przezZamawiającego'

1 4 o świad czamy, Że przy jmujemy 
^warunki 

przetarg! b ez zasÍrzeŻeń'

15 Przędmiot zamów^ie níá rar^"rramy wykonać własnymi siłami'

16 Prosimy o Zwrot 
" '*-i 

pi""ĺędzý wniesionych týułem wadium na konto

t7 Załączĺikĺ:

(* niepotrzebne skľeślić)

a.

b.
c.
d.
e.
f.
ob

( podpis upełnomocnionych
przedstawicieli)
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Załączniknr2

oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu waľunków udzĺału w postępowaniu na wykonanĺe
zamówienia:

Świadczenie usług kominiaľskich w budynkach, lokalach mieszkalnych i
znajdujących się w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkanĺowej w Radomiu.

I. Zadanie I _ osiedle Gołębĺów I (*)

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

ZAMAwIAJĄcY:
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. JőzeÍa Gľzecznaľowskiego,
ul. Zbľowskiego 104' 26-600 Radom

uĘtkorvych'

WYKONAWCA:

oŚwIADCZANÍ(Y), ŻE:

1. posiadam (posiadamy) uprawnienia do wykonywania okľeślonej działalności lub
czynności, jeŻeli przepisy prawa nakładaj ą obowiązek ich posiadania,

2. posiadam (posiadamy) wiedzę i doświadczenie,
3. dysponuję (dysponujemy) odpowiednim potencjałęm technicznymotaz osobami zdolnymi do
wykonania zadaĺia,
4. znajduję się (znajdujemy się) w sýuacji ekonomicznej i ťrnansowej zapewniającej

wykonanie zadaĺia.

(* niepotrzebne skreślić)

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imięniu Wykonawcy



Załączniknr3

Załącznikdo ofeľĘ na wykonanie zamówienia:

Świadczenie usług kominĺaľskich w budynkach, lokalach mĺeszkalnych i
znajdujących się w zasobach Radomskĺej Spółdzielni Mĺeszkanĺowej w Radomiu.

I. Zadanie I - osiedle Gołębiów I (*)

il. Zadanie II - osĺedle XV-Lecia (*)

użytkorvych'

ZAMAwIAJĄcY:
Radoms ka S półdzieln ĺa Mieszkaniorva im. J ónefa G rzecznarowskie go

ul. Zbrowskiego 104, Ż6-600 Radom

\ľYKoNAWCA:

Wykaz wykonywanych usług
Oświadczam(my)' że

wykonywałem (liśmy) następujące ush,rgí o zakresie icharakterze porównywalnym z niniejszym
zamowreruem

(* niepotrzebne skreślić)

dnia

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

odbioľca
(nazwa, adres,
nľ telefonu do

kontaktu)

Data wykonywanej usługĺ rľ
okľesie ostatnĺch 3 lat przed

dniem składania ofeľt

Zakoŕlczęnie
(data)

Początek
(data)

Waľtość bľutto
uslugi

Nazwa i pľzedmiot usługL.p.

1

Ż



Załączniknr 4

Załąeznikdo ofeľĘ na wykonanie zamówienia:

Świadczenie usług kominĺaľskĺch w budynkach, lokalach mieszkalnych ĺ
znajdujących się w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniorvej w Radomiu'

I. Zadanie I - osiedle Gołębiów I (*)

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

użytkowych'

ZAMAwIAJĄcY:
Radomska Spółdzielnia Mieszkanĺowa im. JőzeÍa Gľzecznaľowskiego
ul. Zbľowskiego 104, Ż6-600 Radom
WYKONAWCA:

Wykazu osób któľe będą łvykonywać niniejsze zamórľienie

oświadcżam (y), Żę niniej sze zadanie wykonywaó bęđą następuj ące osoby :

(* niepotrzebne skľeślić)

dnia

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu WykonawcY)

Doświadczenie
zawodowe

Kwalifikacje
zawodowę

Zakres
wykonywanych

czynności

Imię i nazwiskoL.P.

1

2



Załączniknr 5
PROJEKT umowv ( oddzielnie dla każdego zadania)

Zawartaw dniu .r. pomiędzy

Radomską Spółdzielnią Mieszkaniową im. J. Grzęcznarowskiego z siedzibą:26 - 600 Radom przy
ulicy Zbrowskiego I04, zwaną da|ej ,,Zamawiającym'', posiadającą nr KRS: 0000085072, NIP
7 9 600359 52, REGON: 000485204.
reprezentowanąprzez :

l. Prezes Zarządu
2' Wiceprezes Zarządu

a

zw anym dalej''Wykonawcą''
repľezentow aÍ|ym pÍzęZ :

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

:::::::::1:1.::.:.."ffi*:'''ľ"*Hľľ":ľ$lä:'j1.ľ::Ťu"iowejwRadomiu-zadanie:
s1.

Zamałviający z|eca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamőwienie pod nazwą:

Swiadczenĺe usług komĺnĺaľskĺch vy budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych'
znajdujących sięwzasobach Radomskĺej Spółdzĺelni Mieszkanĺowej rľRadomiu : Zadanie .........
zgodnie z obowĺązującymĺ pľzepisami z arÍ.62 ust.l pkt 1 lit.c) ustawy Prawo Budowlane z drua
07.07.I994r. (tekst jednolity Dz.U. z 202l poz. 235l z pőź,zm.), Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.20l0r.w sprawie ochľony przeciwpoŻarowej budynków
iĺľrych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z Ż0l0 Nr l09 poz.7l9), Rozporządzenięm Ministra
infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usýuowanie.(tekst jednolity Dz.U.20Ż2r. poz.lŻ25).
Kontrola powinna byó przeprowadzona w sposób zapewruający uzyskanie wszelkich informacji
shrżących do prawidłowego określenia sprawności przewodów kominowych oraz podłączeŕl
i możliwości ich bezpiecznegoużýkowania przęZczas wskazany w ustawie Prawo Budowlane, zgodnie
ze złożoną ofertą zarejestrowaną pod nr .... ......dnia ...oraz wykazem
budynków stanowiącym załączruk do umowy.

s2.
Termin wykonania pľzedmiotu umowy

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

Zadanie......będzie ľealizowane w teľminie: od dnia podpisania umowy do 3t.l2.2023r.
z możlirľością pľzedłużenia na kolejny ľok.

2 Termin rozpoczęciarea|izacjíprzedmiotu 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 wykonywaniaprzeglądów zgodnie z ustalonym harmonogramem'



c) wykonywania przeglądów w sposób niewłaściwy pod względem technicznym,

or gantzacy jnym i estetYcznYm,
d) skarg użýkowników lokali pod adresem Wykonawcy'

s3.
opis pľzedmiotu umowy :

Świadczenie usług komĺniaľskich tv budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkorvych'

znajdujących się wżasobach Radomskĺej Spółdzielni Mĺeszkaniorľej w Radomiu zZađanie

w ľamach śwĺadczenia usług kominiaľskich w budynkach, lokalach mieszkalnych

i usługowych znajdujących się w zasobach RSM Zadanie......... Wykonawca wykona:

1 Kontrolę okresową, co najmniej razw roku, polegającana sprawdzeniu stanu techniczÍego

prr"*odó' kominówych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), która odbywa się na

podstawie prawnej ,upi.., art.62 ust.1 pkt 1 lit.c) ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 .07 .I994r.

(Dz'U. z202l poz.235l zpőź,zm.)
Řontrola powinna być przeprowadzona w sposób zapewruający uzyskanie wszelkich informacji

słuzących do prawidłowego okľeślenia sprawności przewodów kominowych oraz podłączeíl

i możliwości iôhbezpiecZrtęgoużýkowaniapÍZezczaswskazany w ustawie Prawo Budowlane.

2 Kontroli podlegają budynki będące w zasobach Spółdzielni Zadanie.'.'.....- osiedle ......
w ilości ógołem 

-......sń. 
- zgodnie zwykazem stanowiącym zaŁnr 6 do SIWZ i umowy na

dane zadanie.
3 Zamawiający zastrzegasobie prawo zmianwlw załącznika w poľozumieniu z Wykonawcą.

4 Kontrola przewodów kominowych powiľna obejmowaó :

a) powiadomieni e Zamawíającego i użýkowników lokali o planowanym przeglądzie' 
sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych w budynku,

b) uaaaĺe stanu techni czr(ego przewodów kominowych (dymowych , spalinowych

i wentYlacYjnYch)

5 Zakľes badania stanu technicznego pľzewodów kominowych pľzy kontľoli okresowej,

obejmuje rv szczególności:

a) Dokonaniu kontroli i oględzin, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych

(dymowych' spalinowych i wentylacyjnych) na całej ich dfugości'

b) Bádanie drożności przewodów kominowych na całej ich długości

"ĺ Badanie szczelności przewodów kominowych na całej ich dfugości

di badanię ciągu kominowego przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych

i wentylacYjnYch)
e) badanie prawidłowości podłączeń w tym między irnymi:

sprawdzeniu prawidłowości podłączeń vządzeń grzewczych gazowych

i wentylacyjny"ń 1w tym ilość i rođzajpodłączen do jednego przewodu kominowego),

sprawázeniu drożności' ciągu, szczelności, czyszczeliu' sprawdzeniu prawidłowości

p_odłączenia rur odprow adzania spalin ođ urządzeń gazowych (terma, piecyk) do

przewodu kominowego, przewodów wentylacji dla pom: kuchni, łazienki. wc, pokoi,

itp.(wszystki" p.'"*odý kominowe występujące w danym lokalu) w lokalach

mieszkalnych i użýkowych;
prawidłowości zainstalowanych kĺatek wentylacyjnych, ich wymiary

sprawdzenie cyrkulacji powietrza w mieszkaniu

stan techniczĺy łączruków rur zapiecowych

i inne
Đ ocenę innych nieprawidłowości mogących mieó wpływ na zagroŻeĺie bezpieczeństwa

mieszkańców, miédzy innymi: piecyków gazowych, kuchni gazowych itp.

g) badanię stanu techniczne9o kominów ponad dachem w tym:



ścian kominowych nad dachem i na strychu
pľawidłowości wylotów przewodów
głowic kominowych
i inne

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

Đ w trakcię kontrolí okĺesowej, należy również dokonać sprawdzenia wykonania za|ęcęŕl
zpoprzedruej kontroli okresowej przewodów kominowych w danym budynku,

6 Czyszczerue wszystkich przewodów kominowych wraz z usunięciem sadzy i innych
zalieczyszczeń zgodrue z obowiąnljącymi przepisami w oparciu o Prawo Budowlane z drua
07.07 'l994r', Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia07.06.2010
w sprawie ochľony przeciwpoŻarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów,
Rozporządzenie Ministra infrastrukťury zďrual2.04.Ż00Żr. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usýuowanie, a mianowicie:

czyszczenie przewodów dymowych minimum 4 razy w roku
czyszczenie pľzewodów spalinowych minimum 2 razy w roku
czyszczenie przewodów wentylacyjnych minimum 1 raz w roku

7 Podczas prowadzenia prac kominiarskich sadze powinny byó wybierane do worków
jednorazowych i wynoszone do pojemników lub śmietników po każdorazowym czyszczeniu
przewodów kominowych.

8 Dokumentacja technĺczna po rvykonaniu pľzeglądu - kontroli okľesorľej pľzewodów
kominowych (dymowych, spalĺnowych i wenĘlacyjnych) powinna zawieľać:

a) Protokół z okresowej kontroli, co najmniej ÍaZ w roku, przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych): pľotokół powinien być sporządzony dla
każdego lokalu mieszkalnego i uĄrtkowego potwierdzony podpisem lokatora lub
użýkownika lokalu oraz protokół zbiorczy z kontroli okresowej danego budynku.
Protokoły powirľry być sporządzone zgodnie z obowiązĺljącymi przepisami prawa,
w szczególności: Prawo Budowlane z dĺĺa07.07.I994r.' Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z drua 07.06'2010 w sprawie ochľony przeciwpożarowej
budynków innych obiektów budowlanych i terenów, Rozporządzenie Ministra
infrastruktury z drua 12.04.200Żr. w sprawie warunków technicznych jakim powirmy
odpowiadać budynki i ich usýuowanie, orazzapisami SIWZ.

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

c) ProtokoĘ zbiorczę z danego budynku powirľry być sporządzone na piśmie
i zawierać, szczegőłowy opis o stanie pľzewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych) na całej ich dfugości, poprawnym funkcjonowaniu ich, atakŻe uwagi
o ich stanie technicznym oraz o sposobie usunięcia nieprawidłowości oraz powirny być
ĺięzwłocznie dostarczone do Zamawiającego po kaŻdorazowej kontroli okľesowej
przewodów kominowych.

d) Wykonanie przez Wykonawcę inwentaryzacji - gľaficzne usýuowanie przewodów
kominowych dla każdego budynku z naniesieniem ich numeracji, oznaczeniem rodzajów
wylotów, przypisaniu podłączeĺia do każdego przewodu itp.

e) W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w protokółach okľesowej
kontroli przewodów kominowych, naleŻy okľeślić sposób ich usunięcia.

f) Wszelkie usterki, nieprawidłowości, związane w szczegőlności z brakiem drożności,
szczelności, braku ciągu przewodu kominowego, nieprawidłowymi podłączeniami, itp.
wskazane w protokółach, powinny mieć odesłanie do numeru pionu, przewodu, podanego



w inwentaryzacjĹ graťlcznym usýuowaniu przewodów kominowych dla danego

budynku.
g) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia zestawienia uchybień i usterek

wýnikających z dokonanych pľac przy wykonaniu przedmiotu umowy, sporuądzając

stosowny protokół zgodnie z wykazem budynków'
h) ľo usunięôiu uchybřń i usterek Wykonawca zobowiąz'any jest do odbioru wykonanych

za|eceń i wydania protokófu powykonawczego.

9 Zakľes Ízeezow zamórvienia obejmuje także z

1) W razie awarii lub powstał ego zagroŻerua obowiązek wykonawcy do nięzwłocznęgo przybycia

na miejsce zdarzěĺiu, po otrry-aĺiu zgłoszenia tełefonicznego lub mailowego, w celu

z1okalizowania i określeiiuprry"ryny powstałej awarii, zagroŻelia. Czas reakcji od zgłoszenia

do przybycia na miejsce zdarzęnia Ż godziĺy.
Ż) obôwiązek wywieszenia ogłoszenia o planowanym przeglądzie, kontroli przewodów
' 

kominow ych, i conajmniej 3 ániowym wyprzedzeniem' w uzgodnieniu z Administracją osiedla

3) Potwierdženie kontioli przewodów kominowych z danego lokalu, na zaŁączanej liście

z podpisem lokatora
4) oĹowlązet ĺięzwłoczĺęgo pisemnego zýoszelia Zamawiającemu usterek obniżających- 

sprawnośó przewodów tominówych, atakże niespľawności i uszkodzeniaurządzeń mających

wpływ na bezpieczeństwo użýkowników lokali.
5) Käńeczność pisemnego ,gio"r"nia nieudostępnionego lokalu przez uŻýkownika lokalu,

Zamawiającęmu w ciągu 7 áni od daty pobýu w obiękcie wraz Z załączoną treścią ogłoszenia

o planowanym tęrminie przeglądów.
ó) Gätowość Wykonawcy na wezwani e Zamawiającego do usuwania usterek powstaĘch w ciągu

całego okresu trwania umowy.
7) Wzđr protokołów kontroli okľesowej przewodów kominowych budynku, powinien być, zgodny' 

,.yÄogami aktualnych norm i przepisów obowiązującęgo prawa i na|eŻy go uzgodnić przed

przýstąpleniem do kontroli przewodów kominowych zZamawiającym w formie pisemnej.

ro brzeglą_dy, kontrole przewodów kominowych budynków powiĺľly odbywać się zgodnie

, ,r.iuiony*, zatwierďzonym pisemnie, z Zamawiającym' Harmonogľamęm przeglądów

przewodów kominowych na dany rok, ( Harmonogram przegIądow kontroli, wykona

Wykonawca i przedstawi do zatwierd zelia Zamauĺiaj ącemu),
11 N; kaŻdym budynku objętym przeglądem kominiarskim, powirny być sporządzone

i wywieszo.r" " ódpo*iednim wyprzedzeniem, w porozumieniu z Administracją osiędla,

ogłószenia o przeg\ądach, na klatkach schodowych zgodnie ze sporządzonym harmonogramem

przeglądu.
12 w celu skontľolowania wszystkich lokali znajdujących się w budynku, Wykonawca

podejmie co najmniej dwie próby dotaľcia do lokali. W przypadku gdy w danym lokalu

ni" đo;o'ĺ" do skutku konirola lokalu w ľamach pľzeglądu w pĺerwszym termĺnie,

Wykoňawc a zobowiązany jest do wyznaczenia drugiego teľminu' a w pľzypadku gdy nie

aojazĺe do skutku kontľola w drugim teľmĺnie, Wykonawca zobowiązany jest do

späľządzenia wykazu takich lokali i dostarczenie jego Zamawiającemu. Wyznaczanie

p_owyzszych teľminów powinno być udokumentowane pisemne przez Wykonawcę

i p.ž"m"un e Zamawiającemu. Po co najmniej dwukľotnych pľóbach nieskutecznych

dotaľcia do lokalu, Wykonawc a zobowiązany jest uzgodnić zZamawiaiącym dalsze próby

i terminy dotarcia do lokalu, co ciąży na Administľacji danego osiedla.

13 Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego

o stwierdzonychw trakcie dokonywaniakontroli nieprawidłowościach, mogących spowodować

zagroŻelie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

20 Wykonanie innych pľac - usług nie wymienionych w niniejszej sfwz, zatwierdzonych do

ľealĺzacjĺ przez Zimawiającego, odbywać się będzie na podstawie odľębnych zleceń

i roz|iczane zgodnie z pľzedstawioną pľzez Wykona\ľcę i zaakceptorťaną przez

Zamawiają""gí 
'"y""ną, 

według składników kosztorysowych podanych w ofeľcie

i umowie.



s4.
Wynagrodzenie przedmiotu umowy

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy : Zađarue ... osiedle.. ...Zamavłiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie ryczahowych cen jednostkowych
wyszczegő|nionych jak ruŻej oraz w oparciu o ilości faktyczrue wykonanych i odebranych
przeglądówlokaliibudynków(zzakľesemrobótwyszczególnionychw$3umowyiSIWZ):

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

cena jednostkowa ryczaltowa za śrviadczenie usługi kominiaľskiejo
mieszkalne go, z zaÝ'resem robót wyszególnionym w $ 3 umowy i S[WZ:
netto bez podatku VAT... ........zł.(słownie:.

;ł..""t;' ] :?:::": ::::::1 
VAT : ::::::::1

bľutto wÍazz należnym podatkiem VÄT wynosi ..zł.

cena jednostkowa ryczaltowa za świadczenie usługi kominiarskiej,
użytkorľego,zzal<resem robót wyszególnionym w $ 3 umowy i SIWZ:
netto bez podatku VAI.. . ... ....zł.(słownie:..

::: : :: ;il;i; 1 :':::1 ::::::i 
vAr : :i::ll1ll

jednego lokalu

% wynosi
, Cena

jednego lokalu

,.....% wynosi
Cena

brutto wrazz należnym podatkiem VÄT wynosĺ ...... .zł.
(słownie: )

zgodnie ze złoŻoną ofertą nr ... .z dnta .. ,SIWZ i niniejszą umową.

2. Wynagľodzeĺię za przedmiot umowy dla danego zamówięnia ustalone będzie za faL<tycznie
przeprowadzone usługí kominiarskie w lokalach mieszkalnych, użýkowych i budynkach.

3' Ceny jednostkowe ryczałtowe okľeślone w umowie stanowić będzie wartość ryczałtową nie
podlegającą żadnym zmianom.

4. Ceny jednostkowe ryczahowe powinny obejmowaó wszystkie koszty związane z realizacją
danego zamówięnia' Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznaĺia zakesu robót nie może
być podstawą do Żądarua zmian cen jednostkowych ryczałtowych.

5. Strony postanawiają, Że rozliczeĺie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami
częściowymi, za wykonane i odebrane protokółem odbioru robót całościowe przeglądy lokali
w danym budynku, z wyszczęgólnięniem wartości dla każdego budynku oddzielnie na danym
osiedlu.
6. W przypadku braku możliwości dotarcia do wszystkich lokali w danym budynku, Wykonawca
może wystawić fakturę częściową obejmującą wykonanie przedmiotu umowy na nie mniej niż 85oÁ
lokali w danym budynku. Faktury za wynagľodzeĺię za wykonanie przedmiotu umowy na pozostałe
lokale w danym budynku, mogą zostaó wystawione w miarę wykonania w nich przedmiotu umowy.
7. Zamavliający zobowiąnlje się do zapłaty prawidłowo wystawionych faktur częściowych
w terminie do 30 dni oď jej złoŻenia w siedzibieZamawíającego.

ss.
Wykonawc a zobowiązuje się do:

1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie Z umową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakľesie
przepisami prawa' obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, z zachowaniem należýej
staranności, oraz wykonania przeg|ądów budynków w stanie kompletnym z punktu widzenia celu



któľęmu mają słuzyó.
2. Wykonania pizedmiotu umowy zgodnie zprzepisami prawa , aw szczególności zgodnie z ustawą

Prawo Budowlane, Rozporządzenié Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z drĺa 07 '06'20|0
w sprawie ochľony p.r"ci*pozarowej budynków innych obiektów budowlanych i teręnóW

Rozforządzenię Ministia infrasiruktvry z drua IŻ.O4.Ż002r. w sprawie warunków technicznych jakim

powiĺľly odpowiadać budynki i ich usýuowanie.
i. wýtonäĺa przedmiotu umowy przy uŻyciu własnych mateńałów, narzędzi i sprzętu'

4. Wýkonania przeglądów u"đvnr.o*- w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób

mieszkájący c7zajmująěyčh lokul", tak aby obsfuga nię budziła żadĺych zasIrzeŻe'h,jak również skarg

i interwóncji osób trzecich, aw szczegőlności oľganów kontrolnych.

5. Zapoinaĺiasię z dokumentacją budynku, *iy* książką obiektu budowlanego i protokółamiprzed

ä:'p?:::ääu|':fi'.:'"lľ*äw BHP i P.PoŻoraz wewnę trznego Regulaminu Porządku Domowego

obowiązującego w RSM w tym uwag Zamavłiającego'
7. Wykónaňa przedmiotu zamówienia osobami, posiadającymi zgodnie Z pľawem odpowiednie

wymagane uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy'

8. Ńykonania harmonogĺamu wykonywania przeg\ądőw na poszczegőlne osiedla i przekazaĺia go

Zamawiające'mu oraz do poszczególnych Administracj i osiedlowych.
g' w użgodníeniu z 

^Adminňtraó3ą 
du.'"go osieđla, do wywieszania oýo'szen o terminach

wykonywaňy chprzegląďów na klatkach schodowych naposzczęgólnych budynkach-

ló. w pororumi"ĺ,i ' Administracją danego osiedla, do wyposażenia pracowników wykonujących

prregIądy w identyfik atory zawierájące imię i nazwisko pracownika, stanowísko oraz nazwę ťlrmy

wykonującej przegląd.
1 1. Informowan ia na bieżąco Administracji danego osiedla o problemach jakie występują w czasie

przeglądu.
iz. wyt onawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzoĺe mięniu Zamawiającego i lokatorom

w okľesie wykonywania przedmiotu umowy.
s6.

1 Sporządzona dokumentacj a z przeg\ądów bęđzie podlegać odbiorowi ptzy udzia|e przedsta wicieli

Wykonawcy i Zamawiającego.
Ż. Dókumęntacja , o któréj mowa w ust.l winna być, zaopatrzona w pisemne oświadczenie o jej

wykonaniu zgodđe z Uštawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (ekst jednolíty Dz.U.

, zozl prr.Ťlsl z pőzĺ.zm.ý, Rozporządzęníem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnía 07.06.2010r. Nr 109'poz.l1s. w sprawie ochľony przeciwpożarowej budynków irľrych

obiektów budowlanych i teręnów, Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnla 1Ż.04.2002r' w

sprawie warunków technicrnych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usýuowanie (tekst

jádnolity Dz.IJ. z ŻO2Ż pozsbsy óbowiązującymi przepis ami oraz zasadami wiedzy technicznej i
'Żę 

zostáła wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia cęlu któremu ma służyć. Pisemne

oświadczeniě, o którym mowa wyŻej, stanowi integralną część. przedmiotu odbioru.

3. Z przeprowadzonych kontroli Wykonawca sporządzaprotokół:

uj protokół z okresowej kontróli przewodów kominowych: protokół powinien być, sporządzony- 
btu każdego lokalu mieszkalnego i uŻýkowęgo potwierdzony podpisem lokatora lub

użytkownika lokalu oraz protokół zbíorczy z kontroli rocznej danego budynku, zgodrlíe z

arĺ.62 ust.1 pkt 1 lit.c) ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 .07 .I994r. oÍaz zapisami niniejszej

SIWZ. Protokół zbiorczy Íoczny z danego budynku obejmujący nie mniej niż85o/o lokali w

danym budYnku.
b) Inwentaryzację -.graficzne usytuowanie przewodów kominowych dla każdego budynku

z naniesieni.- l.ň numeracji, oznaczenięm rodzajów wylotów, przypisaniu podłączenia do

kaŻdego przewodu.
c) * p.'ypuam stwierdzęnia nieprawidłowości należy okľeślić sposób ich usunięcia.

ď) s'Ĺic p-o*inien zawierać znaki kierujące względem ulicy (drogi)

"ĺ wszelkie ustęrki związane z brakięm drożności' nieprawidłowymi podłączeliamí, brakięm

szczelności itp. wskazane w protokóle, powinny mieć odesłanie do numeru pionu ,pľzewodu.



4. Wykonawca zobowiązanyjest zawiadomić niezwło czĺieZamawiającego o stwierdzonych w trakcie

doionyĺvania kontđi nieprawidłowościach, mogących spowodować, zagroŻerue bezpieczeństwa

ludzi i mięnia.
$7.

Wykonanie innych pľac - usług nie rvymĺenionych w niniejszej umowie, zatwierdzonych do

ľeäľzacji przez Zämawiającego, odbywać sĺę będzie na podstawie odľębnych zleceń

i rozlĺczänďzgodnie z pľ'edstawioną przezWykonawcę i zaakceptowanąprzezZamawiającego
Yryceną' według następujących skladnĺków kosztorysowych :

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

$8.

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

2. Ustalá 
'ię 

tu.y umowne w następującychprzypadkach i wysokościach:

a) żamiwiający jest zobowiązaĺy dó zapłacenia Wykonawcy kar umownych za odstąpienie

od Umowy'po", Zamawiającego, z ptzyczyn za ktőrę ponosi on odpowiedzialnośó,

w *ysokości 10% wynagÍodźěniá umownęgo brutto okľeślonego w $ 4 ( tj. ryczałtowych
cen jednostkowych razy i|ość,lokali w danym budynku)'

b) WyŘonawca zobow iązany j est do zapŁaceĺia Zamaw iającemu następuj ących kar

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

u-o*'"gä bruttó określonégo w $ 4 ( tj. ryczałtowych cen jednostkowych razy ilość

lokali wtanym budynku), za kaŻdy rozpoczęty dzięń zwłoki licząc od umownego

terminu zakoŕrczęĺiaminimum 85ońręalizacji przedmiotu umowy dla danego budynku.

ii. za zwłokęw usunięciu wad stwierdzonych w okľesie gwarancji i rękojmi w wysokości

O,5yo 
'wynagľoázenia umownego brutto określonego w $ 4

( tj. ryczahő*yřh 
"".' 

jednostkowych razy ilość lokali w danym budynku), za kaŻdy

rozpoczęty dzień zwłoki licząc odustalonego terminu na usunięcie wad, stwierdzonych

w okľesach gwarancji i rękojmi,
iii. za odstąpieňe od Umowy pÍzez Wykonawcę Z przyczyn, za które odpowiedzialność

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

w wysokóści IOo/o wynagrodzenia umownego brutto określonego w $ a ( tj.

ry"riho*y"h cen jednostkowych razy ilość lokali w danym budynku).

3. W przypadĹu wystipienia kar okľęślonych w niniejszym paragÍafie ust. 2 pkt. b), ich

"grék*o*uĺe 
nastąpi w pierwszej kolejności popÍZez potrącenie z faktury wystawionej przez

Wykonawcę za dany budynek, na co Wykonawca wyraŻa zgodę'

se.
Zamawiający zastrzęga sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego wysokość kar

umownych.
s 10.

1. Zgłoszenie do odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca dokonuje popÍZęZ

powiadomienie pisemne Zamawiającego.
2. Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego robót, pr7edłoży Zamavĺiającemu

komplet dolämentacJi z przeglądów m.in. protokóĘ przeglądów lokali, budynków,

dokumentację fotogľaťrczną,itp.
3. Zamawiający *yríu"ry termin i rozpocznieodbiór robót w ciągu 14 dni od daty zauliadomięnia

go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

$ 11.

Jeżeli w trakcie odbioru końcowego Zostaną stwierdzonę wady, Zamavĺiającemu przysługują

następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia:

odmawia dokonania odbioru do czasu usunięcia wad i ponownego zgŁoszeĺia przez



Wykonawcę
b) jeżeti wady ĺ" näauią się do usunięcia :

- jeŻe|i wady uniemożliwiają uzýkowanie zgodnie z przezrtaczeniem, Zamauliający moŻe

ta.tąpie od U-o*y, obciąŁającfuykonawcę řszystkimi kosztami wynikającymiztego týuh,l

Iub Żądać, wykonania przedmiotu umowy po Íaz drugi'

s 12.

Strony postanawiaj ą, Że zczynności odbioru końóowego przedmiotu umowy' spisany będzie protokół'

ĺezetibęaą stwierđionę w träkcie odbioru usterki, uzgodniony zostanie tęrmin ich usunięcia, a odbiór

końcowy nastąpi po ich usunięciu po ponownymzgłoszeniu wykonanych robót do odbioru'

s 13.

l . Na przedmiot umowy określony w $ 1, Wykonawca udziela Zamawiającemu . .. . .. '. . ..lat gwarancji

.ru p.u"" kontrolne, |icząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy orźLz

zobowĺązuje się do usuwania wád powstĄch w okresie gwarancji na własny koszt w terminie

ustalonym z Zamavĺ iającym -
2' Jeżeti Wykonawca rri" u.ůĺ" wady w terminie wskazanym w :usÍ.I Zamawiający ma prawo polecić

usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt iryzyko Wykonawcy.

3. Do gwaľancji- udzielonej przez Wykonawcę' w sprawach nie uregulowanych w umowie

odpŇiednie zastosowanié mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży-

4. Niezależnię ođ uprawnieĺ z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysfugują uprawníęnia z týufu

rękojmi na zasadach określonych w Kodęksie cywilnym'

s 14.

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. št.o.ry ustalają ,abźrpiěcrenie naleŹýego wykonania umowy w wysokości 10.000'00 złoĘch

(słownie: oziésĺęe tysięcy złotych) (nazadanie......osiedlę......) wniesione przed za:warcíem

umowy' zgodnie z wybranymi formami określonymi w pkt xIV SIWZ.

2. Zabezpieczenie słuĄ pokryciu roszczen z týufu niewykonania lub nienależýego wykonania

umowy przezWykonawcę.
3. Zwrot zabezpieczeĺia nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończeĺia umowy i uznaĺĺa przez

Zamawia1ącégr runa1eżycie wykonaną na pisemny wniosek Wykonawcy'

1

$ ls.
Wykonawca ustala do wykonania usfugi kominiarskiej budynków następujące osoby:

1) Paďi..

2) Pan...

2. Kooľdynatorem przeglądu budynków Ze Strony Zamawiającego będzie Kierownik Administracji

Osiedla.
$ 1ó.

Za szkody powstałe pođczas wykonywania prac objętych zakľesem umownym w stosunku do

Zamavłiającego i osób trzecich odpowiada wyłącznie Wykonawca prac'

s 17.

Strony postanawiają, że wszelki e zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej

pod rygorem nieważności takiej zmíany.
$ 18.

1. '\Äĺ razię powstania sporu' na tle wykonywania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie

zamówienia Wykonawca zobowíązany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania

reklamacyjnego'
Ż. Reklamaóje wykonuje się poprzez skierowanię konkretnego roszczeĺia ďoZamauliającego.

3. Zamavłiaj,ący -u obo*ĺąźeŕ pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przezWykonawcę

roszczeĺiaw terminie 21 dni od daty zýoszeniaroszczęnia'



s le.
Sądem właściwym w sprawach sporów mogących wyniknąó z ruruejszej umowy jest Sąđ właściwy
miej scowo ze w zględu na siedzib ę Zamaw iaj ąc e go .

s 20.
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas. ......z możliwością jej rozvłiązania za
wypowiedzeniem przez kaŻdą ze stron z miesięcznym okręsem wypowiedzenia

s 21.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie pľzepisy Kodeksu Cywilnego.
$ 22.

Umowę niniejszą sporządzono w 2 _ ech jednobrzmiących egzemplarzach, l egzemplarz dla
Zamawiającego 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:
-Wykaz budynków z lokalami

ZAMA\ilIAJĄcY WYKONA\ilCA

o
ś

Ę's
Ę



Wykaz budynków uslugi kominiarskie'zał'6 do SIWZ

urządzenia gazowe w
lok.mieszk.

7

kuch

kuch.9az. PiecYk gaz.

kuch

kuch.

kuch

kuch.gaz. piecyk gał.

kuch.gaz. Piecyk gaz.

kuch. qaz.

kuch. qaz.

kuch. gaz.

kuch.gaz. piecYk gaz.

kuch.gaz. PiecYk gaz.

kuch.gaz. Piecyk gaz.

kuch.qaz. PiecYk gaz.

kuch.qaz. Piecyk gaz.
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Zientarskieqo 2
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