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SPECYFIKACJA
ISToTNYcH wARUNxow złľĺÓwrĺľrł

(sIwz)

na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie chodnika przed budynkiem Porvstańców
Śląskich 1 w Raĺlomiu.

I.Nazwa i adľes Zamawiaiacego

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Adľes : ul. Zbľorvskiego 104,26 - 600 Radom
Telefon : l 48l 384-03 -66; 1 481384-03-98;
mail : zarzadľsm(4rsm.radom.pl. Strona intemętowa

im. J. Grzecznaľowskiego

www.rsm.radom.pl.

II.Trvb udzielenia wvkonania zadań

Postępowanie o udzíelenie wykonalia zamőwienia jest prowadzone w trybie przetatgl
nieogľaniczonęgo' zgodnie z obowiązującym w RSM ,,Regulaminem organizowania
i przeprowadzaĺta przetargów na wykonanie robót i usfug w Radomskiej Spółdzielni
Míeszkaniowej ím. J' Grzecznarowskiego''.

III.onis nľzedmĺotów zamowienia

l. Przędmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie choĺlnika pľzed budynkiem Powstańców
Śląskich l w Raĺlomiu.

2. Przedmiotzamówieniaobejmuje l ( jedno) zadanĺę.
3. Wykonawca moŻe złoŻyć w prowadzonym postępowaniu przetargowym ofertę na całość

danego zadania.
4. Zamawíający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Umowa na ľoboty budowlane zostanie sporządzona na całość danego zamówienia.
6. Szczegółowy opis przed.miotu zamówĺenia na : Wykonanie chodnika pľzed

budynkiem Powstańców Sląskich 1 w Radomiu, przedstawiony został w SIWZ ,zakľesie
robót' stanowiącym załącznlk nľ 7 do niniejszej SIWZ' mapce pľzedstawiającej miejsce
wykonania zamówienia oraz zdjęciach_ załącznik nr 8 do SIWZ.

7. Zakľes robót na wykonanie calego zamówienia _ załącznik nr 7 do SIWZ. Załączony
do SIWZ zakľes robót należy traktować jedynie pomocniczo . Zalęca się aby Wykonawca
dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakręsem ÍZeczowym zamówienia. W przypadku
pojawienia się konieczności uzyskania informacji uzupełniających, informacji tych udziela
Zamawiający.

IV.Termin wykonania zamórľienia
Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia:
l. Rozpoczęcie robót - po podpisaniu umowy, nie póŹniej jednak niż w ciągu l0 dni licząc

od daty podpisania umowy.
2. Zakończenie ľobĺít : - do 30.08.2022ľ.

ranlav ĺĺ' J - l-- ^^L-- I ^t.^ -..^l-:^..:^ k,^L

waľunków oÍaz dokumentv notwieľdzaiace soełnienie waľunków udziału
w posteporvaniu.

A, Wvkonawcv ubiegaiacv sie o ninieisze zodania muszt złożvć nűstepuiqce dokumentv:
1 . Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnę zaśwíadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeże|i odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszeĺia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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Ż. Aktualne zaśwladczęĺie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie za|ega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty za|egĘch płatności
lub wstľzymanie w całości wykonania đecyzji właściwego organu podatkowego
wystawione nie wcześniej niŻ3 miesiące przed upýwem terminu składania ofert.

3. Aktualne zaświađczenie właściwęgo oddziału Za\<ładu lJbezpieczeń Społecznych
potwierdzaj ące, że Wykonawca rue za|ega z opłacaniem składęk na ubezpieczenía
zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie Iub rozłoŻenie na Íaty zalęg]ych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu wystawione níę wcześniej niż 3 miesiące przed
upýwem tęrminu składania ofert.

4. Dowód wnięsienia wadium na wybrane zadanie pod rygorem nie dopuszczenia do
przetargu.

5. Wezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakĺesie prowadzonej działalności
związaĺej z przedmíotem zamówienia w wysokości 100.000'00zł. tj' opłaconąwaŻną
polisę ubezpíeczeniową od odpowiedzialności cywilnej.

6. Wypełnione załączniki rv I,2,3,4,5,6 do niniejszej SIWZ.
7. Kosztorys ofertowy
8. Stosowne pełnomocnictwa i inne wymagane dokumenty.

B. Zamawiajqcy wyműga, aby Wykonawcy spełnili warunki dotyczqce:

1. Posiadania wiedzv i doświadczenia.
Wykonawca w celu potwierdzeĺia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wieđzy
i doświadczenia, zobowĺązany jest wykazać i udokumentować wykonanie w okľesie ostatnich
5 lat przed upĘwem tęrminu składania ofert, a jeżeli okľes prowadzenia działalności jest
krótszy _ w tym okľesie, dwa zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem zakľęsowi
przedmiotu zamówienia (np. wykonanie chodników, remont dróg itp') o wartości łącznej nie
mniejszej niż 100.000,00zł. brutto, oraz udokumentowanie, że roboty te zostały wykonane
zgodnie z zasadaml sztuki budowlanej, zna|eżýą starannością i prawidłowo ukończone. W celu
potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłoŻyćwykaz
wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznlk nĺ 4 do
niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostaĘ wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, z naleŻýą starannością i prawidłowo ukończone, załączając
odpow iednie referencje.

2. D]ĺsponowania odpowiednim potencjałęm technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunęk dotyczący dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonanía zamówienia, zobowiązany jest

wykazac, Że do ręalizacji zamówienia będzie dysponował następującymi osobami :

l) Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym otaz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia , zobowíązany jest wykazac, Żę đo realizacji zamówienia będzie dysponował
następującymi osobami wraz z informacjami na temat ich kwaliťrkacji zawodowych,
wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, atakŻe zakľesu
wykonywanych ptzez nich czyĺľrości. W celu potwierdzęĺia spełnienia niniejszego
warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazaé, iŹ dysponuje osobą posiadającą
wymagane uprawnienia do pełnienia funkcji kięrownika robót o specjalności
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie dróg, załączając do ofeľty kserokopie
wymaganych uprawnie,ŕt wraz z aktualnym zaświadczęniem o przynaleŻności do
właściwej izby samorządu zawodowego - załącznIk nĺ 5 do niniejszych warunków
zamówienia.

2) pracownikami , których kwalifikacje i uprawnienia obejmują wszystkie kategorie robót
związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby |iczba
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zatrudnionych pracowników pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie robót równolegle
we wszystkich zadaruach/budynkach, na które Wykonawca złoŻy oferÍę na wykonanie
zamówi enia. Wykonawca potwierdza sp ełnianie warunku poprzęZ zloŻenię oświadczenia.
(załączniknr2i5)

3. Sytuacji ekonomicznęj i finansowej.
Wykonawca w celu potwieľdzenia, Że znajduje się w sýuacji ekonomicznej i ťrnansowej
gwarantującej wykonanie niniejszego zamówienia, zobowiązany jest wykazać, ze spełnia
następujące warunki :

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości 100.000'00 zł.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłoŻyć, opłaconą waŻną polisę ubezpieczeniową
od odpowiedzialności cywilnej.

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

wykonali zamówienia lub wykonali je z niena|eŻýą starannością,
2) wykonawcóq w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub

których upadłośó ogłoszono,
3) wykonawców \łőrzy zalegają z uiszczalięm podatków, opłat, składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdľowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni
przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zalegĘch
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

4) wykonawców - osoby ťĺzyczne, które prawomocnie skazano Za przestępstwo
popełnione w związlan z postępowaniem o udzielęnie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych'

5) osoby prawne' których urzędujących członków władz prawomocníe skazano za
przestępstwo popełnione w związ\cu Z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych,

6) przedsiębiorców, na których w ciągu ostatnich Írzech lat została nałoŻona kara
pieniężna, o której mowa w przepisach o zwaIczaniu nieuczciwej konkurencjí, za
czynnieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję
publiczną,

7) wykonawców,Iďorzy nie spełniają warunków, nie złoŻyIi oświadczenia o którym
mowa w załączruku nr 2 niniejszej SIWZ'

8) wykonawców, którzy nie złoŻyli wymaganych oświadczeń, nie spełnili wymagań
okľeślonych w specyťrkacji istotnych warunków zamówienia, w szczegőlności nie
wnieśli wadium.

9) oferta Wykonawcy, który został wykluczony Z postępowania, nie jest rozpatrywana'
l0) o wykluczeniu z postępowania przetaľgowego zamawiający zawiadamia

wykluczonego wykonawcę podając uzasadnienie.
II) Z týułll odľzucęnia ofert, oferentom nie przysfuguje Żadnę roszczenie przeciwko

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

przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt V niniejszej SIWZ,
wg zasady:,,spełnia-nie spełnia''.

Vl.Wymagania Zamawiaiacego wobec Wykonawcy ľealizuiacego pľzedmĺot
zamówienia.
Organizacyjne
Wykonawca jest gospodarzęm na terenie budowy od daty przekazarua placu budowy do czasu
odbioru końcowego,íw szczegolności zobowiązany jest do:

1. zabezpieczenia przeciwpoŹaľowego;
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2. przęstrzegania przepisów BHP;
3. ustalania i utrzymywania porządku teręnu budowy, a po zakonczeniu robót

doprowadzeníe do naleŻýego stanu i porządku terenu budowy (demontaż obiektów
tymczasowych oraz uporządkowanie terenu z resztek budowlanych w terminie nie
pőźnl'ejszym niż w dniu odbioru końcowego robót;

4. odpowiedniej orgaruzacjí placu budowy' zabezpieczeĺia magazynowego i dozoru
swojego mienia;

5. ponoszenia pełnej odpowiedzialności Za szkody wynikłe na terenie budowy
w trakcie realizacjí robót;

6. Zamawĺający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,

7. Transport i składowanie odpadów: Wykonawca jest zobowiązaĺy do przestrzegania
przepisów Ustawy o odpadach z |4 grudnia2}lZ r. (Dz' U. z 2013 r., poz.27), w tym:

przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie rea|izacji zamówienia odpady
i zapewĺia kontenery na odpady
ponosi koszty z týufu jw. (np' wywóz,utylizacja)
na wniosek zamauĺiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji,orazprzedstawi
stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostaĘ zagospodarowane (wywiezione na
składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z wlw ustawą otaz przepisami
wykonawczymi wydanymi na tej podstawie.

DoĘczące pľzedmiotu zamĺĺwienia - Wykonawca zobowiązany jest do:

l. Wykonania przedmiotu umowy z własnych matęriałów zgodníe z przedmiarem, robót,
SIWZ oraz zaIeceniamiZamawiającego. Zastosowane matęriały wirľry spełniać wymogi
prawa budowlanego' tj. posiadać odpowiednie certyÍikaty na znakbezpieczeństwa, być
zgodne Z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techníczną, o ile dla
danego wyrobu níe ustanowiono Polskiej Normy; wymagane są materiaĘ atestowane
i dopuszczone do stosowania;

Ż. Na żądanie Zamawiającego dostarczenia deklaracji zgodności, aprobat technicznych,
św iadectw pochodzeni a. W pr zypadku złożenia takiego Żądarua pľzedstaw ienia, wyników
badań, certyfikatów, kart tęchnicznych, autoryzacji, atestów oraz deklaracji zgodności
z PN i PE na mateńĄ ĺ urządzenia Zastosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia
(wg wymogów art.lO Prawa Budowlanego)' Dokumenty wymienione j.w. wraz z ich
kopiami na żądanie inspektora, powinny być, przekazane do kontroli w dniu sprowadzenia
materiałów na plac budowy i przed zabudowaniem;

3. Materiały budowlanę stosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać
wymogí art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

4. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
Wymagany okľes gwaľancji na wykonane roboty budowlane min.36 miesięcy od dnia
odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bęzusterkowego
protokofu końcowego odbioru robót.

5. Wykonawca ma obowiązek zapoznaĺía się w sposób bardzo szczegołowy
z zakręsęm robót oraz SIWZ. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić
z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do przekazanej dokumentacji
przetargowej ,przeďzłoŻeníęm oferty. Po złożeniu ofeľty, Zamawiający będzie uwaŻał, Że

Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakľęsu ujętego w SIWZ.

VII.Wadĺum
l. Wysokość wadium

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zobowĺązany zabezpieczyć swą ofertę
wniesieniem wadium w wysokości: 4.500'00zl. (slownĺe: cztery Ęsiące pięćset
zloĘch) pod rygoľem niedopuszczenia do przetaľgu.

2. Foľma wadium
Wadium moŻe być, wnoszonę w pieniądzu albo w gwarancjach bankowych lub
ubezpieczeruowych.
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Mĺejsce i sposób wnĺesienia wadium.
Wadium wnoszone w pieniądzu na|eŻy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawiającego: 629 l 32000 l 00026 1 0420000030.
Do ofeľĘ należy dołączyć dowód rvniesienĺa wadium.

5. Teľmin wniesienia rvadĺum
Wadium naIeŻy wnieść przed upýwem terminu składania ofert, pÍZy czym
Zamawiający będzie uważał wniesienie za skuteczne Ęlko wówczaso jeżeli przez
terminem składania ofert znajdzie się na wskazanym koncie.

6. Zwrot i utľata wadium
a) Zamavĺíający jest obowiązany ĺiezwłocznię zvłrőcić wadium jeżeli:

1) upĘnął termin związanía ofertą,
Ż) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenía naleŻýego wykonania umowy'
3) zamaul iający unieważnił postępowanie,

b) Wykonawca, którego oferta zostały wybrana, traci wadium na rzecz
zamawiającego' w przypadku gdy:

1) odmówił podpisania umowy na warunkach okľeślonych w ofercie,
Ż) zawarcie umowy stało się niemożliwe Z przyczyn Ieżących po stronie

wykonawcy.
c) wadium oferenta, którego oferta została wybľana do realizacji danego
zamówienia zostanie zaliczone na poczet wniesienia zabezpíeczenia należýego
wykonania umowy.

7. oferenci powinni załączyć w ofęrcie numer konta bankowego' na k1órę ma nastąpić
zwrot wadium.

VIII.Wvmaganĺa dotYczace zabezpieczenia należytego wYkonania umo\ťY

Infoľmacje ogólne.
Zabezpieczenie sfuŹy pokryciu roszczen z tytułu niewykonania lub nienależýego
wykonania umowy.
Wyso kość zab ezpieczenia należyte go wy konania u mowy.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należýego wykonania umowy zawarIe1w wyniku
postępowania o udzielenię zamówienia, w wysokości l0% ceny ofertowej brutto całego
zamówienia.
Fo ľm a zab ezpieczenia n ależyte go wyko nanĺa um owy.

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

a) pieniądzu
b) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych

Różnicę pomiędzy wniesionym wadium a ustaloną przez Zamawiającego wartością
zabezpieczenia, Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawíającego: 62913200010002610420000030 lub złoży na tą kwotę gwarancję
bankową lub ubezpieczeniową.
2) JęŻelí zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na

oprocentowanym ľachunku bankowym. Zamavlíający Zwraca zabezpíeczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami, pomniejszonymi o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy, w sýuacji gdy powstał obowiązek zwľotu zabezpieczenia przewidziany
w warunkach.
3) Z dokumentu gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych winno wynikać
jednoznacznie gwarantowanię wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia
w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze Żądaníe Zamawiającego.
4) Zabezpieczenie należýego wykonania umowy na dane zadatie, wnosi wybrany
Wykonawca ľobót' przed podpisaniem umowy.
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4. Zw rot zab ezpieczen ĺa należyte go wykonania u m owy.
a) Zamavłiający zwraca 50o/o zabezpieczęnia w terminie 30 dni od dnia zakoŕrczenia

rea|izacji przedmiotu umowy i uznania przezZamawiającego za na|eŻycíe wykonane.
b) ZamawiającY pozostawi na zabezpieczęníe roszczęn z tytułu gwarancji i rękojmi za

wykonane roboty 50% kwoty zabezpieczenia na|eŻytego wykonania umowy.
c) Kwota o której mowa w pkt b) zostanie zwrocona przez Zamawiającego po upýwie

gwarancji i rękojmi zawady na wniosekWykonawcy.

JX.Waluta. w iakiei beda pľowadzone ľozliczenia zwiazane z ľealizacia ninieiszvch zadań.
Wszelkie rozIiczenia związane z realizacją zadania, którego đotyczą niniejsze warunki
dokonywane będą w PLN.

X.Opis sposobu pľzvgotowania ofeľty

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

a) prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy, wedfug wzoru stanowiącego
załączruknľ 1 do niniejszej SIWZ wraz z wymaganymi załącznLkami.
b) Kosztorys ofertowy, dla całości zamówienia,

2) ofertę na\eŻy przygotować ściślę wedfug wymagań okľeślonych w niniejszej
SIWZ.
3) Każdy ofęrent może złoŻyć w prowadzonym postępowaniu przetargowym
jedną ofertę na dane zamówięnie
4) ofęrta musi być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności
w formie pisemnej.
5) oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania woli
w imieniu Wykonawcy. Uprawnienie osoby(osób) podpisujących ofertę do jej
podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
6) Wraz z ofertą należy złoŻyć, :

a) stosowne Pęłnomocnictwo/Pełnomocnictwa - w pÍzwadku, gdy ofeľta i/lub
irrne dokumenty podpisane są pÍZeZ Pełnomocnikď Pełnomocników Wykonawcy,
b) pozostałe dokumenty wymienione w pkt V niniejszej SĺwZ.
c) Referencje

7) Pełnomocnictwa składane prZęZ Wykonawcę wraz z oťerÍą muszą być
przedstawione w formie oryginałów lub poświadczoĺych za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę kopii.
8) Wykonawca ponosi wszęlkie koszty związane z przygotowaniem i złożęnięm
oferty.
9) Całość oferty powinna być złożona w formie unięmożliwiającej jej
przypadkowe zdekompletowanie - arkusze (kartki) oferty musza byé zszyte, bindowane
lub trwalę połączone w jedną całość irľrą techniką'
10) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie
oryginałów lub poświadczonych przezWykonawcę zazgodność z oryginałem kopii.
1l) Zamawiający moŻę żądać, przedstawienia oryginafu lub notarialnię
poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczýelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

12) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofeľt częściowych.
13) Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofeľĘ w postaci elektľonicznej

Zawartość oferty
1) Kompletna ofęrta winna zawierać.:

a) Formularz ofertowy _ załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ
b) Kosztorys ofertowy
c) oświadczenie wykonawców - zał. ĺlľ 2,3, do niniejszej SIWZ

1

)
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d) Wykaz wykonywanych robót _ zał.nr 4 do niniejszej SIWZ
e) Wykaz osób, które będą wykonywać niniejszę zadanie - zał' nr 5

Đ Z,aakceptowany przedstawiony w SIWZ projekt umowy -zał.ĺlr 6
g) Dowód wnięsienia wadium.
h) Stosownepełnomocnictwa
i) Pozostałe dokumenty wymienione w pk V niniejszej SIWZ.
j) Referencje

XI.Wviaśnienia i zmiany w tľeści SIWZ

l. Wykonawca moŻe zvłrocić się do Zamawíającego o wyjaśnienię treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiąZany udzielić wyjaśnień níezwłocznl,e, jednak ruepóźniejĺiŻna
7 dĺiprzed upýwem składania ofert.

Ż. Zamavłiający przekaŻe Wykonawcy odpowiedź na pýania i wyjaśnienia ďoÍyczące SIWZ.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŻe' przed upýwem terminu składania

ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmíanę Zamawiający
zamieści na stronie internetowej Zamaul iającego. www. rsm'ľadom. pl.

4. Zamawiający przedłuŻy termin składania ofęrt z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia w ofertach zmían wynikających zę zmlany treści niniejszej SIWZ.
Informacja ta zostanie zamieszczona na stľonie intemetowej Zamavĺiającego'
www.rsm.radom.pl.

Xll.osobv unrawnione do noľozumiewania sie z Wvkonarvcami

osobami upoważnionymí przez Zamawíającego do kontaktowania się z Wykonawcami są
pracownicy Dzíału technicznego RSM,
Tę1.48-384-03-66, 71 w.38; mail: zarzadrsm(g)rsm.radom.pl.

XIII.Mieisce' teľmĺn ĺ sposób złożenia ofertv

l ) oferty naIeŻy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy uIicy
Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 2l.06.2022ľ.do godz.1000.

z) ofeľtę na|eży złoŻyć, w jednej níeprzezroczyst'ej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Radomska Spółdzielnia
Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom. Oferta
w postępowaniu na wykonanie: podać nazuĺę zamówienia ízadania. Nie otwieraćprzed
dniem: 21.06.2022 godz. 10rs.

3) ZatermínzłoŻęnia oferty uważa się termin jej dotaľcia do Zamawiającego.
4) Wszelkie oferty złoŻone po terminie składania ofęrt zostaną zwrócone Wykonawcy bez

otwierania.

XlV.Wvcofanie złożone i oferty

1. Wykonawca może wycoťaé złoŻoną przez síebie ofertę. Wycofanie złożoĺej oferty jest
skutecznę wówczas, gdy zostało dokonanę przed upýwem terminu składania ofert.

2. Wycofanie złoŻonej oferty następuje popÍZez złoŻenle pisemnego powiadomienia
podpisanego pÍZez Vmocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie
nal'eŻy złoŻyc w miejscu i wedfug zasad obowięu1ących przy składaniu ofert. odpowiednio
opisaną kopertę zawierająca powiadomienie naleŹy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
'WYCOFAME''. w celu potwierdzenia uprawnienia osób do złoŻerua oświadczenia o
wycofaniu oťerty, do oświadczerua należy załączyć, odpowiednie dokumenty (np. aktualny
KRS' zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne
pełnomocnictwo).
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XV.Mieisce ĺ teľmin otwaľcia ofeľt

Otwarcie ofert
Mieszkaniowa
godz. 10rs.

nastąpi w siedzibie Zamawíającego:
ul.Zbrowskiego 104, 26-600 Radom

Radomska
w dniu

Spółdzielnia
Ż1.06.2022n

XVI.Teľmin zrviazanĺa z oferta.

Wykonawca pozostaje zwíązany ofeľtą przez 30 dni. Termin związania z ofertąZaczyna
biegwraz z upływem terminu składania ofert.

XVII.Opis sposobu obliczenia cenv.
l. Cenę oferty stanowi wartość wyraŻona w jednostkach pieniężnych ( PLN), która

Zamawiający jest zobowlązany zapłacić, Wykonawcy za wykonanie zamówienia.
2. Cenę ofertową Za wykonanie przedmiotu zamówienia, na|eŻy przedstawić

w Formularzu ofertowym stanowiącymzał. nľ 1 do SIWZ.
3. Cenę ofeľĘ naleĘ podać w foľmie ryczałtu dla całości zamówienia. Cenę dla

zadania należy podać w oparciu o złożony kosztorys ofeľtowy.
4. Do wartości netto Wykonawca ma doliczyć podatek VAI w obowiązującej wysokości

i w ten sposób wyIiczy kwotę brutto.
5. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku.
6. Uwzględnienie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usľug będzie obcíążało

wszelkimi negatywnymi konsekwencjami Wykonawcę.
7 . Wymagane jest bezwzględnie zał1czeĺie do oferty kosztorysu ofertowego dla całego

zamówienia.
8. Każdy oferent może złoĘć w pľowadzonym postępowaniu pľzetaľgowym jedną

ofertę na całość zamówienia.
9' Zamawiający nie dopuszcza składanie ofeľt częściowych.
10. oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygoÍowanięm i złoŻeĺiem ofeľty.
1l. Cena ofertowa okľeślona w ofercie stanowić będzie wartość ryczahową

nie podlegaj ącą żadnym zmianom.
12. oferta ma być spotządzona w języku polskim' czyte|nie i pod rygorem nieważności

w formie pisemnej na formularzu zał. nr 1 do niniejsze SIWZ.
13. Wymagane jest od oferentĺirľ bardzo szczegółowe sprawdzenie rv teľenie

waľunków wykonania zamórľienia.
l4. Podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią:

Zakľes robót: załącznik nr 7 do sIwZ
a) Zabes robót dla Wykonawcy jest tylko materiałem pomocniczym

w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego i wyceny oferty' nie może stanowić
jedynej podstawy do wyceny wartości ryczałtowej robót. Konieczna jest dokonana
wizja lokalna obiektu.

15' Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne ďo zręalízowania zamówienĺa
wynikające wprost z zakresu ÍZeczowego przedmiotu zamówienia, zakľesu robót'
dodatkowych wymagań zamawiającego' wynikających ze SÍWZ, jak również w nim
nieujęte, abez\ďorych nie można wykonać zamówienia. Wykonawca ponosi ryzyko ,

co do poprawności kalkulacji ceny adekwatnej do zakesu tzeczowęgo przedmiotu
zamówienia.

1ó. Wykonawca nie może Żądać, podwyższenia wynagrođzenia, chociażby w czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć, rozmiaru lub kosztów prac.

I7. Zamawtający nie dopuszcza złoŻenia oferty w postaci elektronicznej.

XVI[.opis kryteľium, którymi zamawiający będzie się kierowal przy wyboľze ofeľĘ wľaz
z podaniem znaczenia Ęch kryteľium oľaz sposobu oceny wyceny.
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1. Ustala sĺę, że pľry rvyboľze ofeľt Zamawiający kĺerował się będzie następującymi
kryteľiami:

CenaofeľĘ(c)-90pkt
okres udzĺelonej gwaľancji (G ) -10pkt

Kľyterium ceny oferĘ ( C )
Liczba punktów przyznana ofęrcie za spełnienie kryterium cena ( C) wg wzoru:

Cena najniŻsza
C- x 90pkt

Cena oferty
Kryterium okľes udzielonej gwaľancji (G )
Minimalny wymagany przezZamawiającego okľes udzielonej gwarancji -
36 miesięcy- od dnia sporządzenia bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót
a) okres gwarancji 36 miesięcy (wymagany przezZamawiającego): 2 pkt
b) okres gwarancji : powyżej 36 m-cy do 48 m-cy włącznie: 4 pkÍ
c) okľes gwarancji : powyŻej 48 m-cy do 60 m-cy włączníe: 7 pkĹ
d) okľes gwarancji : powyżej 60 miesięcy: l0 pkt
Max ilość punktów do osíągnięcia Za krýerium okĺes udzielonej gwarancji
l0 pkt

Ilość punktów danej ofeľĘ (N): N: C + G
gdzie:
N _ ilość punktów oferty'
C - ilość punktów uzyskanych w kryterium cena,
G - ilość punktów uzyskanych w kryterium okľes gwarancji.

XIX.Wvbóľ oferty i zarviadomienie o wYniku posteporvania.

l. Zamawiający udzieli wykonanie zamówienia, Wykonawcy, którego oferta zostanie
l:znana za najkorzystniej szą.
2. o wyborze oferenta zainteľesowani zostaną powiadomieni pisemnie po zakończeniu
postępowania przetargowego.

XX.Infoľmacie ogólne dotvczace kwestii formalnvch umowy w sprawie ninieiszego
zamówĺenia.
1. Z oferentem, który złoŻył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której
wzór stanowi załączník nr 6 do SIWZ.
2. Wykonawcy odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

XXI.Sposĺib poľozumiewania sie z oferentami

l. osobami upoważnionymĺ przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są
pracownicy Dzíału technicznego RSM.; tel'48-384-03-66,] l w.38; mail:
zarzadrsm(ĺD rsm.radonr.pl.

2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski,
zawiadomielia oraz informacje Zamawĺający i oferent przekazują pisemnie lub mailem:
zarzadrsm(4) rsm.radom.pl. lub na stronie internetowej : www.ľsm. radom.pl.

3. JeŻe|iZamawiający lub ofęrent przekazująwnioski, zawiadomienia mailem, kaŻdazę stron
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich oÍrzymarua.

4' Wykonawca jest zobowiązany podac w ofercie swój mail'

XXll.Unieważnienĺe postepowania

Radomska Spółdzĺelnia Mieszkanĺowa im.J.Gľzecznaľowskiego w Radomiu zastrzega
sobie pľawo unieważnienia pľzetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez
ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
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XX[I.Wvkaz załacznĺków do SIWZ:

Załącznik nľ 1 - Formularz oferty
Załącznik nľ 2 - oświadczenie wykonawcy
Załącznik nľ 3 - oświadczęnie o niekaralności
Załącznik nľ 4 - Wykaz zrealizowanych robót
Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie
Załącznik nľ ó - Projekt umowy
Załącznik nr 7 _ Zakľes robót
Załącznik nľ 8 - Mapka przedstawiająca miejsce wykonania zamówienia+ zdjęcia

ZATWIERDZAľĺ:

Pełnomocnik Zarządu wtc S ZARąDU
Ksĺęgowy

tnz erafin

Radomska Społdzielnia Mi
im. Józefa Gĺzecznarowskiego

26-600 Radom, ul. Zbrowskiego 104

NtP 796-003-59-52

1.

Ż.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1l



Załączniknr l
Formularz ofertowy

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

FORMULARZ OFBRTOWY
na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie chodnika przed budynkiem Powstańców Sląskich 1

w Radomiu

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

ryczałtową cenę danego zamówienia

Cena ofeľtowa rvczałtorYa za wvkonanie całości zamówienia pn.: Wykonanie chodnika pľzed
budynkĺem Powstańców Sląskich 1 w Raĺlomiu.

Cena netto .zł.netto bez podatku VAT ( słownię:
złotych). Nalezny

podatek VAT w wysokości...... il :;:;:J. .- -'. - :ľĹľ;;i
Cena bruttowraz z należnym podatkiem VAT wynosi :............ .zł.bľutto.
(słownie:... .............zł.brutto

Ceny wyliczono w oparciu o ďw składniki do kosztorysowania:
Stawka roboczogodziny .......'zł.
Koszty ogólne. '. '...%
Koszty zakupu. ......%
Zysk. .........%

Cena ofertowa ľyczałtowa za wykonanie całości zamówienia rvynika z załączonego do ofeľĘ
kosztorysu ofeľtowego.

I Roboty objęte zamówieniem: wykonamy w terminie do :.........

II. Na wykonanię całości zamówienia udzielamy gwarancji na okres
liczonych od dnia końcowego bezusterkowego odbioru robót.

Informujemy,że ťĺrma nasza jest /nie jest/ płatnikiem podatku VAT.

mleSlęcy

1il.

IV.

v.

oświadczamy, Że związujemy się ofertą zgodnie ze SIWZ na okľes 30 dni.

oświadczamY, Że'. dokonaliśmy wizji lokalnej terenu z zachowaĺiem należýej staranności
i zebraliśmy wszystkie informacje, któľe są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy
na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz otrzymaliśmy konieczne danę do przygotowania oferty.

Akceptujemy proponujemy wzór umowy í w razię wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i tęrminie wskazanym przez
Zamavłiającego.

vI.
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VII.

vIIr.

IX.

xII.

XIII.

w sprawíe niniejszego postępowania są
Nr telefonu e-mail:

x. oświadczamy, Że całość, przedmiotu zamówięnia: będzie wykonywany wyłącznie siłami własnymi
Firmy.

xI. Wniosłem/ wnieśliśmy wadium dla danego zamówienia w wysokości
w formie .......w dniu...

oświadczamy, ze, zapoznaliśmy się ze Specyťrkacją Istotnych Warunków Zamőwierua' projektem
umowy i wszystkimi innymi dokumentami oraz warunkami spełnienia zamówięnia. Do
dokumentów i SIWZ nie wnosimy Żadĺych zastrzęŻen i uznajemy się za związanych okľeślonymi
w nich postanowieniami , aw ptzypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z treścią
przedstawio ną pÍzez Zamaw iającego'

oświadczamy, żew cenie oferty zostaĘ uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Upoważnionymi osobami do kontaktu i prowadzenia wszelkiej korespondencji zZamaułiającym

Integralną częścią niniejszej oferty jest kosztorys ofeľtowy dla danego zamówienia.

Prosimy
konto...

o zwrot pieniędzy wniesionych týułem wadium na

xIV. Załącznki:

(podpis upełnomocnionych przedstawicieli)

zł

a.

b.

c.

d.

e.

f.

(data)
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Załączniknr2

-Wzór ośrviadczenĺa Wykonawcy

ZAMAwIAJĄCY:
Rad o mska Spółdzĺelnia Mĺeszkaniowa im. J őzeÍa G rzecznarows kiego,
ul. Zbľowskiego 104, Ż6-600 Radom

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamőwieĺia pn: Wykonanie chodnika przed
budynkiem Powstańców Sląskich 1 w Radomiu.

oŚWIADCZAM, ŻE:
Jestęm (esteśmy) uprawniony(i) do występowania w obrocię prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
l. Posiadam (posiadamy) niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

określonych prac lub czyrľrości, jeŻeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania'
2. Dysponuję (dysponujemy) niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a takŻe potencjałem

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
3. Znajduję się (znajdujemy się) w sýuacji Íinansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

., dnia

podpís osoby uprawnionej do składania oświadczęń
woli w imieniu Wykonawcy
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Załączniknr3

Wzór oświadczenĺe Wykonawcy o niekaľalnoścĺ

Nazwa Wykonawcy

Siedziba

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn: Wykonanie chodnika pľzed

budynkiem Powstańców Sląskich 1 w Radomiu.

Dzíałając w imieniu

Zwanego dalej Wykonawcą i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania :

l. ośwĺadczam. że Wykonawca _ osoba ťlzyczna, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej

działalność gospodarczą, urzędujący członkowie organu zarządzającego w przypadku osoby

prawnej, komplementariusze w przypadku spółek komandyowych i komandytowo-akcyjnych,

partr1ęrzy lub członkowie zarząduw przypadku spółek partnerskich, wspólnicy w przypadku spółki

jawnej - nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w zutiąz|ll Z postępowaniem

o udzie|enie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, albo irme przestępstwo popełnione w celu

osiągnięcia korzyści majątkowych oraz w ciągu ostatnich Írzech lat nię została nałożona kara

pieniężna, o której mowa w przepisach o z:walczaniu nięuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej

konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcje publiczną, nię zostało wszczęte

postępowanie upadłościowe lub ogłoszona upadłość.

(miejsce í daÍa zŁoŻęrua oświadczenia) (pieczęc i podpisy upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)
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Zzłączniknr 4

Wzőr wykazu wykonywanych ľobót budowlanych
ZAMAwIAJĄCY:
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J ćlzeÍa G ľzecznaľowskiego
ul. Zbľowskiego 104, Ż6-600 Radom

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówięnia pn: Wykonanie chodnika przed
budynkiem Powstańców Sląskich l w Radomiu.

oświadczam(my)' że
wykonywałem (liśmy) następujące roboty budowlane o zakĺęsíe i charaktęrze porównywalnym
z niníejszym zamówieniem oraz Że ľoboty te wykonane zostaĘ z zasadami sztuki budowlanej,
z na|eżýą starannością i prawidłowo ukończone' na co załączam stosowne referencje.

dnia

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

Odbiorca
(nazwa,adres,
nr telefonu do

kontaktu)

Data wykonywanej ľoboty
budowlanej w okľesie ostatnich 5

lat przed upływem terminu
składania ofert, odpowiadające

swoim rodzajem zakresowi
przedmiotu zamówienia,

Zakończęnie
(data)

Początek
(data)

Wartość brutto
ľoboty budowlanej,

zamówienia

Nazwa i pľzedmiot robót
budowlanych

L.p.

1

2
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Zzłączniknr 5

_wzór wykazu osób które będą wykonywać niniejsze zamórvienie

ZAMAwIAJĄCY:
Rad om s ka Spółdzielnia Mieszkanĺowa im. J ólzefa G rzecznarows kiego
ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn:
Wykonanie choĺlnika pľzeĺl buĺlynkiem Powstańców Śląskich l w Raĺlomiu.

oświadczam(y), Żę
Zamówienię niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

dnia

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

Doświadczenie
zawodowe

Kwalifikacje
zawodowe

Zakręs
wykonywanych

czyrľrości

Imię i nazwiskoL,P
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Załączniknr 6

UMowA - wzőr

Zawarta w dniu pomiędzy

Radomską Spółdzielnią Mieszkaniową im. J. Grzecznarowskiego z siedzibą : 26 _ 600 Radom
ul. Zbrowskiego 104, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pođ rľ KRS 0000085072, posiadającą

I.IIP 796-003-59-52, REGON 000485204 , zwaną dalej ,,Zamawiającym'',
reprezentow aną pÍ zęZ''

l. Prezes Zarządu
Ż. Wiceprezes Zarząđu

a

Z:w any m dalej,,Wykonawcą''
reprezentow anym pr Zęz :

w rezultacie dokonania przezZamawiającego wyboru ofeľty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
z dnia ...'...,.........Została zawarta umowa o treści następującej :

s1.
1. Zamawiający zIeca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą:. Wykonanie

choclnika pľzeĺl budynkiem Powstańców Śląskich 1 w Radomiu. , zgodnie ze złożoną ofertą

zarejestrowaną pod nľ dnia .kosztorysem ofertowym, na

warunkach określonych w SIWZ oraz w ofercię Wykonawcy.

Ż' Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującęgo i polskimi normami
technicznymi odnoszącymi się do przedmiotu umowy' w zakresie umożliwiającym użýkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczetiem.

s2.
l. Termin rozpoczęcia reaIizacjí przedmiotu Umowy strony ustalają na dzięŕl protokolamego

przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie obustronnie
uzgodnionym' nie później jednak niż w ciągu l0 dni licząc od daty podpisania Umowy.

2. Tęrmin zakonczenia realízacji przedmiotu Umowy ustala się do dnia 30.08.2022r.
z możliwością jego przesunięcia w przypadku wystąpienia okoliczności jak $ l3.

3. Zmianaterminu zakonczerua robót spowodowana warunkami w/w wymaga formy pisemnej tj.

aneksu do umowy pod rygorem nięważności.

s3.

Ustala się wynagrodzenie ryczahowe za wykonanie robót budowlanych polegających na: Wykonaniu
choclnika przed buĺlynkiem Powstańców Śląskich 1 rv Raĺlomiu, zgodnie ze złożoną oťertą
zarejestrowaną pod nr .. ' ' . '.. dnia .kosztorysem ofertowym, na warunkach
określonych w SIWZ oraz w ofeľcie Wykonawcy na kwotę : '..... zł. netto
(słownie: ....złotych netto)
plus podatek VAT ....... '. '%. Kwota bľutto: .......zł.
(słownie: .złoĘch bľutto) zgoďnie ze
złoŻoną ofertą zarejestrowaną pod n'r .... .... dnia. , kosztorysem ofertowym, na
warunkach okĺeślonych w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy. Kwota powyższa jest ostateczna
i nie podlega zmianie.
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Ceny wyliczono w oparciu ďw składniki do kosztorysowania:
Stawka roboczogodziny .. . ' . '.. zł'lr-g
Koszty ogólne ......'%
Koszty zakupu .......%
Zysk ......%

$4.
1. Strony postanawiaj ą,Żerozliczenie przedmiotu odbywać się będzie fakturą końcową za wykonany

i odebrany bezustęrkowo protokółem końcowego odbioru robót przedmiot całego zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur w terminie do 2l dni licząc od daty

potwierdzenia odbioru tych robót.

3. Rozliczęnię końcowe przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu 30 dni licząc od daty bezusterkowego
odbioru przedmiotu Umowy, na podstawie faktury końcowej płatnej w tęrminie do 30 dni licząc
od daty złoŻęnia faktury w siedzibie Zamauliającęgo wraz z zaÍwięrdzonymi kompletnymi
dokumentam í roz|iczeruowymi.

ss.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mięniu Zamawíającego

i lokatorom w okľesie prowadzenia robót.

Ż. Wykonawca zobowiązuje się do :

przestrzegania przepisów BHP i p.pożarowych i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ích
naruszerue.
zab ezpieczenia właściw ej or ganizacji robót
wykonania na koszt własny wygrodzenia strefy bezpieczeństwa,
odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru swojego
mienia;
ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na terenie budowy w trakcie realizacji
robót;
przekazania do Admínístracji osiedla Gołębiów I ul.Andersa l0, rozebranych płyt
chodnikowych z dojść od parkingu do chodnika przed budynkięm Powstańców Sląskich 1.

Umożliwienia wstępu na tęren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru
budowlanego, do którychnależy wykonywani e zadan okľeślonych Ustawą _ Prawo Budowlane
oľaz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą Ustawą.
ustalania i utrzymywania porządku tęrenu budowy, a po zakończeniu robót doprowadzenie do
należýego stanu i poľządku tęľęnu budowy (demontaż obiektów tymczasowych oraz
uporządkowanie terenu z ręsztek budowlanych w tęrminie nie późniejszym ruż w dniu odbioru
końcowego robót;
Transport i składowanie odpadów : Wykonawca jest zobowĺązany do przestrzegania przepisów
Ustawy o odpadach z 14 grudnia2}l}r. (Dz. U. zŻ0I3 r.,poz.2|), w tym:

przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realízacji zamówienia odpady
i zapewnĺa kontenery na odpady
ponosi koszty z týl:Łuj*. (np. wyw oz, utylizacja)

Wykonawca na wniosek zamawiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji, oraz
przedstawi stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospođarowane (wywiezione
na składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z wlw ustawą oraz przepisami wykonawczymi
wydanymi na tej podstawie
wykonania i utrzymanía na koszt własny zap\ecza budowy,

zawiadamíania zamawiającego o tęrminach robót zanikających lub ulegających zaĘciu
z wyprzeďzeniem umożliwiającym Sprawdzenie ich przez inspektora nadzoru, w razię
niewypełnienia tego zobowĺązaĺia Wykonawca będzie musiał odkryć roboty, umożliwić ich
zbadaruę i przywrócić je do stanu pierwotnego, jeżeli nastąpiło to z jego winy,
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w przypadku udostępnienia przęZ Zamauĺiającego punktów poboru energii i wody do celów
budowy, do pokrycia ich kosztów w trakcie realĺzacji zadaĺia wg. wskazan urządzeŕl
pomiaľowych, zamontowanych na koszt własny lub wedfug innych uzgodnień
zZamawiającym,
ponoszenie wszystkich irmych kosztów związanych z prőbami, badaniami przewidzíaĺymi
Prawem budowlanym, niezbędnych do prowadzenia' kontroli i odbioru robót budowlanych,
utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania
i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów oraz

niepotrzebny ch urządzeń prowizory cznych na koszt własny,

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z matęriałów własnych zgodnie zofertą.
4. Zastosowane materiaĘ wyroby budowlane íurządzenia przez Wykonawcę powirľry odpowiadać

wymogom wyrobów dopuszczonych do obľotu i stosowania w budownictwie okľeślonym w art.l0
ustawy ,,Pľawo Budowlanę'' oraz posiadaó wymagane certyfikaty' atesty, aprobaty techniczne, być
zgodne Z wymogami technícznymi Polskich Norm.

5. Na każde Żądanie Zamau,iającego, Wykonawca zobowiązany jest okazaé w stosunku do

wskazanych materiałów, certyťrkat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat
zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. JężeIi Zamawiający zaŻąda badań

zakwęstionowanych materiałów, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzęnia badań na

własny koszt, które wykona niezależny rzeczoznawca budowlany. JeŻeli w rezultacie badań okaże
się, że Zastosowane materiaĘ są niezgodne Z umową' odbiegają od norm i przepisów, to koszt
badań i robót napravłczych ponosi Wykonawca.

6. Zapobraną energię elektryczną i wodę Zamawiający obcíąŻy Wykonawcę fakturą VAT.

$6.
1) Strony postanawiaj ą, Że wiąŻącą formą odszkodowania będą kary umowne.

Ż) Ustala się kary umowne w następującychprzypadkach i wysokościach:
a) Wykonawca zobowiązaĺly jest do zapłaceĺiaZamavłiającemu następujących kar umownych:

i' za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,l%o wynagrodzenia
umownego brutto okĺeślonego w $ 3, za każdy dzień zulłoki licząc od umownego
t ermi nu zako nczeĺia r ealizacji przedm i otu umowy'

ii. zazwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości
0,Io/owynagrodzenia umownego brutto określonego w $ 3 za kaŻdy dzień zwłokiIicząc
od końca terminu wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie wad, stwierdzonych
w okľesach gwarancji i rękojmi'

iii. za odstąpienię od Umowy Z pÍzyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
w wysokości I0% wynagrodzenia umownego brutto okľeślonego w $ 3.

3) W przypadku wystąpienia kar okľeślonych w niniejszym paragrafie ust. 2 pkt. a), ich
egzekwowanie nastąpi w pierwszej kolejności popÍzęz potrącenie z faktury wystawionej przez
Wykonawcę za przedmtot umowy lub z zabezpięczenia należýego wykonania umowy znajdującej

się w dyspozycji Zamawiającego.

$7.
Zamawlający ZasÍÍZega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego wysokość kar
umownych.

s8.
Strony niniejszej umowy uzgadruają, Że Zamawiającemu przysfuguje oprócz sýuacji wynikających
z przepisów kodeksu cywilnego, dodatkowe umowne jednostronne prawo odstąpienia od niniejszej
umowy' bez pono szenia j akichko lwiek konsekwencj i, w następuj ą cy ch przypadkach gdy :

l. Wykonawca nie przystąpi do wykonywania prac w terminie dwóch tygodni od tęrminu
rozpoczęcia prac określonego w umowie.
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2. Wykonawca przerwał realizację robőtbez uzasadnionej pÍZyczyÍ|y na okres dłuŻszy niż l0 dni.

3. Wykonawca wykonuje prace wadliwie, złej jakości lub z zastosowaniem wadliwych
matęriałów, mateńałów niezgodnych z dokumentacją techniczną, ĺlje przesLrzega warunków
technicznych i obowiązujących norĺn w wykonywaniu powierzonych robót.

4' Wykonawca rea|izuje roboty opieszale tak, iŻnie jest prawdopodobne, aby zakonczono ľoboty,
budowlanę w umówionym terminie.

$e.
1' odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obcíążają następujące
obowiązki szczegőŁow e:

a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udzia|eZamavĺiającego
sporządzí szczegőłowy protokół inulentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia.

b) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, która była winna odstąpienia od umowy.

c) wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpĺeczających jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło zprzyczyn,zaktőre Wykonawca nie
odpowiada.

d) wykonawca nięzwłocznie, anajpőźrĺej w terminie 7 dni, usunie Z terenu budowy urządzeĺie
zap|ecza przez niego dostarczone lub wzniesionę.

3. Zamawiający przejmíe pod swój dozór plac budowy.

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

$ 10.
l. Wykonawca będzie ponosił w okľesie prowadzenia robót i w okresie gwarancji

odpowiedzialność za ęwentualne szkody wyrządzoneZamavłiającęmu i lokatorom.

2. Likwidacja szkody Wykonawca dokona w terminie 7 dni od daty otrzymania protokofu szkody
sporządzone go przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

s 11.

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu
umowy' potwieľdzone protokółem bezustęrkowego odbioru końcowego robót.

2. Strony postanawiaj ą, Że z czyrmości 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 zgłoszeníu wykonanych
robót do odbioru.

3' Jężeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwięrdzonę, Że przedmiot odbioru nie
osiągnął gotowości do odbioru z powodu nię zakoÍlczenia robót lub posiadania wad, to
Zamawĺający odmówi odbioru zwiny Wykonawcy.

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót w ciągu7 dni od daty zawiadomienia
go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

5. Gotowość do odbioru końcowego robót powinna być potwierdzona przez inspektora nadzoru.
o gotowości do odbioru Wykonawca zawiadomi odrębnie na piśmie Zamauĺiającego'

6. Wykonawca wtaz zę zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego zobowiązany jest
przedłoŻyc Zamavł iającemu między innymi :

b) atesty, aprobaty techniczne, gwarancje, świadectwa jakości na wbudowane materiaĘ itp.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysfugują
następujące uprawnienia :

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia:
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- odmawia dokonania odbioru do czasu usunięcia wad i ponownego zgłoszenia przez
Wykonawcę,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia :

- jeŻe|i umożliwiają użýkowanie przedmiotu umowy zgodnie Z przeznaczeniem,
Zamawiający może obruzyć, wynagrodzenię do 25%o wartości robót za dany element
posiadający wady,
- jeŻe|i wady uniemoŻ|íwiają użýkowanie zgodnie z przęzrlaczeniem, Zamawiający
może odstąpić od umowy, obciąŻając Wykonawcę wszystkimi kosztami wynikającymi
ztego týufu \ub żądac prawidłowego wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

8. odbióľ dla robót zarukających i ulegających za|<ĺyciu polega na sprawdzeniu ilości i jakości
robót wykonanych zgodruez umową. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy.

9. ostateczną komisję odbioru końcowego robót zwofujeZamawiający.
10. w okľesach rękojmi i gwarancji, Zamawiający,możeprzy udzia|e Wykonawcy przeprowadzać,

przeg\ąđy gwarancyjne, z których sporządzone będą protokoĘ, zawierające stwierdzone wady
lub ich brak. Przeglądy te zostaną wykonane w ramach niniejszej umowy' Wykonawcy nie
przysfuguje za ich wykonanie dodatkowe wynagrodzenie.

l 1. odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonania przedmiotu umowy po upływie udzielonej
gwarancji. odbiór będzie dokonywany przez Zamawiającego pÍZy udziale Wykonawcy
w formię pľotokofu.

lŻ. PrzegIąđy gwarancyjnę dokonane zostaną w szczególności:
a) przed upýwem okresu gwarancji ustalonym w umowie w $ 12 ust.l í okľeślonym
bęzusterkowym protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy.

13. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca nie może
odmówić podpisania protokołu bez podania udokumentowanych pÍzyczyn odmowy.

14. W przypadku odmowy podpisania protokofu z przegląđu gwarancyjnego bez pisemnego
uzasadnieniazłoŻonego Zamawiającemu w ciągu 5 drulicząc od daty sporządzenia protokofu,
Zamawiający może jednostrormie uznać bezsporność wykazanych wad.

15. Po protokólamym stwierdzeniu usunięcía wad w okľesie gwaľancji i rękojmi, rozpoczynają
bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należýego wykonania umowy, o którym mowa w $ 14.

s 12.

l. Na przedmiot umowy określony w $ 1, Wykonawca udziela Zamavĺia1ącemu ......'....m-cy
miesięcy gwarancji Iícząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz

zobowiązuje się do usuwania wad powstałych w okresie gwarancji na własny koszt w terminie

wskazanym przez Zamawiającego'
2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wskazanym w ust. I, Zamawiający ma prawo

polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
3. Koszty o których mowa w ust.3 Zamawia1ący może pokryć w całości lub w części

zpÍzeznaczonego na tęn cel zabezpieczęĺia należýego wykonania umowy.

4. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę' w sprawach nię uregulowanych w umowie

odpowiednie Zastosowanie mają pľzepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości ptzy sprzedaŻy.

5. Niezależnie od uprawnień z týufu gwarancji Zamawiającemu przysfugują uprawnienia

z týufu rękojmi na zasadach okĺeślonych w Kodeksie cywilnym'

s13
Wykonawca ma prawo do żądania przedfużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego

terminu stanowi konsekwencj ę :

okoliczności' których nie można było przewidzieé,niezależnych od Wykonawcy,

wprowadzenia robót dodatkowych, kÍóre ze względu na technologię wykonania w Znacznym

stopniu wpýwaj ą na terminow ą r ealízacj ę przedmiotu umowy'
z powodu siły wyższej.
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1. Strony ustalają zabezpieczenie naleŻytego wykonania umowy w wysokości l0% wartości

. . ... . ..zł. (słownie złotych: . .. . ..), wniesione przed
podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie należýego wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu' gwarancjach
bankowych lub ubezpieczeniowych.

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 gwarantuje zgodnie Z umową wykonanie robót i sfuży do
pokrycia roszczen z týułu gwarancji i rękojmi za wykonane roboty.

4. Zamawíający zwraca 50% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zakonczęĺiareaIizacjĺ
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiaj ącego za na|eży cie wykonane.

5' Zamawiający pozostawi na zabezpieczęnię roszczęn z týufu gwarancji i rękojmi za wykonane
roboty 50% kwoty zabezpieczerĺa naleŻýego wykonania umowy.

6. Kwota, o której mowa w pkt'5 zostanie zwrócona przez Zamawiającego po upýwíe okresu
gwarancji i rękojmi za waďy na wniosek Wykonawcy.

s ls.
1. Zobowiązuje się Wykonawcę do ustanowienia samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z art.l2

ustawy z dnia 7 lípca 1994 roku Prawa budowlanego i powołania na stanowisko kierownika
budowy Pana ......upr.bud. nr. członęk MOIIB nr

2. Funkcję Inspektora nadzoru Ze strony Zamawiającego pełnić będzie Pan
..upr.bud.nr

członek MOIIB nr. '..........
s 16.

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

s 17.

l. W razię powstania Sponr, na tle wykonywania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie
zamówienia, Wykonawcazobowĺązany jest przede wszystkim do wyczerpania dľogi postępowania
reklamacyjnego.

2' Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczeĺia do Zamawiającęgo.
3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się đo zýoszonego przez'Wykonawcę
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszeníaroszczęnia.

$ 18.
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej. Wprzypadku upýwu okľesu ważności polisy Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć,
się w w/w zakľesie co najmniej na kwotę 100.000,00 zł.

s le.
Sądem właściwym w sprawach sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy jest Sąd właściwy
miej scow o ze w zglę du na siedz ibę Zamaw íającego .

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

s 21.

Umowę niniejszą sporządzono w 2 _ ech jednobrzmiących egzempl'arzach, l egzemplarz dla
Zamawiającego 1 egzempIarz dla Wykonawcy.

!Úr

É
ZAMAwIAJĄcY WYKONAWCA
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RADoMS KA sP OŁDZIELNIA MIESZKANIoWA
im. |őzef a Grzecznaľoürskiego

-=RSM
Załączniknr 7 do SIWZ

ZAKRES ROBOT

Wykonanie chodnika przed budynkiem Powstańców Śląskich 1 w Radomiu

1 Rozbiórka istniejącego chodnika - ciągu pieszo-jezdnego i dojść od parkingu do chodnika
z betonu i płý chodnikowych orazrozbiőrka istniejących obrzeży : 20 m3

2 Wywóz i utylizacja gľuzv - 20 m3
3 Ułożenie nowego chodnika przed budynkiem Powstańców Sląskich 1 z kostki brukowej

grubość 8 cm - 583 m2
4 Ułożenie dojść od parkingu do chodnikaprzed budynkiem Powstańców Śląskich l z kostki

brukowej grubość 6 cm - 44,0m2 (Uwaga: rozebrane płýy chodnikowe przekazać
Administracji osiedla Gołębiów I).

5 Podbudowa betonowa B-15 gľ. 20cm - l25 m3
6 Ułozenie nowych krawężników dľogowych 15 cm _ 16 mb
7 Ułożenie obrzeĘ gr.8 cm - 406 mb
8 Regulacja: wpustów ulicznych-7 szt.studzienek kanalizacyjnych,2 szt. skrzynka u|iczna gaz.

Rozbiĺírka istniejącej opaski wokół budynku Powstańców Sląskich 1 w Radomiu
ĺ wykonanie nowej opaski z kostki brukowej

1 Rozbiórka istniejącej opaski wokół budynku Powstańców Śląskich 1- 130,00 mb
2 lJłoŻenie nowej opaski z kostki brukowej gr. 6cm wokół budynku Powstańców Śląskich l-

130,0mb, szerokość opaski 0,5m, opaska na podbudowie bętonowej min B-10, obtzeża
gr.6cm.

RoboĘ poľządkowe

1 Uzupełnienie ziemi na trawnikach po ustawieniu obrzeŻy
2 Uporządkowanie terenu i trawników po wykonaniu robót brukarskich.

Wymagania mateľialowe

Kostka brukowa grubość 8 cm - behaton kolor ( Szary) gľafit ),
Kostka brukowa grubość ó cm -(Holland koloľ (szary, gľafit)
krawężniki drogowe l5 cm kolor szary,
obrzeŻa gľubość 8 cm - kolor szary,
obrzeŻa gľ'ó cm _ koloľ szary

Rodomsko Spółdzielnio Mĺeszkoniowo
www.rsm.rodom.pl I tel. 48 3B4 03 óó

I lStrono
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