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SPECYFIKACJA
ISToTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA

(srwz)

na wykonanie zamówienia pn.: Malowanie klatek schodorľych w budynku mieszkalnym wielorodzinnych
przy ulicy Akademickiej 4 w Radomiu będącym w zasobach Radomskiej Spóldzielni Mieszkaniowej
w Radomiu

I.Nazwa i adres Zamawiaiacego

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowaim. Jőzeta Grzecznaľowskiego Adľes : ul. Zbrowskiego l04'
26 - 600 Radom
Tęlęfon : l48l 384-03-66; 1481384-03-98
mail : zarzadrsmíĺrlrsm.radom.pl. Strona intęmetowa : www.rsm.radom.pl.

II.Tľvb udzielenia wykonania zadań

Postępowanie o udzielenie wykonania zamówienia jest prowadzone w trybie przęÍarg! nieograniczonego,
zgodnie z obowíąnljącym w RSM ,,Regulaminęm organizowania i przeprowađzaĺia przetargów na
wykonanie robót i usfug w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzeczĺarowskiego''.

I ll.opis przedm iotów zamówienia

l. Przedmiot zamówienia obejmuje: Malowanie klatek schodowych ( klatka I'Il)
w budynku mieszkalnym wielorodzinnych przy ulicy Akademicka 4 w Radomiu będącym
w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu

2. Przedmiot zamówięnia obejmuje 1 ( jedno) zadaníe.
3. Wykonawca moŻe złoŻyć w prowadzonym postępowaniu przetargowym ofertę na całość

zamówienia.
4, Zamawíający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający moŻę zarządzić przeprowadzenie II ętapu przetargu nieograniczonego

dwustopniowego. Zamawiający moŻe w tym etapie prowadzić negocjacje
z wykonawcami, których oferý nie podlegają odrzuceniu' a ďotyczą onę treści i wartości złoŻonych
pÍzęz nich ofęrt. Decyzja o zarządzeĺíu II etapu przętargu jest swobodną
i jednostrorną decyzją Zamawiającego.

6. Umowa na roboty budowlane zostanie sporządzona na całoŚć zamówienia.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ í przedmiarze robót,
stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ :

8. Załączoĺe do SIWZ przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo. Za|ęca się aby
Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresęm rzęazo.vĺ1m zamówienia.
W pľzypadku pojawienia się koniecznoŚci uzyskania informacji uzupełniających, informacji tych
udziela Zamaułíający'

lV.Teľmin wykonania zamówienia
Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia:
1. Rozpoczęcie robót - po podpisaniu umowy' nie później jednak niż w ciągu 10 dni licząc od daty

podpisania umowy.
2. Zakończen|e ľobót : - do 30.08.2022ľ.

Warunki udzialu w oosteoowaniu. oois soosobu dokonvwania ocenY soelnienia tvch warunków
oraz dokumenty potwierdzaiace spelnienie warunków udziału w postepowaniu.

A. Wvkonuwcv ubÍegaigcv sie o ninieisze zadunia muszr złożvć nastepuiące dokumenÍv:
l. Aktrralny odpis z właściwego Ęestru albo aktualne zaświađczęnie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż ó miesięcy przed upýwem
terminu składania ofert.

V.



2. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczęlnika IJrzędu Skarbowego potwierdzające, Że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaŚwiadczeĺie, Że uzyskał ptzevłidziane
prawęm zwolnienię, odroczenie lub rozłożenie na raty za|egých płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania ďecyzji właściwego organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upýwem tęrminu składania ofert.

3. Aktualne zaświadczęnie właściwego oddziafu Zakładu ÍJbezpieczen Społecznych
poťwierdzające, że Wykonawca nie za|ega z opłacaniem składek na ubezpíeczenia zdrowotne
i społeczne lub potwierdzeníe, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenię lub
rozłoŻęníę na raty za|egĘchpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania đecyzji właściwego
organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzeď upýwem terminu składania ofęrt.

4. Dowód wnięsięnia wadium na wybrane zaďanię pod rygorem nie dopuszczenia do przętar9v.
5. Ubezpieczenie od odpowiędzialności cywilnej w zakĺesie prowadzonej działalności związanej

z przeđmiotem zamówienia w wysokości l00.000'00zl. tj. opłaconą waŻĺą polisę
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.

6. Wypełnione załączĺíkinr l,2,3,4,5,6 do niniejszej SIWZ.
7. Kosztorys ofertowy- dla całości zadaniďbudynku
8. Stosowne pełnomocnictwa i inne wymaganę dokumenty'

B. Zamawiajqcy b'ymaga, aby łvykonawcy spełnili warunki doíyczqce:

l. PosÍadanir wiedzv Í doświadczenia.
Wykonawca w celu potwierdzenia' że spełnia warunek doýczący posiadania wieďzy
i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać i udokumęntować wykonanię w okresie ostatnich
5 lat przed upýwem terminu składania ofert, a jeŻeli okres prowadzętíadziałalności jest krótszy

- w tym okľesie, dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem zakręsowi przedmiotu
zamówienia, tj malowanie klatek schodowych, o wartości łącznej nie mniejszej niż 50.000,00zł.
brutto, wykonane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ( zamieszkałych,
z zapewnieĺiem nieprzerwaĺego dzíałania budynku) oraz udokumentowanie, Źę roboťy tę
zostaĘ wykonane zgodnie z zasađamí sztuki budowlanej, z na\eŻytą staľannością i pľawidłowo
ukończonę.
W cęlu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowíązanyjest przedłoŹyć
wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony wedfug wzonr stanowiącego załącznik nr
4 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty pofwięrdzające, Że ľoboty tę zostały wykonane zgodĺíe z
zasadami sztuki budowlanej, z rla\ęŻytą starannością i prawidłowo ukończone, załączając
odpowiednie referencj e.

2. D)'sponowania odpowiędnim potęncjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamőwíenia

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

wykazać,' Że do realizacji zamówienia będzie dysponował następującymi osobami.
l) pracownikami , których kwalifikacje i uprawnienia obejmują wszystkie kategorie robót

zw iązane z r ealizacją przedmiofu zamówięnia. Wykonawca potwieľdza spełnianie warunku
poprzęz złoŻenię oświadczeni a. (załącznik w 2 í 5 )

3. Sytuacji ekonomicznej i ťrnansowęj.

Wykonawca w cęlu potwierdzenia, Że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
gwarantującej wykonanie niniejszego zamówienia, zobowiązany jest wykazać, ze spełnia
następujące warunki :

Wykonawca musi posiadać ubezpieczęnie od odpowiedzialności cywilnej w zakľesie
prowadzonej działalności związanej zprzedmiotem zamówięnia w wysokości 100.000'00 zl.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przeđłoĘć, opłaconą waŻĺą polisę ubezpieczeniową
od odpowiedzialności cywilnej.

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

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

upadłość ogłoszono,



3) wykonawców ktőrzy za|egają z uiszczaniem podatków, opłat, składek ĺa ubezpieczeĺia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianąpra:wem
zgodę na zwolnięnię, odroczenie, rozłoŻenię na raty za|egĘch płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

4) wykonawców - osoby ťĺzyczne, które prawomocnię skazano za.przestępstwo popęłnione
w związku z postępowaniem o udzięlenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa albo inne

przęstępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
5) osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo

popełnione w związl<l z postępowanięm o udzielęnie zamówienia, przestępstwo przekupstwa

albo inne przestępstwo popełnione w cęlu osiągnięcia korzyści majątkowych,
6) przedsiębiorców, na których w ciągu ostatnich trzęęh lat została nałożona kara pieniężna,

o której mowa w pľzepisach o mta|czaniv nieuczciwej konkurencji, za czyl nieuczciwej
konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną,

7) wykonawców, ktőrzy nie spełniają warunków, nie złoĘIí oświadczęnia
o którym mowa w załączn1ku nr 2 niniejszej SIWZ,

8) wykonawców, ktőrzy nie złoŻyIí wymaganych oświadczeń, nie spełnili wymagań
okľeślonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności
nie wnieŚli wadium.

9) oferta Wykonawcy' który został wykluczony z postępowania, nie jest Íozpatrywarua.

l0) o wykluczeniu z postępowania przetargowego zamawiający za:wíadamia wykluczonego
wykonawcę podając uzasadnięnie.

ll) z Ętufu odrzucenia ofert, oferęntom nie przysfuguje żadne roszczęnie pľzeciwko
Zamawiającemu.

D. ocena spełnienia przedstawionych powyŹej warunków zostanię dokonana na podstawie
przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt V niniejszej SIWZ' wg zasady:

''spelnia-nie 
spełnia''.

Vl.Wvmagania Zamawiaiacego wobec WYkonawcv realizu iacego pľzedm iot
zamówienia.

Organizacyjne
Wykonawca jest gospodarzęm na tęrenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru
końcowego, i w szczególności zobowiązanyjest do:
l. zabezpíeczenia przeciwpożarowego;
2. pÍzestrzęgania pľzepisów BHP;
3. ustalania i utrzymywania porządku terenu budowy, a po zakończeniu robót dopľowadzęnię do

należytego stanu i porządku terenu budowy (demontaż obięktów tymczasowych oraz

uporządkowanie tęręnu z ręsztęk budowlanych w terminię nie póŹniejszym niŻ w dniu odbioru
końcowego robót;

4. odpowiedniej orgaĺizacji placu budowy , zabezpieczenía magazyĺowego i dozoru swojego mienia;
5. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na terenie budowy w trakcie ĺeaIizacji

robót;
6' Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas

wykonywania przedmiotu zamówięnia,
7. Transport i składowanie odpadów: Wýonawca jest zobowiązany do pÍzestrzęgarlia przepisów

Ustawy o odpadach z 14 gruďĺia2012r.(Dz.U.z20|3 r.,poz.Zl), w tym:

przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realízacjí zamówięnia odpady
i zapewnia kontenery na odpady
ponosi koszty z tyrułu jw. (np. wywóz, utylizacja)
na wniosek zamawiającego wskaże miejsce składowania lub uĘlizacji, oraz przedstawi
Stosownę dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wyľiezione na

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

Dotyczące pľzedmiotu zamówienia - Wykonawca zobovłiązany jest do:

l. Wykonania przedmiotu umowy z własnych materiałów zgodnie zprzedmiarem, ľobót, SIWZ oraz

zalecęniami Zama:wiającego. Zastosowane materiaĘ winny spełniać wymogi prawa budowlanego,
tj. posiadać odpowiednie certyfikaty ĺa zrĺak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami
technicznymi Polskich Norm lub apľobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nię ustanowiono
Polskiej Normy; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania;



2' Na Źądanie Zamauliającego dostarczenia deklaracji zgodnoŚci, aprobat technicznych, świadectw
pochodzenia. W przypadku złoŻęnia takiego Żąďaĺia przedstawienia, wyników badań,
certyfikatów, kart techniczĺlych, autoryzacji, atestów oraz deklaracji zgodności z PN i PE na
materiaĘ íurządzenia zastosowane przy rea|izacji pľzedmiotu zamówienia (wg wymogów art.lO
Prawa Budowlanego). Dokumenty wymienione j.w. wraz z ich kopiami na żądanie inspektora,
powinny być przekazanę do kontroli w dniu sprowadzenia materiałów na plac budowy í przeđ
zabudowaniem;

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

4. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
Wymagany okľes gwaľancji na wykonane roboĘ budowlane tj. Malowanie klatek schodowych
w budynkach jakw zadaniach: min. 36 miesięcy od dnia odebrania przezZama:wiającego robót
budowlanych i podpisania bezusterkowego protokofu końcowego odbioru robót.

5. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób barďzo szczegőłowy
z przeđmíaĺem ofaz SIWZ. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie
wątpliwości w stosunku do przekazanej dokumentacji przetargowej, przed złoŻenięm oferty.
Po złożęniu ofeĘ, Zamaułíający będzie uwaŻał, Że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag
w stosunku do zakĺęsu ujętego w SIWZ.

VIl.Wadium

l. Wysokość wadium
KaŻďy Wykonawca zobowíązany jest zobowiązany zabezpieczyć swą ofeľtę wniesieniem
wadium w wysokości : 5.500'00zl. (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) pod rygorem
niedopuszczenia do pľzetargu.

2. Foľma wadium
Wadium może być wnoszonę w pieniądzu albo w gwarancjach bankowych lub
ubezpieczeniowych.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
Wadium wnoszonę w pieniądzu na|eŻy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zama:wiającego: 41 9 l 32000|00026 10420000020.

4. Do oferty należy dolączyć dowód wniesienia wadium.

5. Termin wniesienia wadium
Wadium ĺaleŻy wnięść przed upýwęm terminu składania ofert, przy czym Zamawiający
będzie uważał wniesienie za skuteczne tylko wówczas' jeżeli przez terminem skladania
otertznajdzie się na wskazanym koncie.

6. Zwrot i utrata wadium
a) Zamawiający jest obowiązany niezwłocznię zwrocíc wadium jeżeli :

l) upłynął teľmin zuliązania ofertą,
2) zawartoumowę i wniesiono zabezpieczenia naleŻytego wykonaniaumowy'
3) zamauliający unieważnił postępowanie,

b) Wykonawca, którego oferta zostaĘ wybrana, traci wadium rLarzęcz zamawiającego. w
przypadku gdy:

l) odmówił podpisania umowy na warunkach okĺeślonych w ofęrcie,
2) zawarcię umowy stało się niemożliwe zprzyczynleŻącychpo stľonie wykonawcy.

7. Wadium oferenta, którego oferta została wybrana do realizacji danego zamówięnia zostanie
zaliczonę na poczet wniesienia zabezpieczeĺia naleŻytego wykonania umowy.

8. oferęnci powinni załączyć, w ofęrcię numer konta bankowęgo, na które ma nastąpić zwrot
wadium.

VIIl.\łYmagania dotyczace zabezpieczenia naIeżvtego wvkonania umowv

Infoľmacje ogólne.
Zabezpieczenie sfuży pokryciu roszczęn z Ętliu niewykonania lub nienalęŻytego wykonania
umowy.
Wyso kość zabezpieczenia n a leżytego wy ko n a n ia u m owy.1



3.

Zamavłiający ustala zabezpieczenie należýego wykonania umowy zawarÍej
w wyniku postępowania o udzięlenie zamőwieĺia, umowa í zabezpíeczenie należýego
wykonania umowy na danę zadaníe, w wysokości l0oÁ ceny ofertowej brutto całości zaďanía.
Fo ľm a zabezpieczenia na leżyte go wyko na n ia u m owy.

t) Zabezpieczenía naIeĘtego wykonania umowy' na dane zamówienie, moŻe być
wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej z następującej formy:

a) pieniądzu
b) gwarancjachbankowych lub ubezpieczeniowych

RóŻnicę pomiędzy wniesionym wadium a ustaloną przez Zamawiającego wartością
zabezpieczeĺia, Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego: : 41913200010002ó10420000020 lub złoĘ na tą kwotę gwarancję bankową
lub ubezpieczeniową.
2) Z dokumentu gwarancji bankowych/ubezpíeczeníowych winno wynikać jednozĺacznię
gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczęnĺa w sposób nieodwołalny,
bezwarunkowy i na pierwsze Żądanie Zamawiającego.
3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na danę zamówienie' wnosi wybrany
Wykonawca robót, przed podpisaniem umowy.

Zw rot zab ezpieczenia n a leżytego wyko n a n ia u m owy.
Zamawiający zwraca 50%, zabezpíęczęnia w terminie 30 dni od dnia zakoÍlczęnía realizacji
przedmiotu umowy i uzĺaĺia przez Zamawiającego za ĺaleĘcie wykonane.
Zama:wiający pozostawi ĺa zabezpíeczęníę roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane
roboty 50% kwoty zabezpieczenia naleŹýego wykonania umowy.
Kwota o której mowa w pkt b) zostanię zwrócona przezZamawiającego po upýwie gwarancji i
rękojmi zawady na wniosek Wykonawcy.

4.
a)

b)

c)

IX. fľolrl+o w ioLiÁi haĺ|o nĺnwąĺlznn e rozliczen iq zwiqzqnp r toqlizqłiq ninipiszwnh ząĺlqń

Wszęlkie rozliczęnia zwíązane z rea|ízacją zadania, którego dotyczą niniejsze warunki dokonywane będą
w PLN.

X.Opis sposobu przvgotowania ofertv

Wymagania podstawowe i forma oferty.
l) Ofęrta musi bezwzględnie zavłięrać, :

a) prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy, wedfug wzoru Stanowiącego załącznik
nr l do niniejszej SIWZ wraz z wmagaÍymi załącznikami.
b) Kosztorys ofertowy,

2) ofertę należy przygotować ściśle wedfug wymagań okĺeślonych w niniejszej SIWZ.
3) KaŻdy ofęręnt moŻe złoĄć w prowadzonym postępowaniu przetargowym ofertę na
dane zamówienię. Ofena musi być sporządzoĺa w języku polskim pod rygorem nieważności
w formię pisemnej.
4) oferta musi być podpisana pÍzęZ osobę (osoby) uprawnione do składania woli
w imięniu Wykonawcy. Uprawnienie osoby(osób) podpisujących ofertę do jej podpisania musi
bezpośrednio wynikać z dokumęntów dołączonych do oferty.
5) '\trĺraz z ofertą nalezy złoŻyć, :

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

6) Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz Z ofęrtą muszą być przedstawione
w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodĺość z orygínałem przez Wykonawcę kopii.
7) Wykonawca ponosi wszęlkie koszty zułiązarĺe zpÍzygotowaniem i złożeniem oferty.
8) Całość oferty powinna być złoŻona w formię uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie - arkusze (kartki) oferý musza być, zszyte, bindowane lub trwalę połączone
w jedną całość inną techniką.
9) Dokumenty wchodzące w skład ofęrfy mogą być przedstawionę w formie oryginałów
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodnoŚć z oryginałem kopii'



l0) Zamawíający moŻe Żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wtedy, gdy złoŻona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.
1 1) Zamawiający nie dopuszcza zlożenia oferty w postaci elektronicznej.

Zawartość oferty
l) Kompletna oferta winna zaulierać:.

a) Formularz ofertowy - załącznik nľ 1 do niniejszej SIWZ
b) Kosztorys ofertowy
c) oświadczenie wykonawców - zał. w 2,3, do niniejszej SIWZ
d) Wykaz wykonywanych robót - zał. nr 4 do niniejszej SIWZ
e) Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zadaníę - zał. nr 5

Đ Zaakceptowany przedstawiony w SIWZ pĄekt umowy -zał.nĺ 6

c) Dowód wnięsienia wadium.
h) Stosownępełnomocnictwa
Đ Pozostałę dokumenty wymięnione w pkt V niniejszej SIWZ.
j) Referencje

XI.Wyiaśnienia i zmiany w treści SIWZ.

1. Wykonawca moŹe zwrócić się do Zamawíającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest

obowiązany udzielić wyjaśnień nięzvłłocznię. jednak nie pózniej tíŻ na 7 dĺi przed upýwem
składania ofert.

2. Zamawiający przekaŻe Wykonawcy odpowiedŹ na pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ.
3. W uzasadnionych przypađkachZamawiający moŻe,przed upýwem terminu składania ofert, zmienić

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

4. Zamawíający przedłuŻy termin składania ofęrt z uwzg|ęđnięnięm czasu nięzbędnego do
wprowadzenia w ofęrtach zmíaĺ wynikających ze zmiaĺy treści niniejszej SIWZ.
www.rsm.radom.pl.

XIl.Osobv upľawnione do poľozumiewania sie z WYkonawcami
osobami upoważnionymi przez Zamawíającego đo kontaktowania się z Wykonawcami są pľacownicy
D ziału technicznego RSM,
Tel.48 -3 84-0 3 -66,'7 I w.3 8 mail: zarzadrsm@trsm. radom.pl.

XIIl.Mieisce. termin i sposób zlożenia ofertv

1) ofeľtę naleŻy złoĘć w siedzibie Zamawíającego: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul.
Zbrowskiego l04, 26-600 Radom, w kancelarii RSM w nieprzekĺaczalnym terminie
do dnia 31.05.2022r. do godz. l0oo.

2) ofertę naleŻy złoĘć w jednej ĺieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).

Kopeĺtę (paczkę) taIeŻy opisać następująco; Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im.
J. Grzęczĺarowskiego ul. Zbrowskięgo l04' 26-600 Rađom. oferta w postępowaniu na wykonanie:
podać nazwę zamówięnia ízadaĺia. Nie otwierać przed dniem: 31.05.2022 godz. l0l5.

3) Za tęrmíĺ złoŻęnia oferty uważa się termin jej dotaľcia ďo Zamawiającego.
4) Wszęlkie oferty złoŻorĺe po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwieľania.

X lV.Wvcofanie złożone i ofertY

1. Wykonawca może wycofać złożoĺą przez siebie ofertę. Wycofanie złożonej oferty jest skuteczne
wówczas, gdy zostało dokonanę przed upýwem terminu składania ofęrt.

2. Wycofanie złoŻoĺej oferý następuje poprzez złoŻęnie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie na|eĘ złoŻyc w miejscu i według
zasad, obowiązujących przy składaniu ofert. odpowiednio opisaną kopęrtę zavłierająca
powiadomieníe lla|eŻy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 'WYCOFANIE''. W celu potwierďzęnia
uprawnienia osób do złoŻęnĺa oświadczenia o wycofaniu ofeĘ, do oświadczęnia naleŻy załączyć,
odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczęnię o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej i jeśli to konieczne pełnomocnictwo).

)



XV.Mieisce i teľmin otwarcia ofert

l. Otwarcie ofert nastąpi w siędzibie Zamawiającego: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Zbrowskiego 104, 26-600 Radom w dniu 31.05.2022r.god2. 10rs.

XVI.Termin zwiazania z oferta.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Tęrmin związania z ofertą zaczynabieg
wÍaz z upýwem terminu składania ofert.

XVII.Opis sposobu obliczenia cenv.

1. Cenę oferý stanowi wartość wyraŻota w jednostkach pieniężnych ( PLN), ktora Zamawiający
jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie zamówienia.

2. Cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia, ĺaleĘ przedstawić
w Formularzu ofertowym stanowiącym zał. w l do SIWZ.

3. Cenę ofeľty należy podać w formie ryczałtu dla całości zamówienia. Cenę dla całości
zamówienia/budynku należy podać w oparciu o złożony kosztorys ofertowy.

4. Do wartości netto Wykonawca ma doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości i w tęn
sposób wyliczy kwotę brutto.

5. Cena ofeľty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do đwóch miejsc po przecinku.
6. Uwzględnienie nięwłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie obciąŻało wszęlkimi

negafywnymi konsekwencjami Wykonawcę.
7. Wymagane jest bezwzględnie załączenie do oferľy kosztorysu ofertowego, dla całości

zamówięnia.
8. Każdy ofeľent może zlożyć w pľowadzonym postępowaniu przetaľgowym tylko jedną

ofertę na dane zamówienie.
9. oferent ponosi wszystkie koszty zwíązane zprzygotowanięm i złoŻeniem oferty.
l0. Cena ofertowa okręślona w ofęrcię stanowić będzie wartość ryczahową

nie podlegającą żadnym zmianom.
l 1. oferta ma być sporządzoĺa w języku polskim, czytelnie i pod rygorem nieważności w formie

pisemnej na formularzu zał. ĺr l do niniejsze SIWZ.
12. Wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe spľawdzenie w teľenie warunków

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

- Przedmiar robót dla całości zađanía:

- Przedmiar 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. Koniecma jest dokonana wizja
lokalna obiektu.

14. Cena oferty musi za:wierać wszelkie koszty niezbędne do zręalizowania zamówienia
wynikające wprost z zakręsu Ízeczowego przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót,
dodatkowych wymagań zama:wiającego, wynikających ze SIWZ 

' 
jak równieŻ w nim nieujęte,

a bez których nie moŻna wykonać zamówięnia. Wykonawca ponosi ryzyko, co do poprawności
kalkulacji ceny adekwatnej do zakĺesu Ízeczowęgo przedmiotu zamówienia.

15. Wykonawca nie moŻe Żądać podwyższenia wynagrodzenia' chociażby w czasie za:warcia
umowy nię można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

16. Zamawiający nie dopuszcza złoŻęnia oferty w postaci elektronicznej.

XVIIt.opis kryteľium, którymi zamawiający będzie się kieľowal przy wyborze oferty wrazz podaniem
znaczenia tych kryteľium oraz sposobu oceny wyceny.

l. Ustala się, że przy wyboľze ofert Zamawiający kieľował się będzie następującymi kľyteriami:
Cenaoferty(C) -95pkt

- okres udzielonej gwaľancji (G ) - 5 pkt
Kryterium ceny oferty ( C )
Liczba punktów przyzflana ofeľcię za spełnienie kľyterium cena ( C) wg wzoru:

CeĺanajĺiŻsza
C:

Cena oferty
x 95pkt



xIx.

Kryterium okres udzielonej gwaľancji (G )
Minimalny wymagany przezZamavłiającego okręs udzięlonej gwaľancji -
36 miesięcy- od dnia sporządzenia bezustęrkowęgo protokofu końcowego odbioru robót
a) okres gwarancji 36 miesięcy (wymagany przezZama:wíającego): 2 pkt
b) okĺes gwarancji : powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy włącznie : 4 pkt
c) okres gwaľancji : powyżej 48 miesięcy : 5 pkt
Max iloŚć punktów do osiągnięcia za kryterium okľes udzielonej gwarancji
5 pkt

Ilość punktów danej oferty (N):

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

\ľvhór nferŕv Tqwt adomienie o l: rr nnsłpnnwq n iq

1. Zamaułiający udzieli wykonanie zamőwienía, Wykonawcy, którego oferta zostaníe vznaĺa za
najkorzystniejszą.
2. o wyborze oferenta zainteľesowani zostaną powiadomieni pisemnie po zakonczeniu
postępowania przetargowego.

r,--,^^1!:4^ ^L _-- ^----. __. ^--^__':^ -:-:^:^-^^^ -^- 
Á--':^-:^

1. Z oferęntem, który złoŻył ĺajkoĺzystniejszą ofęrtę, zostanie podpisana umowa' której wzór
stanowi załącznLknľ 6 do SIWZ.
2. Wykonawcy odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

I Snnsńh nnrnzlrmiewcni' sié ofe rentamiz
l. W niniejszym postępowaniu o udzięlenie zamówięnia oświadczenia, wnioski, zawiadomięnLa oraz

informacje Strony postępowania przekazlją pisemnie lub mailem: zarzadrsmí.'rsm.rađom.pl. lub na
stronie internetowej : www.rsm.radom.pl.

2. JęŻęIiZamawiający lub ofęrent przekanjąwnioski, zawiadomięniaoraz informację mailęm, kaŽda
zę Stron na żądanie drugiej nięzwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercię swój e- mail.

XXI l. Unieważnienie postepowania

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im.J.Gľzecznaľowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo
unieważnienia pľzetaľgu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

I.Wvkaz z'alacznikőw do SlWZ:

Zalącznik nr l - FormuIarz oferty
Zalącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy
Zalącznik nr3 - oświadczęnie o niekaralności
Zalącznik nr 4 - Wykaz zrea|izowaĺych robót
Zalącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówięnie
Zalącznik nr 6 - Projekt umowy
Zalącznik nr 7 - Przedmiar robót
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Zalącznik nr l
Formularz ofertowy

(naz;wa i siedziba oferenta, telefon)

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu
ul. Zbrowskiego 104
26-600 Radom

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie zamĺíwienia pn.: Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnych
przy ulicy Akademicka 4 w Radomiu będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Radomiu

Stosowníe do postępowania w sprawie udzięlęnia zamówienia ogłoszenia o pľzetargu nieogľaniczonym
zdĺia... ....... oferuję(my)jego realizacjęzanastępującąryczałtowącenę.'

Cena ofertowa rvczaltowa za wvkonanie malowania klatek schodowvch (klatka I.II ) budvnku
Akademicka 4 w Radomiu

L

Cęna netto

Należny podatek VAr

Cena bľutto wÍazz należnym podatkiem VAT wynosi :.....

.....zł.nętto bez podatku VAT ( słownie

w wysokości..........%,wynosi
. ...złotych).
.zł. (słownie: zlotych

..,........),

........zl.brutto.

Cenę oferty wynika z załączonego do ofeĺty dla danego zamówienia kosztorysu ofertowego

il. Roboty objęte wybraĺym zamőwieniem: .' wykonamy w terminie do dnia

Na wykonanie danego zamówienia udzielamy gwarancji na okęs
liczonych od dnia końcowego bęzusterkowego odbioru robót

..............21 brutto)

mleSręcyI II.

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

V. oświadczamy, Że zwiąnljemy się ofertą zgodnie z warunkami zamówienia na okľes 30 dni.

vt. oświadczamy, że: dokonaliśmy wizji lokalnej .terenu z zachowaniem należýej staranności i zebraliśmy
wszystkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie
przedmiotu zamówięnia oraz otrzymaliśmy konieczne dane do przygotowania ofeľty.

VII. Akceptujemy proponujemy wzór umowy i w razię wybľania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach zawarÍych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przezZamavłiającego.

VIII. oświadczamy, zę zapozÍLaliśmy się ze Specyťrkacją Istotnych Warunków Zamowienla, projektem umowy
i wszystkimi innymi dokumentami oraz warunkami spełnienia zamówienia. Do dokumentów i SIWZ nię
wnosimy Źadnych zastrzęŻęn i uznajemy się za z:wiązanych określonymi w nich postanowieniami,
a w pÍzypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z treścią przedstawioną przęz
Zamawiającego.

lx. oświadczamy, Że w cenie ofeny zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Upoważnionymi osobami do kontaktu i prowadzenia wszelkiej korespondencji z Zamawiającym w sprawie
niniejszego postępowania są: adres:

x.



Nr tęlefonu: e-mail:

xI.

XII.

oświadczamy, Że przedmiot zamówienia będzie wykonywany wyłącznie silami wlasnymi Fiľmy.

Wniosłem/ wnieśliśmy wadium w wysokości ...'..'.' ........zł w formie
w dniu......

Integralną częścią niniejszej oferĘ jest kosztorys ofeľtowy.

Prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych Ęrtułem wadium na
konto

Załączni7<l:

XIII.

xIv.

xv.

a.

b.

c.

d.

ę.

f.

(đata)

( podpis upełnomocnionych przedstawicieli)



Zalącznik nr 2

_:Vł zór oświadczenia Wyko nawcy

ZAMAWIAJĄCY:
Radom ska Spóldzieln ia Mieszkaniowa im. Józefa G rzecznarowskiego'
ul. Zbrowskiego 104,26-600 Radom

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn: na wykonanie zamówienia pn.:
Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnych przy ulicy Akademicka 4

w Radomiu będącym w zasobach Radomskiej Spóldzielni Mieszkaniowej w Radomiu

oŚwIADCZ Aľĺ, ŻE:

Jęstem (esteśmy) uprawniony(i) do występowania w obrocie prawnym' zgodnie zwymaganíami ustawowymi,
l. Posiadam (posiadamy) niezbędne uprawnienia do wykonywania okľeślonej działalności, okĺeślonych prac lub

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

i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania đanego zamówięnia.
3. Znajduję się (znajdujemy się) w Sytuacji finansowej i ękonomicznej zapewniającej wykonanię zamówięnia.

...., dnia .....

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imięniu Wykonawcy



Zalącznik nr 3

Wzór oświadczenie Wykonawcy o niekaralności

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba

NIP...
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn.:

Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnych przy ulicy Akademicka 4

w Radomiu będącym w zasobach Radomskiej Spótdzielni Mieszkaniowej w Radomiu

Dzíałając w
imieniu .....

zwanego dalej Wykonawcą i będąc naleŻycie upoważnionym do jego reprezentowania :

l. oświadczam. że Wykonawca - osoba ťĺzyczna, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność

gospodarczą, urzędujący członkowie organu zarządzającego w przypadku osoby prawnej,

komplementariusze w przypadku spółek komandyowych i komandytowo-akcyjnych, partnerzy lub

członkowię zarząďu w przypadku spółek partnerskich, wspólnicy w przypadku spółki jawnej - nię został

prawomocnię skazany za przęStępstwo popełnionew nĺłląz|łl z postępowaniem o udzielęnie zamówienia,

przestępsťwo przekupstwa, albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz

w ciągu ostatnich trzęch|at nię została ĺałoŻona kara pieniężna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupsfwie osoby pełniącej

funkcje publiczną, nie zostało wszczętę postępowanie upadłościowe lub ogłoszona upadłość.

(miejsce í data złoŻęĺía oświadczenia) (pieczęć i podpisy upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)



Załącznik nr 4

W zőr wykazu wykonywanych ľobót budowlanych
ZAMAWIAJĄCY:
Radomska Spóldzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznaľowskiego
ul. Zbrowskiego 104,26-600 Radom
WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówięnia na wykonanię zamówienia pn.: Malowanie
klatek schodowych w budynku mieszkalnym wieloľodzinnych przy ulicy Akademicka 4 4 w Radomiu
będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu

oŚwiadczam(my)' że
wykonywałem (liśmy) następujące roboty budowlanę o zakľesię i charakterze porównywalnym z niniejszym
zamówięniem tj. malowanie klatęk schodowych w budynkach mieszkalnych więlorodzirurych, oraz że roboty te

wykonane zostaĘ zzasađamí sztuki budowlaĺej,znaleŻytą starannością i prawidłowo ukończone' na co załączam
stosowne referencje.

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

Odbiorca
(nazwa,adľes,
nr telefonu do

kontaktu)

Data wykonywanej ľoboty
budowlanej w okresie ostatnich
5lat przed upływem terminu
skladania ofeľt,odpowiadające

swoim rodzajem zakresowi
przedmiotu zamówienia, w
budynkach mieszkalnych

wielorodzinnych,
Zakoŕĺczeníe

(data)
Początek

(data)

Wartość brutto
roboty budowlanej,

zamówienia

Nazwa i przedmiot robót
budowlanych

L.p.

I

2

3



Zalącznik nr 5

_wzőr wykazu osób które będą wykonywać niniejsze zamówienie

ZAMAWIAJĄCY:
Radomska Spĺiłdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznaľowskiego
ul. Zbrowskiego 104' 2ó-ó00 Radom

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówięnia na wykonanię zamówienia pn': Malowanie
klatek schodowych w budynku mieszkalnym wieloľodzinnych przy ulicy Akademicka 4 w Radomiu
będącym w zasobach Radomskiej Spóldzielni Mieszkaniowej w Radomiu

oświadczam(y), Żę

Zamówięnie niniejsze wykonywać będą następujące osoby

dnia

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

Doświadczenie
zawodowę

Kwalifikacje
zawodowę

ZaWęs
wykonywanych

czvnności

Imię i nazwiskoL,P.



Zalącznik nr 6

UMowA -wzőr

Zawarta w đniu pomiędzy :

Radomską Spółdzielnią Mięszkaniową im. J. Gĺzeczĺarowskiego z siedzilbą: 26 - 600 Radom ul. Zbrowskiego

104, posiadająca NIP 796-003-59-52, KRS 0000085072, z;waĺą da|e1 ,,Zamawiającym''' reprezentowaną pľzez

l. Pręzes Zarządu

2. Wiceprezes Zarządll
a

zw anym dalej'' Wykon awcą'' ręprezentowany m przęz i

w rezultacie dokonania przez Zama'wiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym z dnia

...została zawarta umowa o treści następującej

$r.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą: Malowanie klatek

schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnych przy ulicy Akademickiej 4 w Radomiu

będącym w zasobach Radomskiej Spóldzielni Mieszkaniowej w Radomiu, zgodnie ze zlożoną ofertą

zarejestrowaną pod nĺ dnia ... ... kosztorysem ofertowym, na warunkach okĺeślonych

w SIWZ oÍazw ofęrcięWykonawcy.

2. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z zasadamiwiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami

prawa powszęchnię obowiązującego i polskimi normami technicznymi odnoszącymi się do przedmiotu

umowy' w zakľesie umoŹliwiającym użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

s2.
1. Termin rozpoczęcía realizacji przedmiotu Umowy strony ustalają na dzieÍl protokolarnego przekazaĺia

placu budowy. Przekazanię placu budowy nastąpi w terminie obustronnie uzgodnionym, nie później

jednak niŹ w ciągu l0 dni licząc od daty podpisania Umowy.

2. Termin zakończenia realízacji przedmiotu Umowy ustala Się do dnia...

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

3. Zmíaĺaterminu zakończęĺiarobót spowodowana warunkami w/w wymaga formy pisemnej tj. aneksu do

umowy pod rygorem nieważności.

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

Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wieloľodzinnych przy ulicy Akademickiej 4
w Radomiu będącym w zasobach Radomskiej Spóldzielni Mieszkaniowej w Radomiu
na kwotę: ........zł. netto (słownie:...... .....'......złotych
netto) plus podatek VAT...........%.. .......złotych,
Kwota brutto:....... .............21.(slownie: .złotych bľutto.)
zgodnie ze złoŻoną ofertą zarejestrowaną pod ĺľ ....... dnia.. kosztorysem ofertowym, na
warunkach okĺeŚlonych w SIWZ oraz w ofercię Wykonawcy.

s4.
Strony postanawiają, Żę roz\jczęnie końcowę przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 30 dni licząc od daý
bezusterkowęgo protokolamego końcowego odbioru robót, zgodnie zprzedmíotem umowy, na podstawie faktury

końcowej płatnej w terminię do 30 dni licząc oď daty złoŻenia w siędzibie Zamawiającego prawidłowo

wystawionej faktury wraz z zatwierdzonymi kompletnymi dokumęnt ami rozliczęĺiowymi.

ss.
1. Wykonawca ponosi ođpowiedzialność za szkody wyrządzoĺe w mięniu Zamawiającego i lokatorom

w okresie prowadzenia robót.

2. Wykonawca zobowiązuje się do :



- przęstÍzegania przępisów BHP i p.pożarowych i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich naruszenie.
_ zabezpíeczęĺja właŚciwej organizacji robót

- wykonania na koszt własny wygrodzenia strefy bezpieczeństwa,

- odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczeĺia magazynowego i dozoru swojego mienia;
ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na terenie budowy w trakcie realizacji robót;

- Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom oľganów państwowego nadzoru budowlanego, do
których na|eŻy wykonywanie zađan okĺeślonych Ustawą - Prawo Budowlane oraz udostępnienia im
danych i informacji wymaganych tą Ustawą'
ustalania i utrzymywania porządku teľenu budowy, a po zakończeniu ľobót doprowadzenie do należytego
stanu i poľząđku terenu budowy (demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie tęręnu z
resztek budowlanych w tęrminię ĺíe pőźniejsrym niż w dniu odbioru końcowego robót;

- Transport i składowanie odpadów : Wykonawca jest zobowiązaĺy do przestrzęgania przepisów Ustawy
o odpadach z14 grudnia2}l2r. (Dz.U.z20l3 r.,poz.2l), w tym:

- przejmuje odpowieđzialność za powstałe w trakcie realízacjí zamówienia ođpađy i zapewnia
kontenery na odpady

- ponosi koszý z ýtufu jw. (np. wywóz, utylizacja)

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

stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wyľiezione na składowisko,

poddane utylizacji) zgodnie z w/w ustawą orazprzepísami wykonawczymi wydanymi na tej podstawie,

- wykonania i utľzymania na koszt własny zaplecza budowy,

zawiadamiania zamawiającego o terminach robót zanikających lub ulegających zal<ryciu z
wyprzedzeĺięm umożliwiającym sprawdzenie ichprzez inspektora nadzoru, w razię niew1pełnienia tego

zobowiązania Wykonawca bęđzie musiał odkryć roboty, umożliwić ich zbadanie i przywrócić je do stanu

pierwotnego, jeżeli nastąpiło to z jego winy,

- w przwadku udostępníeniaprzez Zamawíającego punktów poboru energii i wody do celów budowy, do

pokrycia ich kosztów w trakcię realizacji zadaĺia wg. wskazań urządzen pomiarowych, zamontowanych

na koszt własny lub wedfug innych uzgodnień z Zamauĺíającym,

- ponoszęnie wszystkich iĺmych kosztów związaĺych z probamí, badaniami przewidzianymi Prawem

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

vtrzymaĺia terenu budowy w stanię wolnym od przeszkód komunikacyjnychoraz usuwania i składowania

wszelkich urządze,Íl pomocniczych i zbędnych matęriałów, odpadów oraz niepotrzebnych vząďzen
prowizorycznych na koszt własny,

3. Wykonawca zobowiąnłje się wykonać przedmiot Umowy z matęríałow własnych zgodnie z ofertą'

4' Zastosowane materiaĘ wyroby budowlane i vrządzenia przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okręślonym w art.10 ustawy ,,Prawo

Budowlane'' oraz posiadać wymagane certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, być zgodne z wymogami

technicznymi Polskich Norm.

5. Na każde żądanie Zamaułiającego' Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych

matęriałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską

Normą lub Aprobatą Techniczną. JęŻeli Zamawiający zaŻąda badań zakwęstionowanych materiałów,

Wykonawca jest zobowiązany do przępÍowaďzęnia badań na własny koszt, które wykona ĺiezależny
tzęczozĺavłca budowlany. Jeżeli w ręzultacie badań okażę się, że zastosowane mateľiały są niezgodne

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

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

$6.
l) Strony postanawiają, Że wíąŻącą formą odszkodowania będą kary umownę.

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

a) Wykonawca zobowiązanyjest do zapłaceniaZamawíającemu następujących kar umownych:

i. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,l%o wynagrodzenia umownego

brutto okręślonęgo w $ 3 , za każdy dzień zwłoki licząc od umownęgo terminu zako'ŕtczęnia

realizacji przedmiotu umowy,



ii. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresię gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1olo

wynagrodzenia umownego brutto okĺeślonęgo w $ 3 za kaŻdy dzíeÍl zwłoki licząc od końca

terminu wskazanego przez Zamawiającego.na usunięcie wad, stwierdzonych w okręsach

gwarancji i rękojmi,

iii. za odstąpienie od Umowy przezktórąkolwíek ze Stron z przyczyÍl, zaktőtę odpowiedzialność

ponosi Wykonawca, w wysokości l0%o wyĺagrodzęnia umownego brutto okeślonego w $ 3.

3) W przypadku wystąpienia kar określonych w niniejszym paragrafie ust. 2 pkt. a), ich egzekwowanie nastąpi

w pierwszej kolejności poprzęz potrącenie z faktury wystawionej przez'Wykonawcę za przedmiot umowy

|ub z zaberyíeczenía należytego wykonania umowy znajdującej się w dyspozycjiZamawíającego.

s7.
Zamawíający zastrzega sobie prawo đochodzenia odszkodowania uzupełniającego wysokość kar umownych.

s8.
Strony niniejszej umowy uzgadniają, Że Zamaĺviającemu przysfuguje oprőcz sytuacji wynikających z przepisőw
kodęksu cywilnego, dodatkowe umowne jednostronne prawo odstąpienia od niniejszej umol/ĺry' bez ponoszenia
jakichkolwiek konsekwencji, w następuj ący ch prrypadkach gdy:

l. Wykonawca nie pľzystąpi do wykonywania prac w terminię dwóch tygodni od terminu rozpoczęcia
prac okĺeślonego w umowie.

2. Wykonawca przerwał rea|ízację robót bez uzasadnionej prryczyÍly na okres dłuŻszy niż l0 dni.

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

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

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

2. W przypadkuodstąpieniaodumowyWykonawcę orazZamawiającego obciąŻająnastępujące obowiązki
Szczegółowę:

a) w tęrminie siedmiu dni od daty odstąpięnia od umowy Wykonawca przy udziall'e Zamawiającego
sporządzí szczegőłouły protokół inwentaryzacji robót w toku na dzíęí'l odstąpienia.

b) wykonawca z abezpieczy przerwanę roboty w zakľesie obustronnię uzgodnionym na koszt tej strony, która
była winna ođstąpienia od umowy.

c) wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z pÍzyczy\ za którę Wykonawca nie
odpowiada.

d) wykonawca niezwłocznie, a ĺajpőźniej w terminię 7 dni, usunie z tęręnu budowy urządzenie zaplecza
przez ĺiego dostarczone lub wzniesionę.

3. Zamawiający przejmie pod swój dozór plac budowy.

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

s 10.

l. Wykonawca będzie ponosił w okręsie prowadzenia robót i w okľesię gwarancji odpowiedzialność za
ęwentualnę szkody wyrząďzoĺe Zamawiającemu i lokatoľom.

2. Likwidacja szkody Wykonawca dokona w terminię 7 dni od ďaty otrzymania protokołu szkody.

s lt.
l. Strony ustalają' Że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiofu umowy'

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

Jeżeli będą stwierdzone w trakcię odbioru usterki, uzgodniony zostanie teľmin ich usunięcia' a odbiór
końcowy nastąpi po ich usunięciu po ponownym zgłoszeniu wykonanych robót do odbioru.



3. Jężęli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, Że przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu nię zakończęnia robót lub posiadania wad, to Zama:wiający odmówi
odbioru z winy Wykonawcy.

4. Zamawíający wznacry tęrmin l rozpoczníe odbiór robót w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go

o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiađamíając o tym Wykonawcę.
5. Gotowość đo odbioru końcowego robót powinna być poťwięrdzona przez inspektora nadzoru.

o gotowości do odbioru Wykonawca zawiadomi odľębnie na piśmie Zamawiającego.
6. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego zobowiązany jest przedłożyć

Zamavł iającemu míędzy innymi:
b) atesty, aprobaty techniczne, gwarancje, świadectwa jakości na wbudowane materiaý iĘ.

7 . Jężeli w toku czynności odbioru zostafią sťwięrdzone wady, Zamavłiającemu przysługują następującę
uprawnienia:

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

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia :

- jeŻe|i umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie zprzeznaczęniem, Zamauliający
moŻe obníŻyć wynagrodzenie đo 25%o wartości robót za dany ęlemęnt posiadający wađy,
- jeŻeli wady uniemoŻIiwiają użytkowanie zgodnie z przęznaczęniem, Zamawiający może
odstąpić od umowy, obciąŻając Wykonawcę wszystkimi kosztami wynikającymiztego tytufu lub
żądać prawidłowęgo wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

8. odbiór dla robót zaĺíkających i ulegających zal<ĺyciu polega na sprawdzeniu ilości i jakości robót
wykonanych zgodnie z umową. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosęk Wykonawcy.

9. ostateczną komisję odbioru końcowego robót zwofuje Zamawiający.
l0. w okręsach rękojmi i gwarancji, Zamawiający, moŻe przy udziale Wykonawcy przeprowadzać

przeglądy gwarancyjne, z ktőrych sporządzoĺe będą pľotokoĘ, zawíerające stwierdzone wady lub ich
brak. Przeglądy te zostaną wykonane w ramach niniejszej umowy. Wykonawcy nie pľzysfuguję za ich
wykonanie dodatkowe wynagrodzenie.

ll. odbiór pogwarancyjny polega na ocęnię wykonania przedmiotu umowy po upýwie udzielonej
gwarancji. odbiór będzie dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formię
protokołu.

12. Przeglądy gwarancyjnę dokonane zostaną w szczególności:
a) przed upýwem okľęsu gwarancji ustalonym w umowie w {i 12 ust' 1 i okľeŚlonym bezusterkowym
protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy.

13. w przypadku stwięrdzenia wad w trakcię pľzeglądów gwarancyjnych' Wykonawca nie może odmówić
podpisania protokołu bez podania udokumentow arĺy ch przy czyn odmowy.

14. W przypađku odmowy podpisania protokofu zprzeglądu gwarancyjnegobez pisemnego uzasadnięnia
złoŻoĺego Zamawiającemu w ciągu 5 dni licząc od daty spoĺządzenía protokołu, Zamawiający moŻe
jednostľonnie uznać bezspomość wykazanych wad.

15. Po pľotokólarnym stwierdzeniu usunięcia wad w okręsie gwarancji i rękojmi, rozpoczyĺają bieg terminy
na zwÍot zabezpíeczenia należytego wykonania umowy' o którym mowa
w$ 14.

s 12.

l. Na przedmiot umowy określony w $ l, Wykonawca udzięla Zamauliającemu ... ...... miesięcy

gwarancji licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do

usuwania wad powstaĘch w okľesię gwarancji na własny koszt w tęrminie wskazaĺym przez

Zamawiającego.

2. Wady mogące powodować zagroŻenię uszkodzenia budynku przy ulicy Akademicka 4, Wykonawca

zobowiązanyjest usunąć w tęrminię 7 dni od daty ich zgłoszenía.

3. Jeżeli Wykonawca nię usunie wady w terminię wskazanym w ust. 1 lub 2,Zamawiający ma prawo polecić

usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4. Koszty o których mowa w ust.3 Zamawíający moŻe pokryć w całości lub w części zprzęzÍaczonęgo na tęn

ce| zabezpieczeĺia naleŻytego wykonania umowy.

5. Do gwarancji udzielonej przez'|Nykorĺawcę' w sprawach nie uregulowanych w umowię odpowiednie

zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaŻy.

6. Nięzależnie od uprawnień z tytufu gwarancji Zamauliającemu przysługują uprawnienia z tytufu rękojmi na

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.



st3
Wykonawca ma prawo do Żądania przedłużenia tęrminu umownego' jeŻeli niedotĺzymaĺie pierwotnego terminu

stanowi konsekwencję:

- okoliczności, których nię można było przewidzíeć,níezaleŻnych od Wykonawcy,

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

wpýwają na terminow ą realizację przedmiotu umowy'

- z powodu sifu wyższej.

st4.
l. Strony ustalają zabezpieczeĺie należýego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia

umownęgo brutto okreŚlonęgo w $ 3 niniejszej umowy tj.w wysokości ..'... .....'....zł. (słownie

złotych: ... ... .....), wniesionę przed podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy moŻe być, wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych

lub ubezpieczeniowych

3. Zabezpíeczeĺie' o którym mowa w ust. l gwarantuje zgodnie z umową wykonanie robót i sfuży do pokrycia

roszczęń z tytufu gwarancji i rękojmi za wykonane roboĘ.

4. Zamawiający zwÍaca 50% kwoty zaberyieczeĺia w tęrminie 30 dni od dnía zako'Ílczenia realizacji przedmiotu

umowy i uznania przez Zama:wiającego za naleĘ cíe wykonane.

5. Zama:wiający pozostawi na zabezpíeczęníe roszczęń z tytufu gwarancji i rękojmi za wykonane roboty 507o

k'woty zaberyieczenia naleŻytego wykonania umowy.

6. Kwota, o której mowa w pkt.5 zostanie zwrócona przez Zamawiającego po upýwie okręsu gwarancji

i rękojmi zawady na wniosek Wykonawcy.
'7. Jeżeli wykonawca wniesie zabezpieczenie w innej formię, paragraf ten zostanie dostosowany do tej formy.

s ls.

] '*: :::::::::: :::::ľ''Í:-::::: ::*:-::Ľ:""'-"'#ffi ::::'" 
Pan

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

s ĺ7.
1. W razie powstania Sporu, na tle wykonywania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia

Wykonawca zobowiązaĺlyjest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skięrowanie konkretnego roszczęĺia do Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia

w tęrminie 21 dni od daty zgłoszeníaroszczenía.

s 18.

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
W przypadku upýwu okĺesu ważności polisy Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć się w ilw zakęsie co
najmniej na kwotę l00.000,00 zł.

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

względu na siedzibę Zamawiającego.

.- . 
s2o'

ę W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

ao)
ź 

.$ 
o Umowę niniejszą sporządzono w 2 - ech jeđnobrzmiących egzemplarzach, l egzempIarz d|aZamawiającego 1

Ŕg; 
egzemp|aĺz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY wYKoNAwCA
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ýÉ E
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Pľzedmiaľ

Malowanie klatek schodowych przy ul. Akademickĺej 4 w Radomiu

m2

Dwukrotne lakierowaniem lakierem akrylowym

mb

mZ

m2

2333

870

2333

2333

675

32

2

7

B

9

4

6

l0

11

t2

L4

16

870

1BB

B6

m2

87

280

Ôo

35

13

KNR-W 2-02
r521-06

KNR.W 4-01
1212-45

KNR-W 4-01
T212-28

KNR-W 4-01
1207-02

KNR-W 4-01
I2T2.I9

KNR-W 4-01
1209-08

KNR O-23

2612-08

KNR 4.01
07 L3-02

KNR 4-01
1202-07

KNR 4-(]I
1207-02

)

L

I

I

:

tapety

Dwukrotne malowanie farbą olejną kľat i

Dwukrotne malowanĺe farbami olejnymi pasów

m2

mb

mb

balustrad z prostych

Dwukrotne mďowanie faľbą olejną rur
i gazowych o śr.do 50 mm

(cokołów) o ści do 20 cm

Dwukrotne malowanie farbą olejną gľzejników ' m2
radiatorowych

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio m2

malow stolarki drzwiowej, ścianek, szafek

24

ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowYm

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobanĺem farby lub zdzieľaniem tapet na

stropach, biegach i spocznikach

Skasowanie wykwitów (zacieków)

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi z
dwukrotnym szpachlowaniem boków schodów o

1463

Ilość
L42B

m2

j.m
mZ

m2

m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich

bez g'runtowania - podkład pod tapetę

Opis
Zeskrobanie i zmycie starej farby w

pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5m2

Przygotowanie starego podłoża - gruntowanie
jednokrotne podłoży preparatami AILAS UNI

GRUNT
Przygotowanie powierzchni pod malowanie

farbami emulsyjnymi StaryCh tynków z
poszpachlowaniem nieľówności, rys, sfalowań i

ubytków

KNR AT-05
1660-01

Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP
Mini o wys. do 4,5 m

kol

KNR-W 2-02
1521-03

Malowanie technologią natľysku kroplowego m2
a) sufitów i ścian(

KNR zt-01

1204-08

Kalkulacja
własna

Zmatowienie farby olejnej (lamperii) poprzez
szlifowanie papierem ściernym i położenie

gruntu podkładowego z piaskiem kwarcowym

KNR 2-02
1505-01

KNR 4.01
12 16-01
lkpl/klatka
analogia

Zabezpieczenie podłóg, schodów, okien, drzwi na
klatce schodowej, oklejenie folią, sprzątanie po

wykonanych robotach, wywiezienie pozostałości,
gruzu

kpl

Podstawa
KNR 4-01
1202-09

NNRNKB 202
tr34-02

15

17

5

L.p
1

2

aJ

1B

okości do 20 cm

mb 137


