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il.Trvb udzielenia wvkon a'nia zadaŕl
Postępowanie o udzięlenie wykonania zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego' zgodnie z obowiązującym w RSM ,,Regulaminem organizowania
i przeprowadzarua przetargőw na wykonanie robót i usfug w Radomskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego".

III.opis pľzedmĺotu zamórľienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Remont wĺatľołap,ów (3 wiatľołapy) w budynku
mĺeszkalnym wĺelorodzinnym pľzy ulĺcy KOTARBINSKIEGO 3 w Radomiu będącym
rľ zasobach Radomskiej Spółdzĺelni Mieszkaniowej.

2. Przedmĺot zamówienia obejmuje 1 (edno) zadanie.
3. W zakľes pľac do wvkonania wchodzĺ mied?v innvmi (zakľes prac do wykonania

mĺedzy innymĺ ogólnie na jednym wiatrołapĺe) :
1) Roboty ziemne wiatrołapu - pkt I przedmiaru,
2) Wykonanie ocieplenia ścian wiatrołapu metodą lekko-moką z uwzględnieniem tynku

strukÍuralnego silikonowego BAUMIT gĺ.Zmm na ścianach oraz tynku mozaikowego
BAUMIT { 0,5m wysokości od gruntu), wÍaz Z robotami towarzyszącymi. - pkt II
przedmiaru.

3) W ramach robót towarzyszących - pkt II przedmiaru naleŻy między innymi wykonać
ułożenie posadzki z płýek gresowych w wiatrołapie. Płytkí gresowę powinny być w gat.I

oraz spełniać wymogi bezpieczeństwa użýkownika pbrtek, powinny posiadać między
innymi: stopień antypoślizgowości nie mniejszy niż R11, klasa ścieralności nie mniejsza niz
PEI4 , gatunek I.

4) Wykonanie remontu dachu wiatrołapu wÍaz z robotami towaÍZyszącymi - pkt III przedmiaru.
5) opis przedmiotu zamówięnia dla jednego wiatrołapu przedstawiony został

w załączonym przedmiarze robót - zał. nr 7 do SIWZ.

4. Wymagania Zamawiaiacego:
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na teľenie objęĘm

zakľesem ľzeczowym zamówienia. W przypadku pojawienia się konieczności uzyskania
informacj i uzupełniaj ących, informacj i tych udziela Zamaw iający.

Ż) Zamawiaiący wymaga abv Wykonawca wvkonał szczeeółowy kosztorys ofęrtowy dla
iednego wiatrołapu. KaŻda nnzlĺoiq nrzerĺmiqnr mllsi hvó rvwceninna nsohno

3) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4) Zamawiający moŻe zarządzíé przęrowadzenie II etapu przetargu nieograniczonego

dwustopniowego' Zamawíający może w tym etapie prowadzić negocjacje z wykonawcami,
których oferty nie podlegają odrzuceniu, a dotyczą one treści i wartości złoŻonych przez
nich ofeľt. Decyzja o zarządzeniu II etapu przetargu jest swobodną i jednostronną decyzją
Zamawiającego.



5) Wykonawca wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego robót zobowiązany
jest przedłoŻyć, Zamawiającemu mięđzy irmymi: atesty' aprobaty techniczne, gwarancje,
świadectwa jakości na wbudowane materiĄ itp.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Umowa na remont wiatrołapów zostanie sporządzona dla danego zamówienia.

IV. TermÍn wykonania zamówienĺa
Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia:
l. Rozpoczęcie robót - termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala síę na dzień

protokólamego przekazania placu budowy. Przękazarue placu budowy nastąpi w terminie
obustronnie uzgodnionym, nie póŹniej jednak niż w ciągu 14 dni licząc od daty podpisania
Umowy, na dane zamówienie.

2. Termin zakończenia realizacjí przedmiotu Umowy ustala się do dnia : 30.09.Ż02Żn,
z możliwością jego przesunięcia w przypadku wystąpienia:

okoliczności' których nie można było przewidzĺec,niezależnych od Wykonawcy,
wprowadzenia robót dodatkowych, które ze względu na technologię wykonania
w znacznym stopniu wpýwają na terminowąrea|izację przedmiotu umowy'
wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót,
z powodu siĘ wyższej.

3. Zmianatęrmínu zakończenia robót spowodowana warunkami w/w wymaga formy pisemnej
tj. aneksu do umowy pod rygorem niewaŹności.

V.Waľunki udziału w postępowaniu. opis snosobu dokonywania ocenv spełnienĺa tvch
rľarunków oraz, dokumentv notwieľdzaiace soełnienie waľunków udziału
w Dostepowanĺu.

A'. Wykonawcv ubiegaiacv sie o ninieisze zadűnia musza złożvć nflstenuiące dokumentv:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświađczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpísu do rejestru lub
zgłoszelia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nię wcześniej niż 6
miesięcy przed upýwem terminu składania ofert.

2. Aktualne zaświadczęlie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające'
że Wykonawca nie za\ega z opłacaniem podatków lub zaświadczeĺúe, Że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożęnie na raty zaleg)ychpłatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego
wystawione nie wcześniej niŻ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualne zaświadczęnie właściwego oddziahl Za|<ładu Ubezpieczeń Społecznych
potwierdzaj ące, że Wykonawca rue zalega z opłacaníem składęk na ubezpieczenia
zdrowotnę i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczęnie |ub rozłoŻęnię na raty zalegĘch płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu' wystawione nie wcześniej níż 3 miesiące przed
upĘwem terminu składania ofert.

4. Dowód wniesienia wadium pod rygorem nie dopuszczęnia do przetargu.
5. Wezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakľesię prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości l00.000,00zł. tj. opłacoĺą ważną
polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.

6. Wypełnione załącznil<l nr 1,Ż,3,4,5,6 do niniejszej SIWZ
7. Kosztorys ofertowy
8. Stosowne pełnomocnictwa i inne wymagane dokumenty.

B. z L trr--r- ,-^ :t: warunki



1. Posiadanio uprav,nÍeń do wykonywania okreśIonej dzíałalności lub czynności' jeżelÍ
przepísy prawa nakładajq obowiqzek ich posiadania.
Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złoŻeĺie oświadczenia, załącznik
rr 2.

2. Posiadaniĺl wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnía warunek dotyczący posiadania wiedzy
i doświadczenia, zobowiązanyjest wykazać i udokumęntować wykonanie w okľesie ostatnich
5 lat przed upĘwem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy _ w tym okresie' dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem zakľesowi
przedmiotu zamówięnia o wartości łącznej nie mniejszej niż l00.000,00zł.brutto' wykonane
w budynkach orazudokumentowanie, że roboty te zostaĘ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej , zĺa|eżýą starannością i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia spełnienia
niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przeđłożyé wykaz wykonanych robót
budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ oraz
dokumenty potwierdzające, Że roboty te zostały wykonane zgođrue z zasadami sztuki
budowlanej, z na|eŻýą staľannością i prawidłowo ukończone, załączajyc odpowiednie
referencje.

3. Dysponowania odpowieĺlnim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek doÍyczący dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,zobowiązany jest
wykazaé, Że do rea|izacji zamőwienia będzie dysponował co najmniej następującymi osobami :

l) jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisaną na listę właściwej mu teýorialnie Izby
Inżynierów Budownictwa i posiadającą aktualnie opłacone składki lbezpieczenia oC
działalności zawodowej. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzęz
wypełnienie (załącznika nr 5) oraz zaŁączając do oferty kserokopie wymaganych
uprawnień kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeĺiem o przynależności do
właściwej izby samorządu zawodowego.

2) pracownikami , których kwalifikacje í uprawnienia obejmują wszystkie kategorie robót
związane z realizacją przedmiotu zamówięnia. Zamawiający wymaga, aby liczba
zatrudnionych pracowników pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie terminowe robót
w budynku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złoŻeĺne oświadczęnia.
(załączĺikff 5 ).

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowei.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że znajduje się w sýuacji ekonomicznej i ťrnansowej
gwarantującej wykonanie niniejszego zamówięnia, zobowíązany jest wykazać, Że spełnia
następujące warunki:
Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej zprzeďmiotem zamówienia w wysokości l00.000,00 zł'
W tym celu Wykonawca zobowiązaty jestprzeđłożyć opłaconą ważną polisę ubezpieczeniową
od odpowiedzialności cywilnej.

C. O :^ -:^ ^ --)-:^r^-^: ^ ---^^,<-,.:^-^:^ .,.-.r.r..^-^ ^:^.

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie
wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależýą starannością,

2) wykonawców, w odniesięniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub
których upadłość ogłoszono,

3) wykonawców ktőrzy za|egają z uiszczaĺięm podatków, opłat, składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem pľzypadków' kiedy uzyskali oni



pÍzewidzianą prawem Zgođę na Zwolnienie, odroczenie,rozłoŻenie na raty zalegĘch
płatności lub wstrzymanię w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

4) wykonawców - osoby ťĺzyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku Z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa albo inne przestępstwo popełnionę w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych,

5) osoby prawnę' których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych,

6) przedsiębiorców, na których w ciągu ostatnich trzęch |at została nałoŻona kara
pienięŹna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za
czynnieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję
publiczną,

7) wykonawców, ktőrzy nie spełniają warunków, w szczególności nie złoŻyli
oświadczenia o którym mowa w załączruku nr 2 niniejszej SIWZ,

8) wykonawców,ktőrzy ne złoŻy|í wymaganych oświadczeń, nie spełnili wymagań
określonych w SIWZ, w szczegóIności nie wnieśli wadium.

9) ofęľta Wykonawcy, który został wykluczony Z postępowania, nie jest rozpatrywana.
10) o wykluczeniu z postępowania przetargowego zamawiający za:wiađamia

wykluczonego wykonawcę podając uzasadnienię.
l1) Z ryrułu odrzucenia ofert, oferentom nie przysługuje Żadnę roszczenię przeciwko

Zamawiającemu.
D. ocena spełnienia przedstawionychpowyŻej warunków zostanie dokonana na podstawie

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

Vl.Wymagania Zamawĺaiacego wobec Wykonawcv realizuiacego przedmĺot
zamówĺenia.
Organizacyjne
Wykonawca jest gospodarzęm na teręnię budowy od daty przekazalia placu budowy do czasu
odbioru końcowego, íw szczegőlności zobowiązany jest do:
1' zabezpieczenia przeciwpożarowego;
2. przestrzęganía przepisów BHP;
3. ustalania i utrzymywania porządku teręnu budowy, a po zakonczeniu robót

doprowadzenie do należýego stanu i porządku terenu budowy (demontaż obiektów
tymczasowych oÍaz uporządkowanie terenu z ręsztek budowlanych
w terminie níe późniejszymniŻ w dniu odbioru końcowego robót;

4. odpowiedniej orgaruzacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru
swojego mienia;

5. ponoszenia pełnej odpowiedzialności Za szkody wynikłe na tęrenie budowy
w trakcie realizacji robót;

6. Zamawtający nie ponosi odpowiedzialności za szkoďy wyrządzone przez wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,

7. Transport i składowanie odpadów: Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania
przepisów Ustawy o odpadach z 14 grudnia2012r. (Dz.U. z20|3 r.,poz'Zl), w tym:

przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady
i zapewnia kontenery na odpady
ponosi koszty z týufu jw. (np' wywóz,ltylizacja)
na wniosek zamawíającego wskaże miejsce składowania lub utylizacj i, oraz przedstawi
stosowne đokumenty, że powstałe odpady zostaĘ zagospodarowane (wywíezione na

składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z wlw ustawą oÍaz pľzepisami
wykonawczymi wydanymi na tej podstawie.



DoĘczące pľzedmiotu zamówĺenia - Wykonawca zobowiązany jest między irmymi
do:

1' Wykonania przedmiotu umowy z własnych materiałów, zgodrue zprzedmiarami robót, ze
SIWZ, obowiązującymi przepisami i normami oraz za|eceĺiami Zamawiającego.
Zastosowane materiały winĺry spełniać wymogi prawa budowlanego, tj' posiadać
odpowiednie certyfikaty naznakbezpiecze,ŕstwa, być zgodne Z wymogami technicznymi
Polskich Norm lub aprobatą tecÍ'niczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej
Normy; wymaganę są mateńĄ atestowane i dopuszczone do stosowania.

2' Na żądanie Zamautiającego dostarczenia deklaracji zgođności, aprobat technicznych,
świadectw pochodzenia. WprzypadkllzłoŻęniatakiego Żądanaprzedstawienia, wyników
badań' certyfikatów, kart technicznych, autoryzacji, atestów oraz deklaracji zgodności z
PN i CE na materíaĘ iurządzeria zastosowanę przy realizacji przedmiotu zamówienia
(wg wymogów aľt.10 Prawa Budowlanego). Dokumenty wymienione j.w. wraz z ich
kopiami naŻądanie inspektora, powinny być,przekazane do kontroli w dniu sprowadzenia
materiałów na plac budowy iprzed zabudowaniem;

3. Materiały budowlane stosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

4' Prowadzenia dokumentacji: rozliczenia miesięczne' sprawozdanía z zaawansowania
ľobót, dokumentacja powykonawcza powinna być, zgodna z wýycznymi inspektora
nadzoru;

5. Zal<ĺes prac oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakľęsię objętym proponowaną ceną
ofertową obej muj e takŻe:
a) zorganizowanię i przepľowadzerue ĺttęzbędnych prób, badań i odbiorów oÍaz

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakręsu robót objętych
przedmiotem zamówienia;

6. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego zobowiązany jest
przedłoĘć, Zamavĺíającemu między innymi :

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

Dodatkowe wymagania Zamawiającego :

1. Wymagany okľes gwaľancji na wykonane roboty budowlano-montażowe - min.
60 miesięcy od dnia odebrania pÍZeZ Zamawiającego robót budowlanych
i podpisania (bez uwag) protokofu końcowego odbioru robóu

2' Wykonawca ma obowiązek zapoznaĺia się w sposób bardzo szczegőłowy
z przedmiarami oraz SIWZ. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić
z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakľesu robót zawartego
w przekazanej dokumentacji przetargowej, przed złożeniem oferty. Po złożeniu oferty,
Zamawiający będzie uwaŻał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do
zakresu ujętego w SIWZ.

VII.Wadium

1. Wysokość wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyé swą ofertę wniesieniem wadium
w wysokości _ 5.000,00 zl. (pięć Ęsięcy złoĘch) pod rygorem niedopuszczenia do
przetargt.

2. Foľma wadium. Wadium może byó wnoszone w pieniądzu albo
w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.
3. Miejsce i sposób wniesienĺa wadium.
4. Wadium wnoszonę w pieniądzu naleŻy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawiającego: 6Ż9 132000 l 00026 l 0420000030.
Do oferty naIeŻy đoŁączyc dowód wniesienia wadium.
5. W przypadku wniesięnia wadium w innej formie niżpieniądz' (gwarancjach bankowych
lub ubezpieczeniowych), Zamawiający wymaga złoŻerua oryginafu dokumentu



potwierdzającego wniesienie wadium w siedzibie Zamawiającego, kancelaria RSM, najpőźruej
w terminie składania ofert. Kserokopię wadium w formię niepieniężnej zaleca się dołączyć do
oferty.
6. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej
powinien zawięrać, klauzulę o gwarantowaniu wypłaty nalężności w sposób nieodwołalny,
bezwarunkowy' na pierwsze Żądarue. Wadium takie powinno obejmować, caĘ okres związania
ofertą, poczynając od daty składania ofert.
7. Teľmin rľniesienia wadĺum. Wadium należy wnieśó pľzed upýwem terminu składania
ofert, przy czym Zamawiający będzie uważał wniesienie za skuteczne tylko wówczas, jeżeli
przezterminem składania ofert znajdzie się na wskazanym koncie.

8. Zwrot i utrata wadium
a) Zamawiającv jest obowiązany niez:włoczrue zvĺrőcić, wadium jeżeli :

1) upĘnął termin związania ofeľtą,
2) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenia należrýego wykonania umowy,
3) zamawiający unieważnił postępowanie,

b) Wykonawca, którego ofeľta zostĄ wybrana, traci wadium na rzecz zamavĺiającego' w
przypadku gdy:

l) odmówił podpisania umowy na warunkach okľeślonych w ofercie,
2) zavłarcie umowy stało się nięmożliwe z pÍzyczyn IeŻących po stronie

wykonawcy.
9. Wadium oferenta, którego oferta została wybrana do realizacji danego zamówienia
zostanie zaliczonę na poczet wniesięnia zabezpieczenia należýego wykonania umowy.
10. oferenci powinni załączyć, w ofęrcie numer konta bankowego' na które ma
nastąpić zwrot wadium.

Vlll.Wymagania dotvczace zabezpieczenia należvtego rvykonania umowy
1. Informacje ogólne.

Zabezpieczenie sfuży pokryciu roszczeíl z týúu niewykonania lub nienależýego
wykonania umowy.

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający ustala zabezpieczeĺie należýego wykonanía umowy zawarÍej
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, na każde zadanię oddzielnię,
w wysokości l0% ceny ofertowej brutto danego zamówienia.

3. Foľma zabezpieczenĺa należytego wykonania umorvy.
1) Zabezpieczenia należýego wykonania umowy' danego zamówięnia' może byó
wniesione wedfug wyboru Wykonawcy w jednej z następującej formy:

a) pieniądzu
b) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych

2) Jężęlí zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawíający Zwraca zabezpieczenie

'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 zwrotu zabezpieczeĺia przewidziany
w SIWZ.
3) Z dokumentu gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych winno wynikać
jednoznacznie gwarantowanię wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia
w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze ŻądarueZamawiającego.
4) Zabezpieczenie należýego wykonania umowy, wnosi wybrany Wykonawca
robót, przed podpisaniem umowy.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umorvy.
a) Zamawiający Zwraca 50oÁ zabezpíeczęnia w tęľminie 30 dni od dnia zakoÍrczenia

realizacji pľzedmiotu umowy i uznania przezZamawiającego zana|eżycie wykonane.
b) Zamawiający pozostawí na zabezpięczenie roszcze(l z týułu gwarancji i rękojmi za

wykonane roboty 50% kwoty zabezpieczenia należýego wykonania umowy.



c) Kwota o której mowa w pkt b) zostanie zwrócona przez Zamawiającego po upĘwre
gwarancji i rękojmi za wađy na wniosek Wykonawcy.

IX.Waluta. w iakiei będa pľowadzone ľozliczenia zwĺazane z realizacia ninieiszvch zadań.
Wszelkie rozliczeĺia zvłiązaĺe z rea|izacją zamówienia, kÍórego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą w PLN.

X.Opis sposobu pľzygotowania ofertv

Wymagania podstawowe i foľma oferty.
1) ofeľta musi bezrvzględnie zawieľać :

a) prawidłowo wypełniony Foľmularz ofertowy, według wzoru stanowiącego
załączruk nĺ 1 đo niniejszej SIWZ wraz z wymaganymí załącznikami.
b) Kosztorys ofertowy

2) KaŻďy wykonawca moŻe złoŻyó tylko jedną ofertę dla danego zamówienia.
3) oferta ma być sporządzona w języku polskim, czýelnie i pod rygorem nieważności

w formie pisemnej na formularzuzał. nr 1 do niniejszej SIWZ'
4) Ofęrent ponosi wszystkie koszty związanezprzygotowaniem ízłoŻęĺiem oferty.

5) ofeľtę naleŻy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
6) ofęrta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania woli

w imieniu Wykonawcy. Uprawnienie osoby(osób) podpisujących ofertę do jej
podpisania musi bezpośrednio wynikaó z dokumentów dołączonych do oferty.

7) Pełnomocnictwa składane ptzez Wykonawcę wÍaz z ofertą muszą być przedstawione
w formie oryginałów lub poświadczonych zazgodność, z oryginałemprzezWykonawcę
kopii.

8) Całość oferty powinna być, złoŻona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie - arkusze (kartki) oferty musza być, zszýe, bindowane lub trwale
połączone w jedną całość inną techniką.

9) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawionę w formie oryginałów
lub poświadczonych przezWykonawcę za zgodność z oryginałem kopií.

IO) Zamawiający moŻeŻądacprzedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumęntu wtedy, gdy złoŻonakopia dokumentu jest nieczýelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości'

ll) Wykonawca może złoŻyć, w prowadzonym postępowaniu przeÍargowym ofertę na

całość danego zamówienia.
12\ Zamawĺający nie dopuszcza z|ożenia oferty w postaci elektľonicznej.

Zawartość ofeľty
l) Kompletna oferta winnazawierać :

a) Formularz ofertowy _ załącznik rľ 1 do niniejszej SIWZ
b) Szczegółowy kosztoľys ofeľtowy (każda pozycja pľzedmiaľu zał.nr7 do
sIwZ musi być wyceniona osobno.
c) oświadczenie wykonawców - zał. nr 2,3, do niniejszej SIWZ
d) lVykaz wykonywanych robót _ zał' nr 4 do niniejszej SIWZ
e) Wykaz osób, któľe będą wykonywać niniejsze zadaĺię _ zał. rlĺ 5

Đ Zaakceptowany przedstawiony w SIWZ projekt umowy 'zał. ĺlľ 6.

g) Dowód wniesienia wadíum.
h) Stosownepełnomocnictwa
i) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt V niniejszej SIWZ.
j) Referencje

XI.Wviaśnienia i zmianY w tľeści sIwZ.

1.

2.



1. Wykonawca możę zwrőcić się do Zamawiającego o wyjaśnienie tľeści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązarly udzielić wyjaśnień nięzwłoczrue, jednak nie póŹniej ĺiżna
7 dni przed upływem składania ofert.

Ż. Zamavĺiający przekaże Wykonawcy odpowiedź na pytania i wyjaśnienia đotyczące SIWZ.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŻe, przed upływem terminu składania

ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmíanę Zamawl'ający
zamięścí na stronie intemetowej Zamaw iającego. www. rsm. radom. p l.

4. Zamauĺiający przedhszy termin składania ofęrt z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
Informacja ta zostanie zamięszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
www.rsm.radom.pl.

Xll.osobv upľawnĺone do porozumierľania sie z Wvkonawcami
osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są

pracownicy DziaŁu technicznego RSM.
Tel.48-3 84- 03 -66, 7 I w. 3 8, mail : zarzadrsm(4l.rsm.radom.pl.

XIII.Mieisce. teľmin i sposób złożenia ofertv

l) ofertę naleŻy złoŻyć w siędzibie Zamawiającego: Radomska Spółdzielnia Mięszkaniowa
ul. Zbrowskiego l04, 26-600 Radom' w kancelarii RSM, w nieprzekľacza|nym terminie
do dnia 03.06.Ż022r. do godz. 1000.

2) ofertę na|eŻy złożyć, w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarcięm 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 nazwę zamówienia. Nie otwieraé przeď dniem:
03.06.2022r. godz. I 0r s .

3) ZaterminzłoŻenĺa oferty ,łwaŻa się termin jej dotarcia đo Zamawiającego.
4) Wszelkie oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bez

otwierania.

XlV.Wvcofanie złożone i ofeľty
l. Wykonawca może wycofać, złożoną przez siebie ofortę. Wycofanie złoŻonej oferty jest

skutecznę wówczas, gdy zostało dokonanę przed upĘwem terminu składania ofert.

2. Wycofanie złoŻonej oferty następuje poprzez złoŻenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przęz umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie
należy złoŻyćw miejscu i według zasad obowiązującychprzy składaníu ofert. Odpowiednio
opisaną kopertę zawierająca powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć' dopiskiem
'WYCOFAME''. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenla oświadczęnia
o wycofaniu oferty, do oświadcz eniana\eży załączyć, odpowiednie dokumenty (np. aktualny
KRS zaświadczenię o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne
pełnomocnictwo)'

XV.Mieisce i teľmin otwaľcia ofert

1. otwarcie ofęrt nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Mieszkaniowa ul.Zbrowskiego 104, 26-600 Radom
godz. 10ts.

Radomska
w dniu

Spółdzielnia
03.06.2022r.

XVI.Teľmin zwiazania z oferta.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Termin z:wiązaĺia z oferią zaczyna bleg
wraz Z upýwem tęrminu składania ofert.

XVII.Opis sposobu obliczenia cenv.



1. Cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia, na\eŻy przedstawić
w Formularzu ofeľtowym stanowiącymzał. nr 1 do niniejszej srwz.

2. Cenę oferĘ należy podać w formie Iyczałtu rv opaľciu o złożony kosztorys ofeľtowy.

3. Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonał szczegőłowy kosztoľys ofeľtowy dla
jednego wiatľołapu. Każda pozycja przedmiaru zal.nr 7 do SIWZ , musi być wyceniona
osobno.

4. Do wartości netto Wykonawca ma doliczyó podatekVAT w obowiązującej wysokości i w ten
sposób wyliczy kwotę brutto.

5. Uwzględnienie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie obcíążało wszelkimi
negatywnymi konsekwencjami Wykonawcę.

6. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 30 dni lícząc od daty
bezusterkowego protokolamego końcowego odbioru robót zgodnie z przedmiotem umowy,
na podstawie faktury końcowej płatnej w terminie do 30 dru licząc od daty złoŻenia w
siędzibię Zamavłiającego prawidłowo wystawionej faktury wÍaz z zatwięrďzonymi
kompletnymi dokumentami rozliczeruowymi.

7. Wymagane jest od ofeľentów baľdzo szczegółowe spľawdzenie w teľenie waľunkórľ
wykonania zamówienia.

8. Podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią:
Przedmiar robót: _ zał.rlr 7 do SIWZ
Dokonana wizja lokalna obiektu
SIWZ

XVilI.opis kryteľium, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyboľze ofeľĘ wra,z z
podaniem znaczenia tych kľyterium oľaz sposobu oceny }Yyceny.

1 oferty będą oceniane wg następującego krýerium

CenaoferĘ(C) -90pkt
okľes udzielonej gwarancji (G ) -l0pkt

2 Kryterium ceny oferĘ ( C )
Liczbapunktów przyznana ofercie za spełnienie krýeńum cena ( C) wg wzoru:

Cena najĺiŻsza
c: x 90pkt

Cena oferty

3 Kryteľium okľes udzielonej gwaľancji (G )

W krýerium gwarancja liczba zdobytych przezWykonawcę punktów wyliczona zostanie wedfug
poniżej okľeślonych zasad:

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okľes udzielonej gwarancji
60 miesięcy- od dnia sporządzenia bezustęrkowego protokołu końcowego odbioru robót
a) okľes gwarancji 60 miesięcy (wymagany przezZamawiającego): 4 pkt

b) okľes gwarancji: powyżej 60 m-cy do72m-cy włącznie:6 pkt
c) okľes gwarancjí :powyżej7Żm-cy do 84 m-cy włącznie: 8 pkt
d) okľes gwarancji : powyżej 84 miesięcy: 10 pkt
Max ilośó pkt do osiągnięcia za kryterium okľes udzielonej gwarancji- l0 pkt

4 Ilość punktów danej ofeľĘ (N):
Wartością punktową oceny badanej oferty będzie Suma ocen uzyskanych za poszczegőIne
kryteria.



N:C+G
gdzie:.
N - ilość punktów oferty,
C _ ilość punktów uzyskanych w Ęrterium cena,
G - ilość punktów uzyskanych w krýerium okľes gwarancji

XIX.Wybóľ ofeľty i zawiadomienie o wvniku postepowania.

l. Zamawiający udzieli wykonanie zamówienia, Wykonawcy, którego oferta zostanie
Uznana za najkorzy stni ej szą.
2. o wyborze oferęnta zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie po zakończeniu
postępowania przetargowego.

XX.Infoľmacie ogólne dotvczace kwestii foľmalnvch umowY w sprawĺe ninieiszego
zamówienia.

1. Z oferentem, który złoŻył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której
wzór stanowi załącznlk nr 6 do SIWZ.
2. Wykonawcy odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i terminpodpisania umowy.

XXI.Sposób poľozumiewania się z oferentami

1. w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówięnia oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia strony postępowania przekazują pisemnie lub mailem:
zarzadrsm(@rsm.radom.pl. lub na stronie internetowej : www.rsm.radom.pl.

Ż. JęŻęli Zamawiający lub oferent przekazują wnioski, zawiadomieĺia oraz informację
mailem, kaŻda ze stron naŻądaĺie drugiej ĺiezwŁocznie potwierdza fakt ích otľzymanía.

3. Wykonawca jest zobowiązaĺy pođać w ofercie swój nr maila

XXll.Uniervażnienie postępowania

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa ĺm.J.GľZecznarowskiego w Radomiu zastľzega
sobĺe prawo unĺeważnienia przetargu na dane zamówĺenĺe, bez podania przyczyn i bez
ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

XXIII.Wvkaz zalaczników do SIWZ:

I Załącznik nľ 1 - Formularz oferty
2 Zalącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy
3 Załąeznik nr 3 - oświadczenie o niekaralności
4 Załącznik nľ 4 - Wykazzręalizowanych robót
5 Zalącznik nľ 5 -Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie'
6 Załącznik nr 6 - Projekt umowy
7 Zzłącznik nľ 7 - Przedmiar robót

ZATWIBRDZÄ]ľI:
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Załączniknr l
Formularz ofertowy

(nazuła i siedziba oferenta, telefon)

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu
ul. Zbrowskiego 104
Ż6-600 Radom

FOR]VIULARZ OFERTOWY

Remont wiatľołapów (3 wiatľolapy) w budynku mieszkalnym wieloľodzinnym pľzy ulicy
KOTARBNSKIEGO 3 w Radomiu będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

1 Stosownie do postępowania w sprawie udzielenia zamówięnia ogłoszenia o przetargls

nieogĺaniczonym z dnia ... . ......oferuję(my) jego reaIizację za następującą ryczahową cęnę
danego zamówienia.

Cena ofeľtorľa ryczałtowa za rľYkonanie zamórvienia ti.:
Remont wiatľołaprÓw (3 wiatľołapy) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pľzy ulicy
KOTARBINSKIEGO 3 rľ Radomĺu będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.

Cena ofeľtowa rvczałtowa za wYkonanie ľemontu iednego wiatľołapu :

cena netto :......... ......'...zł. netto bez podatku VAT ( słownie:

Na1eżny il;;ŕ nAľ ; *'."r"j"i.... t" ,il;;i .

......złotych).
,..'zł. (słownie: zł
..... ..... . .. ....),

Cena ofertowa lyczaltoiwazawykonanie jednego wiatľołapu bruttowraz znaleŻnym podatkĺem

zl.brutto)

Cena ofeľtowa ryczałtowa za wvkonanie ľemontu 3 wĺatľołapów:

Cena ofertowa ryczałtowaz^ wykonanie ľemontu 1wiatľołapu bľutto tj..
3 wiatrołapy = .............................zł. bľutto

.,21. razy

Ceny wyliczono w opaľciu o n/w składniki do kosztoľysowania:
Stawka roboczogodzíny ........zł'
Koszty ogólne.. ....'%
Koszty zakupu. ......%
Zysk. .........Yo

Cena ofertowa za wykonanie jednego wiatľołapu wynika z zalączonego do ofeľĘ kosztoľysu
ofeľtowego.

2 Roboty objęte zamówieniem: rvykonamy w teľminie :

Budynek Kotarbińskiego 3 do dnia



3 Na wykonanie całości zamówienia udzielamy :

Budynek Kotaľbińskiego 3 udzĺelamy gwaľancji na okľes
liczonych od dnia końcowego bezusterkowego odbioru robót.

4 Informujemy, Że firma nasza jest /niejest/ płatnikiem podatku VAT.
5 oświadczamy,żezwiązujemy się ofeľtą zgodnie zeSIWZ na okres 30 dni.
6 oświadczamy, że: dokonaliśmy wĺzji lokalnej terenu z zachowaĺiem należýej stararrności

i zebraliśmy wszystkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy
na wykonanie przedmiotu zamówięniaorazotrzymaliśmy konieczne dane do przygotowania oferty.

7 Akceptujemy proponuj emy wzor umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazaĺym przez
Zamavłiającego.

8 oświadczamy, ze zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówięnia, pľojektem
umowy i wszystkimi irľrymi dokumentami oraz warunkami spełnienia zamówienia. Do
dokumentów i SIWZ nie wnosimy Żadnych zastrzeŻen i uznajemy się za związanych określonymi
w nich postanowieniami 

' 
aw przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie ztreścią

przedstawioną przez Zamavł iającego.
9 oświadczamy, że w cenie oferty zostaĘ uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
10 Upoważnionymi osobami do kontaktu i prowadzenia wszelkiej korespondencji

z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania Są: adres:

;--;ii,.............................. " " " "Nr teleronu: '

t1 ^!--,: ^ i L^ !! )

mĺesięcy

zł w formie

Firmy.

12 Wniosłem/ wnieśliśmy wadium dla danego zamówięnia w wysokości

:^ ĺ^^l

. ...w dniu.

-t-^-------^ -----Ĺ^ ^--: ^ ^:1^.^^: -_.t^^.^_*^:

13 Prosimy

14 Załącznlki
a.

(data)

b.

c.

d.

e.

f.

ob.

o Zwrot pieniędzy wniesionych týułem wadium na konto

( podpis upełnomocnionych przedstawicieli)



Załączniknr2

-Wzóľ oświadczenĺa Wykonawcy

ZAMAwIAJĄcY:
Radomska Spółdzielnia Mieszkanĺowa im. JőzeÍa Grzecznaľowskiego,
ul. Zbľorľskiego 104,26-600 Radom

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielęnia zamówienia pn: na wykonanie zamówienia pn.:
Remont wiatľolapów (3 wiatľołapy) w budynku mieszkalnym wieloľodzinnym przy ulicy
KOTARBINSKIEGO 3 w Radomiu będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni
Mĺeszkaniowej.

oŚwIADCZANÍ,ŻE:
Jestem (jesteśmy) uprawniony(i) do występowania w obrocię prawnym' zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
1. Posiadam (posiadamy) niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

określonych prac lub czynności, jeże|i przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Dysponuję (dysponujemy) niezbędną wiedzą i doświadczenlem, a takŻe potencjałem
ekonomicznym i technicznym oÍaz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówięnia.

3. ZnajúĄę się (znajdujemy się) w sýuacji finansowej i ękonomicznej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy



Załączniknr3

Wzóľ oświadczenie Wykonawcy o niekaľalności

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba.

NIP

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn:

Remont wĺatľołapów (3 wiatľołapy) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pľzy ulicy
KOTARBINSKIEGO 3 w Radomiu będących Yy zasobach Radomskiej Spółdzielni
Mieszkanĺowej.

Działa1ąc w imięniu

Zwanego dalej Wykonawcą i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania :

1. ośrryĺadczam. że Wykonawca - osoba fizyczna) w przypadku osoby ťĺzycznej prowadzącej
działalność gospodarczą, urzędujący członkowie organu zarządzającego w przypadku osoby
prawnej, komplementaľiusze w przypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych,
partnerzy lub członkowie zarządl w przypadku spółek partnerskich, wspólnicy w przypadku spółki
jawnej - nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, albo inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych oraz w ciągu ostatnich trzęch lat nie zosÍała nałożona kara
pieniężna, o której mowa w przepisach o zu,alczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej
konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcje publiczną, nie zostało wszczęte
postępowanie upadłościowe lub ogłoszona upadłość.

(miejsce i data złożerua oświadczenia) (pieczęć i podpisy upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)



Za|ączniknľ 4

Wzóľ rvykazu wykonywanych robĺít budowlanych
ZAMAwIAJĄcY:
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. JóneÍz Grzecznarowskiego ul. Zbrowskĺego 104,26-
600 Radom
WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzięlenia zamówienia pn:

Remont wiatľołapów (3 wĺatľołapy) w budynku mieszkalnym wieloľodzinnym pľry ulĺcy
KOTARBINSKIEGO 3 w Radomiu będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.

ośrľiadczam(my)' że

wykonywałem (liśmy) następujące roboty budowlane w okľesie ostatnich 5 lat przed upýwem terminu
składania ofert, a jeżeli okľes prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające
swoim rodzajem zakľesowi przedmiotu zamówienia, oraz ľoboty te zostĄ wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, z naleŻýą stararnością i prawídłowo ukończone' na co załączam
stosowne referencje.

dnia.

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

Odbiorca
(nazwaradres,
nr telefonu do

kontaktu)

Data wykonywanej roboty
budowlanej w okresie ostatnich 5

lat przed upływem teľminu
składan ia ofert, odpowiadające

. swoim rodzajem zakľesowi
przedmiotu zamówienia'

Zakoŕrczenie
(data)

Początek
(data)

Wartość brutto
ľoboty budowlanej,

zamówienia

Nazwa i przedmiot robót
budowlanych

L.p.

1

2.



Załączniknr 5

_wzőr wykazu osób któľe będą wykonywać ninĺejsze zamówienie

ZAMAwIAJĄCY:
Rado ms ka Spółdzielnia Mieszkan iowa im. J őzeÍa G r zeeznarows kiego
ul. Zbľowskiego 104,26-600 Radom

WYKONÄWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn:

Remont wĺatľołapów (3 wiatrołapy) w budynku mieszkalnym wielorodzĺnnym przy ulĺcy
KOTARBINSKIEGO 3 w Radomĺu będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.

Zamőwienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

.....dnia.

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

Doświadczenie
zawodowe

Kwaliťrkacje
zawodowe

ZaV'ręs
wykonywanych

czynności

Imię i nazwiskoL,P



Zalączniknr 6
UMowA Nľ .......... .... - wzor

Zavłarta w dniu pomiędzy

Radomską Spółdzĺelnią Mieszkaniową im. J. Grzecznarowskiego z siedzĺbą z 26 _ 600
Radom ul. Zbľowskiego 104, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nĺ KRS
0000085072, posiadającą NIP 196-003-59-52, REGON 000485204 , Zwaną dalej

,rZamawiającym'', reprezentow aną przez :

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

;;; ;;1;j ;'dil;;;;;; ;;;;;;;*;;;' ľľłľu:u"u

w rezultacie dokonanía przęz Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargll
nieograniczonym' protokół. została zauĺaĺta umowa o tľeści następującej :

$1.

l. Zamawiljący zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod LaZwą: Remont
wiatrołapów (3 wiatrołapy) \ť budynku mieszkalnym wĺeloľodzinnym przy ulicy
KOTARBINSKIEGO 3 w Radomiu będących tľ zasobach Radomskĺej Spółdzielni
Mieszkaniowej zgodnię ze złoŻoną ofertą zarejestrowaną pod nr...........dnia
kosztorysem ofertowym, protokółem na warunkach okĺeślonych w SIWZ oraz
w ofercie Wykonawcy.

2. W zakres pľac do wykonania wchodzi mĺędzy innymi (zakľes pľac do wykonania ogólnie na
jednym wiatľołapie) :

1) Roboty ziemne wiatrołapu _ pkt I przedmiaru,
2) Wykonanie ocieplenia ścian wiatrołapu metodą lekko-mo|<rą z uwzględnieniem tynku

strukturalnego silikonowego BAUMIT gľ.2mm na ścianach oľaz tynku mozaikowego
BAUMIT - (0,5m wysokości od gruntu), wraz z robotami towarzyszącymi - pkt tI
przedmiaru,

3) W ramach robót towarzyszących _ pkt II przedmiaru naleŻy między irľrymi wykonaó
ułożenie posadzki z pŁytek gresowych w wiatrołapie. Płýki gresowe powinny być w gat.I

oraz spełniać wymogi bezpieczeństwa użýkownika płJrtęk, powirľry posiadać między
innymi: stopień antypoślizgowości nie mniejszy niż R11, klasa ścieralności nie mniejsza niż
PEI4 , gatunek I.

4) Wykonanie remontu dachu wiatrołapu wraz Z robotami towarzyszącymi - pkt III przedmiaru.
5) opis przedmiotu zamőwięnia dla jednego wiatrołapu przedstawiony został

w załączonym przedmiarze robót - zał' nr 7 do SIWZ.

3. Wykonawca wÍaz zę zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego ľobót zobowiązany jest

przeđłoŻy ć, Zamavłíającemu między irľrymi :

a) atesty, apľobaty techniczne, gwarancje, świadectwa jakości na wbudowane materiĄ itp.

4. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

i obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i polskimi normami

technicznymi odnoszącymi się do przedmíotu umowy, w zakresie umożliwiającym użýkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeĺiem

1

2
a



s2.
Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia:

l. Rozpoczęcĺe ľobót _ termin rozpoczęcia rea|izacji przedmiotu umowy ustala się na đzíeŕl
protokolamego przekazania placu budowy' Przękazalie placu budowy nastąpi w terminie
obustronnie uzgodnionym, nie później jednak niż w ciągu 14 dni licząc od daty podpisania
Umowy.

2. Teľmin zakończenia rea|izacji przedmiotu Umowy ustala się na do dnĺa 30.09.2022n
z możliwością jego przesunięcia w przypadku wystąpienia okoliczności jak $ l5.

3. Zmianaterminu zakonczeniarobót spowodowana warunkami w/w wymaga formypisemnej
tj. aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

s3.
Ustala się wynagľodzęnie ryczałtowe za wykonanie robót budowlanych polegających na: Remoncie
wĺatľołapów w budynku mieszkalnym wieloľodzĺnnym pľzy ulicy KOTARBIŃSKIEGO 3
w Radomiu, będącym w zasobach Radomskĺej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu, zgodnl'eze
złoŻoĺą ofeľtą zarejestrowaną pod nľ ......... dnia .......''kosztorysem ofertowym, protokółem ....na
warunkach okľeślonych w SIWZ orazw ofercíe Wykonawcy, na kwotę :

Cena ofeľtowa ryczaltowa za łvykonanie ľemontu jednego wiatľołapu

cena netto .zł. netto bez podatku VAT ( słownie:

Należny il;,;'ŕ nÄľ w wysokości ...% ,wynosi
),

Cena ofeľtowa lyczałtowa Z^ rvykonanie jednego wĺatrołapu bľutto wrazz należnym podatkiem
VAT rvynosi : .............zł. (słownĺe:

zł.brutto)

Cena ofeľtowa rvczaltowa z^ wvkonanie ľemontu 3 wiatľołanów:

Cena ofertowa ľyczaltowaza wykonanĺe ľemontu 1wiatľołapu brutto tj..
razy 3 wiatrołapy E ............... ..............zł. brutto

.zł.

Ceny wyliczono w opaľciu o n/w składniki do kosztoľysowania:
Stawka roboczogodziny ... . ' '..zł.
Koszty ogólne... ... ... ... ...%
Koszty zakupu. ......%
Zysk. ........%

Cena ofertowa ryczaltowa za wykonanie jednego wiatľołapu wynika z załączonego do oferĘ
kosztorysu ofeľtowego.

s4.
Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 30 dni licząc od daty bezusterkowego
protokolarnego końcowego odbioru robót zgodníe z przedmiotem umowy' na podstawie faktury
końcowej płatnej w terminie do 30 dni licząc od daty złożerua w siedzibie Zamavliającego prawidłowo
wystawionej faktury wrazZzatvłięrđzonymi kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi.

$s.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność Za szkody wyrządzone mieniu Zamawíającego
i lokatorom w okresie prowadzenia robót'

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do :

wykonania przedmiotu umowy zgodníe z obowiązującymi przęisami i normami przy
dołożeniu naIeżýej staranności,
protokolarnego przejęcia placu budowy,



zatrudnienia na budowie kierownictwa technicznego robót z odpowiednimi uprawnieniami,
oraz pracowników posiadających odpowiednie kwaliťrkacje,
przestrzegania pľzepisów BHP i p.pożarowych i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich
naruszenie,
zab ezpieczenia właściw ej or ganizacji robót,
wykonania na koszt własny wygrodzenia streff bezpieczeństwa,
odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpíeczenia magazynowego i dozoru swojego
mienia;
ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na terenie budowy w trakcie realizacji
robót;
Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru
budowlanego, do których na|eĘ wykonywani ę zadan określonych Ustawą _ Prawo Budowlane
oraz udostępnięnia im danych i informacji wymaganych tą Ustawą,
ustalania i utrzymywania porządku terenu budowy' a po zakończeniu robót doprowadzenie do
należýego stanu i porządku terenu budowy (demontaż obiektów tymczasowych oraz
uporządkowanie terenu z ręsztekbudowlanych w terminie nie póŹniejszymruż w dniu odbioru
końcowego robót;
Zamawiający đe ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzoĺe przez wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia,
Transport i składowanie odpadów : Wykonawca jest zobowiązaĺy do przestrzegania przepisów
Ustawy o odpadach z|4 grudnia}}lŻr. (Dz. U. z20I3 r',poz.2l), w tym:

przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie rea|izacji zamówienia odpady
i zapewnia kontenery na odpady,
ponosi koszty z týułu jw. (np. wywóz, utyIizacja),

Wykonawca na wniosęk zamawiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji, oraz
przedstawi stosownę dokumenty, że powstałe odpady zostaĘ zagospodarowane (wywiezione
na składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z wlw ustawą oraz przepisami wykonawczymi
wydanymi na tej podstawie),
wykonania i utrzymania na koszt własny zap|ecza budowy,
za:wiadamiania zamawíającego o tęrminach robót zanikających lub ulegających zakryciu
z wyprzedzęniem umożliwiającym sprawdzęruę ich przez inspektora nadzoru, w razię
niewypełnienia tego zobowíązaIia Wykonawca będzie musiał odkryć roboty, umożliwió ich
zbadatię i przywrőcić'je do stanu pierwotnego , jeŻeIi nastąpiło to z jego winy,
w przypadku udostępnienia przez Zamawiającego punktów poboru energii i wody do celów
budowy' do pokrycia ich kosztów w trakcie reaIizacji zadania inwestycyjnęgo wg. wskazań
urządzen pomiarowych, zamontowanych na koszt własny,(licznik energii elektrycznej musi
spełniać wymagania okľeślone przepisami i Dyrektywą MID. Licznik energii elektrycznej
wymaga prawidłowego podłączeniaprzez Wykonawcę do opomiarowanej instalacji budynku.
Wykonawca odpowiada za prawidłowość działania układu pomiarowego i prawidłowość
podłączenia. Wodomierz musi spełniać wymagania zgodne z Dyrektywą 2004l22lEC MID
i zostać prawidłowo podłączony do opomiarowanej instalacji wodnej budynku,
ponoszenie wszystkich innych kosztów związanych z próbami, badaniami przevĺidzianymi
Prawem budowlanym, niezbędnych do prowadzenia' kontroli i odbioru robót budowlanych,
uÍrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania
i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów oraz
ni ep ot rz eb n y ch ur ządzeń prow i z o ry czny ch na ko szt wła sny,

3 . Wykonawca zobowiązuj e się wykonać przedmiot Umowy z matenałów własnych zgodnie z ofertą.
4. Zastosowane materiaĘ wyroby budowlane iurządzerua przezWykonawcę powinny odpowiadać

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okľeślonym w art.10
ustawy ,,Prawo Budowlane'' oraz posiadać wymagane certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne' być
zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm.

5. Na każdę żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiałów' certyťrkat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat
zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. JeŻeli Zamawiający zażąda badań



Zakwestionowanych materiałów, Wykonawca jest zobowiąZany do przepľowadzenia badań na
własny koszt, które wykonaniezaleŻny rzeczoznawca budowlany. Jeżeli w rezultacie badań okaże
się, że zastosowane materiały są niezgodne Z umową ,odbiegają od norm i przepisów' to koszt
badań i robót naprawczych ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca zobowíąnlje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów
nadzoru budowlanego, do kĺórychna|eŻy wykonanie zadań okľeślonych ustawą Prawo budowlane
oraz udostępni im informacje wymagane tą ustawą.

7. Zapobraną energię elektryczną i wodę Zamauĺiający obciąŻy Wykonawcę fakturą VAT.

s6.
l) Strony postanawiają,żewíąŻącą formą odszkodowania będą kary umowne.
2) Ustala się kary umownę w następującychprzypadkach i wysokościach:

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaceruaZamawiającemu następujących kar umownych:
i. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,l%o wynagrodzenia

umownego brutto okľeślonego w $ 3 ust.3 , zakażdy dzięń zwłot'l licząc od umownego
terminu zakończenia rcalízacji przedmiotu umowy'

ii. zazwłokę w usunięciu wad stwięrdzonychw okresie gwarancji i rękojmi w wysokości
0,loÁ wynagľodzenia umownęgo brutto określonego w $ 3 ust.3 zakaŻdy dzień zwłoki
licząc od końca terminu wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
stwierdzonych w okręsach gwarancji i rękojmi,

iii. za odstąpienie od Umowy przęz Wykonawcę z przyczyn, za ktőrę odpowiedzialność
ponosi Wykonawca, w wysokości l0% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w $ 3 ust.3.

3) W przypadku wystąpienia kar okľeślonych w niniejszym paragraÍie ust. 2 pkt. a), ich
egzekwowanie nastąpi w pierwszej kolejności poprzez potrącenie z faktlry wystawionej przez
Wykonawcę zaprzedmiot umowy lub zzabezpíeczerua należýego wykonania umowy znajdującej
się w dyspozycji Zamawiającego.

$7.
Zamawiający Zastrzega sobie prawo dochodzenía odszkodowania uzupełniającego wysokośó kar
umownych.

$8.
Strony niniejszej umowy tlzgadruają, że Zamawiającemu pľzysfuguje oprőcz sýuacji wynikających z
przepisów kodeksu cywilnego, dodatkowe umowne jednostronne prawo odstąpienia od niniejszej
umowy' w termínie trzech miesięcy od daty jej zawarcia bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji,
w następuj ą cy ch przyp adkabh gdy :

1. Wykonawca nie przystąpi do wykonywania prac w terminię dwóch tygodni od terminu
rozpoczęcia prac okeślonego w umowie.

2. Wykonawca przerwał rea|izację robót bez uzasadnionej przyczyny na okres dłuŻszy niż l0 dni.

3. Wykonawca wykonuje prace wadliwie' źle jakościowo lub z zastosowaniem wadliwych
materiałów, materiałów niezgodnych z dokumentacją techĺiczną, rue przestrzega warunków
technicznych i obowiązujących norTn w wykonywaniu powierzonych robót. W przypadku
stwierdzęnia przez Zamawiającego którejkolwiek z wymieníonych przesłanek Zamavĺiający
może w trybie natychmiastowym odsunąć Wykonawcę od prowadzonych prac, lub Íeżwezwać
go do natychmiastowego dokonania poprawek oraz wykonywania prac w sposób prawidłowy.

4. Wykonawca realizuje roboty opieszale tak, iŻ nie jest prawdopodobne, aby zakonczono roboty
remontowe w umówionym terminie.

$e.
Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązarua umowy z miesięcznym okľesem wypowiedzenia
dokonanym na konięc miesiąca kalendarzowego.

s 10.

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



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

a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpięnia od umowy WykonawcapÍZy udzia|ęZamawiającego
sporządzí szczegółowy protokół ínwentaryzacji ľobót w toku na dzień odstąpienia.

b) wykonawca zabezpieczy przęrwane roboty w zakľesie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, która była winna odstąpienia od umowy.

c) wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczającychjeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło Zprzyczyn,zaktóre Wykonawca nie
odpowiada.

d) wykonawca niezwłocznie, a najpóźruej w terminie 7 dni, usunie Z terenu budowy urządzenie
zapl'ecza przez ĺiego dostarczone lub wzniesione.

3. Zamawiający przejmie pod swój dozőr plac budowy.

4. Wykonawca udzięli gwarancji na roboty wykonane do dnia odstąpienia' W takim przypadku
postanowienia $ 14 umowy stosuje się odpowiednio.

s 11.

Wykonawca będzie wykonywał całość przedmiotu zamówięnia wyłącznie siłami własnymi Firmy.

$ 12.
l. Wykonawca będzie ponosił w okręsie prowadzenia robót i w okresie gwarancji

odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzoneZamawiającemu i lokatorom.

2. Likwidację szkody Wykonawca dokona w terminie 7 dni od daty otrzymania protokofu szkody
sporządzone go przez Zamavłiającego ptzy udziale Wykonawcy.

$ 13.
l. Strony ustalają, Żeprzedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu

umowy' potwierdzone protokółem odbioru końcowego robót.
Ż. Strony postanawiaj ą, że z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy spisany będzie

protokół. Jeżeli będą stwierdzonę w trakcie ođbioru usterki, uzgodniony zostanie termin ich
usunięcia, a odbiór końcowy nastąpi po ich usunięciu po ponownym zgłoszeniu wykonanych
robót do odbioru.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, Że przeďmiot odbíoru nie
osiągnął gotowości do odbioru z powodu nię zakonczenia robót lub posiadania wad, to
Zamawiający odmówi odbioru zwiny Wykonawcy.

4. Zamawíający wyznaczy termin i rozpoczĺie odbiór robót w ciągu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

5. Gotowość do odbioru końcowego robót powinna być potwieľdzona pisemnym zgłoszeniem
Wykonawcy odbioru robót do Zamawiającego.

6' Wykonawca wraz Ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego zobowiązany jest
przedłoŻyć, Zamawiającemu 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) jeŻe|i wady nadają się do usunięcia:
- odmawia dokonania odbioru do czasu usunięcia wad i ponownego zgłoszenia przez
Wykonawcę,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia :

- jeżeli umożliwiają użýkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, ZamawiającY może obniŹyó wynagľodzenie do 25oÁ warÍości robót
za dany element posiadający wady,
- jeżeli wady uniemoŻIiwiają użýkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawíający
może odstąpić od umowy, obciążając Wykonawcę wszystkimí kosztami wynikającymi
ztego týufu |ub Żądać, prawidłowego wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.



8. odbióľ dla robót zarukających i ulegających zakyciu polega na sprawdzeniu ilości
i jakości robót wykonanych zgodnie Z umową. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek
Wykonawcy.

9. ostateczną komisję odbioru końcowego robót zwołuj e Zamawiający.
10. w okľesach rękojmi i gwaľancji, Zamawiający, przy udziale Wykonawcy przeprowadzać

będzie rue rzadziej niŻ raz w roku przeg|ądy gwarancyjne, z ktőrych sporząđzone będą
protokoĘ zawierające stwięrdzone wady lub ích brak. Przeglądy te zostaną wykonane w
ramach niniejszej umowy. Wykonawcy nie przysługuje za ich wykonaníe dodatkowe
wynagrodzenie.

l l ' odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonania przedmiotu umowy po upýwie udzielonej
gwarancji. odbiór będzie dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy
w formie protokołu.

12. Przeglądy gwarancyjne dokonane zostaną w szczególności:
a)przed upĘwem okľesu rękojmi
b)przed upýwem okresu gwarancji ustalonym w umowie w $ 14 ust.l i okľeślonym
bezusterkowym protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy.

13. w przypadku stwieľdzenia wad w trakcie przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca nie może
odmówić podpisania protokofu bez podania udokumentowanych przyczyn odmowy.

14. w przypadku odmowy podpisania protokołu z przeglądu gwarancyjnego bez pisemnego
uzasadnienia złoŻonego Zamavłiającemu w ciągu 5 dni licząc od daty sporządzenia protokofu,
Zamawíający może jednostronnie uznać bezsporność wykazanych wad.

15. Po protokólamym stwierdzeniu usunięcia wad w okľesie gwarancji i rękojmi, rozpoczynają
bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należýego wykonania umowy, o którym mowa w $ 16.

$ 14.
1 . Na przedmiot umowy okĺeślony w s l, Wykonawca udziela Zamawiającemu ... . ... m-cy gwarancji

Iicząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zobowiąnlje się do
usuwania wad powstałych w okľesie gwarancji na własny koszt w terminie wskazanym przez
Zamavliającego.

2. Wady mogące powodować zagrożenie uszkodzenia budynku przy ulicy Kotarbińskiego 3

Wykonawc a zob ow iązany j e st usuną é nięzw ło czĺię.
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wskazanym w ust. 1 |ub 2, Zamawiający ma prawo

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

zprzęznaczonego na ten cel zabezpieczeĺia należýego wykonania umowy.
5. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę' w sprawach nie uregulowanych w umowie

odpowiednie Zastosowanie mają przepisy Kodęksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaŻy.
6. Niezależnie od uprawnień z Íytliu gwarancji Zamawiającemu przysfugują uprawnienia

z týufu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

$ ls.
Wykonawca ma prawo do żądania przedłużerua terminu umownego' jeżeli niedotrzymanie pierwotnego
terminu stanowi konsekwencję :

okoliczności, których nie można było przewidzieć,,niezależnych od Wykonawcy,
wprowadzenia robót dodatkowych' którę zewzg|ędu na tęchnologię wykonania w znacznym
stopniu wpýwaj ą na terminow ą r ealizację przedmiotu umowy'
wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realízację robót,
z powodu siły wyższej.

$1ó.
1. Strony ustalają zabezpieczenie należýego wykonania umowy w wysokości 10% wartości

wynagrodzenia umownego brutto określonego w $ 3 niniejszej umowy tj. w wysokości

'.....zł. (słownie: ... złotych ) wniesione przed
zawarciemumowy' zgodnie z wybranymi formami okľeślonymi w pkt VIII SIWZ.

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



3. Zamawiający Zwraca 50% kwoty zabezpieczenia w tęrminie 30 dni od dnia zakończeruarealizacji
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za na|eŻy cie wykonane.

4. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczęŕl z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane
roboty 50% kwoty zabezpieczerua na|eŻýego wykonania umowy.

5. Kwota, o której mowa w pkt.4 zostanie zwtőcona przez Zamawiającego po upływie okľesu
gwarancji i rękojmi zawady na wniosek Wykonawcy.

s 17.
l. ZobowiąnĄe się Wykonawcę do ustanowienia samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z arI.l2

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa budowlanego i powołania na stanowisko kierownika
budowy : Pan . upr.bud. nľ... ... ... , członek MOIIB nr ... ..

2. Funkcję Inspektora ĺadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie :

Pan .. . '..... upr.bud. nľ .. ... ' '.. '.członek MoIIB nr ... ...

$ 18.
Strony postanawiają, że wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności takięj zmiany.

s le.
l. W razie powstania sporu' na tle wykonywania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie

zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania
reklamacyjnego.

Ż. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczęĺia do Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przezWykonawcę
roszczęĺia w tęrminie 2l dni od daty zýoszenia roszczęnia'

$ 20.
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoścí
gospodarczej. W przypadku upływu okesu ważności polisy Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć,
się w w/w zakresie co najmniej na kwotę 100.000,00 zł'

s 21.
Sądem właściwym w sprawach sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy jest Sąd właściwy
miej scowo ze w zgIędu na siedzibę Zamaw iającego.

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

$ 23.
Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, l egzempIarz dla
Zamawiającego l egzemplarz dla Wykonarľcy.

ZAMAwIAJĄcY WYKONAWCA
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Przedmiar na remont wiatrołapów w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych przY ut. KQTARBIŃSKIEGQ 3 (3 wiatrołapy)

Przedmiar robót: dotvczv iedneqo wiatrołapu

I. Robotv ziemne wiatrołapu:

1. Skucie opaski betonowej - 4,6 mz

2. Montaż obrzeŻy opaski JADAR 6cm szare - 10,2 mb

3. Wykonanie opaski z kostki brukowej 6 cm - 4,6 m2

4. Wykonanie odwodnienia z kształtek betonowych - 3 mb

5. Wywóz i utylizacja gruzu _ 7,26 m3

ocaeotenie ścian wiatrołaou+ robotv budowlane wewnatrz wiatrołaDu

1. Skucie odparzonych i luźnych tynków _ 43,56 m2

2. Wycięcie w blasze trapezowej na elewacji budynku otworu na styropian -
I,32 mz

3. oczyszczenie i zmycie ścian - 43,56 m2

4. Gruntowanie ścian - 43,56 m2

5. ocieplanie ścian wiatrołapu styropianem gr.5 cm - 43,56 m2

6. Połozenie siatki z klejem + gruntowanie + montaż narozników _ 43,56 m2

7, Położenie tynku strukturalnego silikonowego BAUMIT gr. 2mm - 35,96 m2

B. Połozenie tynku mozaikowego BAUMIT, O.5 m wysokości od 9runtu- - 7,6

m2
9. Montaż kratek wentylacyjnych - 4 sztuki
Lo' PrzełoŻenie domofonu - 1 szt.
II.Przełożenie oprawy oświetleniowej - 1 szt.
12. Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej na ścianie

w pionie budynku i wiatrołapie - 6,6 m

13. Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej na ścianie
w poziomie budYnku - 15,2 m

14. Montaz nowej rury spustowej z blachy powlekanej oraz przeróbkę kosza z

blachy powlekanej - 1 szt.
15. Skucie i przemurowanie obudowy ceglanej skrzynki elektrycznej - 1 szt'
16. Skrócenie ogrodzenia dochodzącego do wiatrołapu _ 1 szt'
17'Wywőz iutylizacja gruzu - 4,36 m3

18. Wykonanie i montaŻ daszka z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi

- 1 szt.
19.Wykonanie imontażdaszka z poliwęglanu nad drzwiami do zsypów - 1szt'

20. Odbojniki gumowe przy drzwiach do klatki i przy drzwiach do zsypu - 4
szt.

2lZerwanie cokolika cementowego 64,30 mb
2Ł.Przygotowanie podłoza pod okładziny podłogowe czYszczenie i mycie -

42,38 m2
23. Szpachlowanie powierzchni przygotowanie podłoŻa 42,38 m2
24.Zagruntowanie powierzchni gruntem kwarcowym warstwa szczepna -

4Ż,3B m2

Radomska Spĺĺłdzieln ia Mĺeszkanlowa
im. Jlzefa Gĺzecznarowskiego

26-600 Radom, ul. Zbrowskiegó 104
NtP 796_003_59_52

II.



III.

25.Posadzki gresowe z płytek - 30 x30 cm - 9'6 m+4'Bm (wiatrołap +
-- 

podest zi drzwiami parter do stopni schodowych)

zo. ĺľvronanie cokolików gresowych do 10 cm - Lo'7o mb +4'20mb

Dach wiatrołapu:

1.Demontażblachyelewacyjnejtrapezowej,ociepleniazwełnyikonstrukcji
wsporczej _ 6,6 mŻ

2'DemontażpokryciadachuzpapYwszystkiewarstwy(średnio5warstw)
- 27,60 mz

3. Demontaż wylewki betonowej (średnia grubość 5 cm) _ Ż7,60 m2

4. Wykonanie wylewki betonowej gr' 7 cm - 27 '60 
m2

5.Domurowanieścianykolankowejzdwóchwarstwcegłypełnej-15,20mb
6. Wykonanie Lorviu z'blachy powiekanej pod blachę trapezową - 6 mb

7. Dócieplenie dachu styropapą gr' 10 cm - 27 '60 
m2

B. oocieplenie ścian buáynku pianką poliuretanową - 6 miejsc

9. Docieplenie ścian budýnku wełną ńineralną gr 1Ocm _ 4'B m2

10.Montażkonstrukcjiwsporczejiblachytrapezowejzodzysku_4,BmŻ
11.Wywóz iutylizacja gruzu - 1,65 m3

Lł.\Nywőz i utylizacja papy - 0,695 m3

13. Roboty nieprzewidziane 2olo wartości całego kosztorysu punktu I,II,III

Uwaga:
Każda pozycja przedmiaru musi być wyceniona osobno !

Radomska SpÓłdzieln n Mieszkanlowa
"'"i*. Jcri' Gĺzecznaĺołslĺiego - -
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