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SPECYFIKACJA
ISToTNYCH wARUNKow złnĺowIENIA

(srwz)

na wykonanie zamówienia pn.: Wynriana witryny sklepowej z drzvłiaml wejściowymi oraz robotami
Íowarzysząaymi w lokalu uzytkowym przy ulícy l1 Listopada 32138 w Radomiu

I.Nazwa i adres Zamawiaiacego

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznaľowskiego Adľes : ul. Zbrowskiego l04'
26 - 600 Radom Telefon : l48l 384-03-66; 1481384-03-98;mail: zarzadrsm(grrsm.radom.pl. Strona
intemetowa : www.rsm.radom.pl.

Il.Tryb udzielenia wvkonania zadań

Postępowanie o udzięlenię wykonania zamówienia jest pľowadzone w trybie pÍzętaÍgu nieograniczonego'
zgodnie z obowiąrującym w RSM ',Regulaminem oľganizowania i przeprowadzaĺia przetargów na
wykonanie robót i usfug w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego''.

III.oois przedmiotów zamówienia

l. Wymiana witryny sklepowej z drzwiamí wejściowymi oraz robotami towarzyszącymi w lokalu
uŹytkowym przy ulicy l l Listopada 32138 w Radomiu

a) Dęmontaż Starej witryny okiennej z drzwiami wejściowymi w lokalu sklepowym.
b) Demontaż istniejących profili metalowych + wypełníenia ( zaznaczonych na rys. poglądowym

witryna sklepowa stan istniejący zał.nr 7 ) oraz wykonanie zamurowań' muru grubości 25 cm wraz
z wykonanięm tynku cienkowarstwowęgo silikonowego.

c) Utylizacja staĘ witryny okiennej z drzwiamj wejściowymi oraz innych elementów rozbiórkowych.
d) Wykonanie i dostawa nowej witryny okiennej z drnĺĺĺami wejściowymi z PCY w kolorze biĄm,

górna część witryny z paneli PCV ocieplanych ( zał. nr 8 rys. poglądowy witryna sklepowa - do
wykonania)

e) MontaŻ nowej witryny okiennej z ďrzwíami wejściowymi zPCY wraz z regulacją nowej stolarki.

Đ Uszczelnienie poliuretanową pianką montażową.

c) Wykonanie parapetów zewnętrznych zblachy powlekanej.
h) obrobienie stolarki kompletna naprawa i uzupełnienie ýnków zewnętrzĺych

i wewnętrznych ościeży otworów okiennych wÍaz z ich pomalowaniem farbą emulsyjną.
i) Wykonanie i montaŻ daszka z poliwęglany nad drzwiami wejściowymi do sklepu.
j) Wykonanie innych robót niezbędnych do realizacji niniejszego zamówięnia.

2. Przedmiot zamówięnia obejmuje l ( jedno) zamówienie.
3. Wykonawca moŻe złożyć w prowadzonym postępowaniu przetargowym ofertę na całoŚć danego

zamówienia.
4. Zamawíający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Umowa na roboty budowlane zostanie Sporządzona na całość danego zamówięnia.
6, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wymiana witryny sklepowej z drzwíami wejściowymi oraz

robotami towarrysząaymi w lokalu użytkowym przy ulicy 1l Listopada 32138 w Radomiu,
przedstawiony został w SIWZ, rysunku poglądowym witryna sklepowa zał.nr 7 i zał. nr.8, mapce
przedstawiającej miejsce wykonania zamówienia -zał.nĺ9 orazzdjęcíachzał.w l0 do SIWZ.

7. Przedstawiony zakres robót na wykonanie całego zamówięnia naĺeŻy traktować jedynie pomocniczo.
ZaLęcasię aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzęczorym zamówięnia.
W przypadku pojawienia się konieczności uzyskania informacji uzupełniających, informacji rych udziela
Zamawiający.

8. Wymagania stolarki okiennej:
a) Witryna okierma z drzwĺami wejściowymi z PCV w kolorze białym : górna część witryny

z paneli PCV ocieplanych,2 s|<rzydła rozwiemo-uchylne z funkcją rozszczęIĺięĺia i blokadą położenia
klamki, l skĺzydło typu FIX - (zał. nĺ 8 rys. poglądowy witryna sklepowa - do wykonania).

b) Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nię większy niż U: 0,9 w(m2 K)
c) Klasa wodoszczęInoścí kl. 4 A ( l50Pa)
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d) Klasa kształtownika (ramy) : kl.A
e) Min. grubość całkowita kształtowników: 70mm
Đ Minimalna budowa kształtownika (ramy) : pięciokomorowa

c) Okna powinny posiadać atęst PZH
h) Pakiet 3 szybowy wypełniony argonęm lub ksenonem z dwiema powłokami selektywnymi, powinien

posiadać atest Instytutu Cęramiki i Szkła.
i) Profilę i pakiety powinny być trwałe nacechowane, posiadać aktualnę atesty i certyfikaty,
j) okna powinny odpowiadać aktualnym polskim noľľnom i certyfikatom
k) Profile, szyby, okucia powinny posiadać atesty higieniczne.
l) Montaż stolarki według instrukcji szczegółowej producenta.
m) Skrzydła okienne w)posażone w nawięwniki higrosterowalne o wydajności 30m3 /h - 3 szt.

9. Wymagania stolaľki drzwiowej PCV:
a) Profile z izoIacją termiczną o współczynniku przenikania U: l ,3 w(m2 K)
b) Izolacyjność akusťyczna Rw 35 dB
c) Profilę i pakiety powiĺury być trwałe nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty,
d) Drzwi powinny odpowiadać aktualnym polskim norÍnom i certyfikatom
e) Profile, szyby, okucia powinny posiadać atesty higieniczne.

Đ Montaż stolarki wedfug instrukcji szczegółowej producenta.

l0. Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowíązany dokonać pomiaru witryny okiennej
i dľzwi wejściowych. Jedynie takie pomiary mogą stanowić podstawę do wyprodukowania, dostawy
i montażu stolarki.

ll. Wykonawca odpowiada materialnie za szkody powstałe z jego winy w zakręsie powieľzonego mu
mienia.

l2. Cenę ofeľty należy podać w formie ľyczaltu dla calości zamówienia.
13. Podczas realizacji zadanía wymagane jest przestrzegaĺĺe przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa

i higieny pracy oÍazzabezpieczeníeprzezdostępem osób postronnych terenu w trakcie realízacjí usfugi,
14. Tęrmin wykonania realizacji zamőwięnia naleŻy bezpośrednio uzgodnić

z użytkownikiem sklepu w porozumieniu zADM osiędle XV-Lecia ( lokal użytkowy czyľľly)

IV.Teľm in wvkonania zamrĺwienia
Ustala się następującę terminy wykonania zamówienia:
l. Rozpoczęcie robót - po podpisaniu umowy' nie pómiej jednak niż w ciągu 10 dni licząc od daty

podpisania umowy.
2. Zakoŕrczenie robót : - do 30.08.2022ľ.

V.Warunki udzialu w postepowaniu. opis sposobu dokonvwania ocenv spełnienia tvch waľunków
oraz dokumentv potwieľdzaiace spelnienie warunków udzialu w postepowaniu.

A.
l. Aktualny odpis z właściwego ľejestru albo aktualnę zaśwíadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeŻeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upĘwem
tęrminu składania ofert.

2. Aktualnę zaśwíaďczęnie właściwego Naczęlnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Żę

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenię, Żę uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zalegĘch płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyz1i właściwego organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upýwem tęrminu składania ofert.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziafu Za\<ładu LJberyieczeÍl Społecznych
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewíđziane prawem zwolnienie, odroczenię lub
rozłoŻęníę na raty zalegĘchpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu wystawione nie wcześniej niŻ 3 miesiące przed upýwem tęrminu składania ofert.

4. Dowód wnięsienia wadium na wybranę zaďaĺię pod rygorem nie dopuszczęnia do przętargx.
5. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakĺęsie prowadzonej działalności zwíązaĺej

z przedmiotem zamówienia w wysokości l00.000'00zt. tj. opłaconą waŻną polisę
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.

6. Wypełnione załącznikinr |,2,3,4,5,6 do niniejszej SIWZ.
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7. Stosowne pełnomocnictwa i inne wymagane dokumenty.

B. Zomawiajqcy b,ymagű, aby łI/ykonawcy spełnĺli waľunki dotyczqce:

1. PosiaĺIania wiedzv i dośwíadczenia.
Wykonawca w cęlu potwierdzenia, że spełnia warunęk doýczący posiadania wiedzy
i doświadczeĺia, zobowiązany jest wykazać i udokumentować wykonanie w okręsię ostatnich 5lat przed
upýwem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest kľótszy - w tym okresie,
dwa zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem zakĺesowi przedmiotu zamówięnia o wartości łączĺej
nie mniejszej niŻ 100.000,00zł. brutto, oraz udokumentowanie, że roboty te zostaĘ wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, z ĺaIeŻytą starannością i prawidłowo ukończonę. W celu potwierdzenia
spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyĆ, wykaz wykonanych robót
budowlanych sporządzoĺy wedfug wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIINZ oraz
dokumenty potwierdzające' że roboĘ te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej'
z ĺaleirytą starannością i prawidłowo ukończonę, załączając odpowiednie referencje.

2.
zamowlęnla

Wykonawca w celu potwieľdzenia' że spełnia warunęk doýczący dysponowania odpowieđnim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówięnia, zobowíązaĺy jest wykazać,
Żę đo ręalizacji zamówienia będzie dysponował następującymi osobami :

l) Wykonawca w cęlu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówięnia, zobowíązany jest
wykazać,, Że đo realizacji zamówienia będzie dysponował następującymi osobami wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doŚwiađczenia,
niezbędnych do wykonania zamówienia, atakŻę zakręsu wykonywanych przez nich czynności.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iŻ
dysponuje osobą posiadającą wymagane uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót
o specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakĺesię dróg, załączając do oferty kserokopie
wymaganych uprawnień wfaz z aktualnym zaśwíadczęníem o przynależności do właściwej izby
samorządu zawodowego - załącznik nĺ 5 do niniejszych warunków zamówienia.

2) pracownikami , których kwalifikacje i uprawnienia obejmują wszystkie kategorie robot młiązane
z rea|ízacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzęz złoŻęnię
oświadczeni a. (załącznik nr 2 i 5 )

3. Sytuacji ekonomicznej i finansowęj.
Wykonawca w celu potwierdzenia, Że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwaranrującej
wykonanie niniejszego zamówienia, zobowiązany jest wykazać, ze spełnia następujące warunki :

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakĺesie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości l00.000'00 zl. W tym celu Wykonawca
zobowiązany jest pľzedłożyć opłaconą wamą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywílnej.

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

zamówienia lub wykonali je z ĺieĺaIeŻytą starannością,
2) wykonawcóq w odnięsieniu do których wszczęto postępowanie upadłoŚciowe lub których

upadłość ogłoszono,
3) wykonawców ktőrzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, skłađek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem
zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłoŻeníe ĺa raĘ zalegĘch płatności lub wstrzymanie

4) w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
5) wykonawców - osoby ťlzyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione

w związl<u z postępowanięm o udzięlęnie zamówienia, przestępstwo przekupstwa albo inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

6) osoby prawne, których urzędujących członków władz pľawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowanięm o udzielęnie zamówienia, przestępstwo przekupstwa
albo innę przęStępstwo popełnione w cęlu osiągnięcia korzyści majątkowych,

7) przedsiębiorców, na których w ciągu ostatnich trzech lat została nałoŹona kara pienięzla,
o której mowa w przepisach o zwa|czaĺiu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej
konkurencji polegający na przekupsfwie osoby pełniącej funkcję publiczną,
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8) wykonawców, którzy nie spełniają warunków, ĺíe złoŻyli oświadczenia o którym mowa
w załączĺLhl nr 2 niniejszej SIWZ'

9) wykonawców, ktőrzy nie złoŻyli wymaganych oświadczeń, nie spełnili wymagań
okeślonych w specyÍikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności nię wnieŚli
wadium.

l0) oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, nie jest Íozpatrywafla.
ll) o wykluczęníu z postępowania przetargowego zamawíający zavłíadamia wykluczonego

wykonawcę podając uzasadnienie.
12) Z tyEúu odrzucenia ofert, ofęręntom nie przysfuguje Żadne roszczęĺię przeciwko

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

przedłoŻoĺych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt V niniejszej SIWZ, wg zasady:

''spelnia-nie 
spełnia''.

VI.Wymagania Zamawiaiacego wobec Wvkonawcy ľealizuiacego przedmiot
zamówienia.
oľganizacyjne
Wykonawca jest gospodarzem na terenię budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru
końcowego, i w szczególności zobowiązany jest do:

l. zabezpieczeniaprzeciwpoŻarowego;
2. przestrzęgania pľzepisów BHP;
3. ustalania i utrzymywania porządku teręnu budowy , a po zakoÍlczeniu robót doprowadzęnie do

ĺależytego stanu i porządku terenu budowy (demontaż obiektów tymczasowych oraz

uporządkowanie terenu z ręsztek budowlanych w terminię ĺie pőźniejszym niŻ w dniu odbioru
końcowego robót;

4. odpowiedniej orgaĺizacji placu budowy, zabezpieczeniamagazynowego i dozoru swojego mięnia;

5. ponoszenia pełnej odpowiedzialnoŚci za szkody wynikłe na tęręnie budowy w trakcie realízacji
robót;

6. Zama:wĺający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykoĺawcę podczas
wykonylvania przedmiotu zamówienia,

7. Transport i składowanie odpadów: Wykonawca jest zobowiązany ďo przestrzegania przepisów
Ustawy o odpadach z 14 gruďĺla 2012 r. (Dz. U. z2013 r.,poz.2l), w tym:

- pľzejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie rea|ízacji zamówienia odpady
ĺ zapewnia kontenery na odpady

- ponosi koszty z tytułu jw. (np. wywóz, utyIizacja)
na wniosek zamawiającego wskaże miejsce składowania lub uľylizacjí, oraz przedstawi
Stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostaĘ zagospodarowane (wyľiezione na

skłađowisko, poddane utylizacji) zgodnie z w/w ustawą oraz przepisami wykonawczymi
wydanymi na tej podstawie.

Dotyczące pľzedmiotu zamĺíwienia - Wykonawca zobowíązany jest do:

l. Wykonania przedmiotu umowy z własnych matęriałów zgodnie z przedmiarem, robót, SIWZ oĺaz
zaleceniami Zamawíającego. Zastosowane mateńaĘ winny spełniać wymogi prawa budowlanego,
tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na zĺak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami
technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną' o ilę dla danego wyrobu nie ustanowiono
Polskiej Normy; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania;

2. Na żądanie Zamawía1ącego dostarczenia deklaracji zgodności, aprobat technicznych, świadectw
pochodzenia. W przypadku złoŻęnia takiego Żądaĺía przedstawienia' wyników badań,

certyfikatów, kart technicznych, avtoryzacji, atestów oraz deklaracji zgodności
z PN i PE na matęriały í unądzenia zastosowane pÍzy rea|izacjí przedmiotu zamówienia (wg

wymogów art.l0 Prawa Budowlanego). Dokumenty wymienione j.w. wraz z ich kopiami na

Żądaĺie inspektora, powinny być przekazanę do kontroli w dniu sprowadzenia materiałów na plac

budowy i przed zabudowaniem;
3. MateriaĘ budowlane Stosowane do wykonania przedmiofu zamówienia muszą spełniać wymogi

art. l0 ustawy Prawo Budowlanę.
4. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

Wymaganyokresgwarancjinawykonanerobotybudowlane min.3ómiesięcyoddniaodebrania
przez Zamavłiającego robót budowlanych i podpisania bezusteľkowego protokołu końcowego
odbioru robót.
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5. Wykonawca ma obowiązek zapozĺaĺia się w sposób bardzo szczegőłowy z zakęsęm robőt oraz
SIWZ. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawíającym wszystkie wątpliwości w stosunku
do przekazanej dokumentacjí przetargowej, pľzed, złożeniem oferý. Po złoŻęniu oferty,
Zamawiający będzie uwaŻał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakĺesu
ujętego w SIWZ.

VIl.Wadium
l. Wysokość wadium

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zobowiązaĺy zabezpieczyć swą ofertę wniesieniem
wadium w wysokości: 4.000,00zl. (slownie: cztery tysiące ztotych) pod rygorem
niedopuszczenia do przetargu.

2. Foľma wadium
Wadium moŻę być wnoszone w pieniądzu albo w gwarancjach bankowych lub
ubezpíeczeniowych.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
Wadium wnoszone w pieniądzu ĺaleŻy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zama:w íającego: 4 |9 132000 100026 l 0420000020.

4. Do oferty należy dolączyć dowód wniesienia wadium.

Termin wniesienia wadium
Wadium należy wnieść przeď upýwem terminu składania ofert, przy czym Zamawiający
będzie uważal wniesienie za skuteczne tylko wówczas, jeżeli przez terminem skladania
ofertznajdzie się na wskazanym koncie.
Zwrot i utrata wadium
a) Zamawíającyjest obowiązany niezwłocznię zwrőcić wadium jeżeli :

l) upĘnął termin związaĺia ofertą,
2) zawarto umowę i wnięsiono zabezpieczenía na|eĘtego wykonania umowy'
3) zama'wíający unięważnił postępowanie,

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

l) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) zaułarcíę umowy stało się niemożliwę zprzyczyn leżących po stronie wykonawcy'

c) wadium oferenta' którego oferta została wybrana do realizacji danego zamówienia
zostanię za|íczone na poczęt wnięsienia zabezpieczeĺia należytego wykonania umowy.
ofęrenci powinni załączyć w ofercię numęr konta bankowęgo' na którę ma nastąpić zwrot

VIIl.Wvmagania dotvczace zabezpieczenia należvtego wvkonania umowv

lnformacje ogólne.
Zabezpieczenie sfuży pokryciu roszczę,Íl z ýtułu niewykonania lub nienaleŻytęgo wykonania
umowy.
Wyso kość zab ezpieczenia n a leżytego wy ko n a n ia u m owy.
Zamawiający usta|a zabęzpieczenie naleŻytego wykonania umowy zawarte1 w wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia, w wysokoścl l0oÁ ceny ofertowej brutto całego
zamówienia.
Fo rm a zab ezpieczenia n a leżytego wy ko n a n ia u m owy.

l) Zabezpieczeĺia naleŻytego wykonania umowy na dane zamówienie' moŻe być
wniesione wedfug wyboru Wykonawcy w jednej z następującej formy:

a) pieniądzu
b) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych

Różnicę pomiędzy wniesionym wadíum a ustaloną przęz Zamawiającego wartością
zabezpieczenia, Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunęk bankowy
Zamawiającego: 4l9132000100026l0420000020 lub złoĘ na tą kwotę gwarancję bankową lub
ubezpieczeniową.
2) Z dokumentu gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych winno wynikać jednoznacznię
gwarantowanie wypłat nalężności z ustanowionego zabezpíeczęnía w sposób nieodwołalny,
bezwarunkowy i na pierwsze Żądarĺie Zamawiającego'

5.

6.

7.

wadium

1

3.
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4.

3) Zabezpieczenĺe naleĘtego wykonania umowy na dane zaďanię, wnosi wybľany
Wykonawca robót, przed podpisaniem umowy.
Zw rot zab ezpieczenia na leżytego wy ko na n ia u m owy.
Zamawiający zwraca 50%o zabezpięczeĺía w tęrminie 30 dni od dnia zakoirczenia rea|izacji
przedmiotu umowy i uznania przezZamawiającego zanaleĘcie wykonane.
Zamavłiający pozostawi ĺa zabezpíeczęĺie roszczęń z tytufu gwarancji i rękojmi za wykonane
roboty 50% kwoty zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy.
Kwota o której mowa w pkt b) zostanie zwrócona przez Zama:wiającego po upýwie gwarancji
i rękojmi zawady na wniosęk Wykonawcy.

a)

b)

c)

IX.Waluta. w iakiei beda prowadzone rozliczenia zwiazane z ľealizacia ninieiszvch zadań.
Wszelkie roz|íczęnia związane z ĺealizacją zadania, którego đotyczą niniejsze warunki dokonywane będą
w PLN.

X.Opis sposobu przvsotowania oferty

Wymagania podstawowe i forma oferty.
l) oferta musi bezwzględnie zawíęrać:

a) prawidłowo w1pełniony Formularz ofertowy, według wzoru Stanowiącego załączník
nĺ 1 do niniej szej S|\N Z w r az z W magaÍ7y mí załącznlkami.

2) ofertę naleŻy przygotować ściśle według wymagań okĺeślonych w niniejszej SIWZ.
3) Każdy oferent może złoŻyć w prowadzonym postępowaniu przetargowym jedną ofertę
na dane zamówienię
4) oferta musi być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności
w formię pisemnej.
5) oferta musi być podpisana przęz osobę (osoby) uprawnionę do składania woli
w imięniu Wykonawcy. Uprawnienie osoby(osób) podpisujących ofertę do jej podpisania musi
bezpośređnio wynikać z dokumentów dołączonych do ofeĘ.
6) '\ł,Iraz z ofertąnaleĘ złoŻyć :

a) stosowne Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa - w przypadku' gdy oferta illub irľre
dokumenty podpisane są przęz Pełnomocnikď Pełnomocników Wykonawcy'
b) pozostałe dokumenty wymienione w pkt V niniejszej SIWZ.
c) Referencje

7) Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione
w formie oryginałów lub poświadczonychzazgodĺość z oryginałem przez'|Nykonawcę kopii.
8) Wykonawca ponosi wszęlkię koszty z:wiązane z przygotowanięm i złoŻęniem oferty.
9) Całość oferty powinna być złoŻona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanię - arkusze (kartki) oferý musza być zszyte, bindowanę lub trwale połączone
w jedną całość inną techniką.
10) Dokumenty wchodzące w skład ofeĄ mogą być przedstawionę w formie oryginałów
lub poświadczonych przez Wykonawaę za zgodność z oryginałem kopii.
1 1 ) Zamawíający moŻe Żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poŚwiadczonej kopii
dokumęntu wtedy, gdy złoŻona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwoŚci co do
jej prawdziwości.

12) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
l3) Zamawiający nie dopuszcza zlożenia oferty w postaci elektronicznej.

Zawaľtość ofeľty
l) Kompletna ofęrta winna zawierać :

a) Formularz ofertowy - załącznik nr l do niniejszej SIWZ
b) oświadczenie wykonawców - zał. nĺ 2'3, do niniejszej SIWZ
c) Wykaz wykonywanych robót - zał. ĺr 4 do niniejszej SIWZ
d) '\Uykaz 

osób, które będą wykonywać niniejsze zadanĺe - zał. w 5

e) Zaakceptowany przedstawiony w SIWZ projekt umowy -zał.rc 6

Đ Dowód wniesienia wadium.

c) Stosownepełnomocnictwa
h) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt V niniejszej SIWZ.
i) Referencje

1

)
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XI.Wviaśnienia i zmianv w treści SIWZ.

1. Wykonawca moŻę zv,łrőcić się do Zamauliającego o wyjaśnięnię tręści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzięlić wyjaśnień ĺięzwłoczníę, jednak nie później niŻ ĺa 7 dni przeď upływem
składania ofęrt.

2. Zamawiający przekaŻe Wykonawcy odpowiedź na pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ.
3. W uzasadnionych przypadkachZama:wtający moŻe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić

treŚć niniejszej SI1ł,/Z. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawíający zamieści na stronię
internetowej Zamawiającego. www.rsm.radom.pl.

4. Zamauliający przeđłuĘ termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia w ofeľtach zmíaĺ wynikających zę zmiaĺy tľeści niniejszej SIWZ.
Informacja ta zostanie zamíęszczona na stronie internetowej Zamawiającego. www.rsm.radom.pl.

XIl.Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

osobami upoważnionymí przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są pracownicy
Działu technicznego RSM, Tel.48-384-03-66,71 w.38; mail: zarzadrsmCalrsm'radom.pl.

XIII.Mieisce. teľmin i sposób zlożenia ofertv

l) oferty na|eĘ skłađać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni pĺzy ulicy Zbrowskiego
104 w Radomiu w terminie do dnia 10.06.2022r.do godz.t000.

2) ofertę na\eŻy złoĘć, w jedĺej níeprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopeľcie (paczce).
Kopertę (paczkę) naÍeŻy opisać następująco: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im.
J. Grzecznarowskiego ul. Zbrowskięgo l04, 26-600 Radom. oferta w postępowaniu na wykonanie:
pođać ĺaz:wę zamówienia izadaĺia. Nię otwierać przed dniem: 10.06.2022 godz. l0l5.

3) Za tęrmín złoŻęĺia oferty uważa się termin jej dotaľcia ďo Zamawia1ącęgo.
4) Wszelkię oferty złoŻoĺe po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bęz otwierania.

XlV.Wvcofanie złożonei ofeľty

l. Wykonawca może wycofać złoŻoną przez siebie ofertę. Wycofaĺíe złoŻonej oferty jest skuteczne
wówczas, gdy zostało dokonanę przed upływem tęrminu składania ofert.

2. Wycofanie złoŻoĺe1oferty następuje poprzez złoŻęnie pisemnego powiadomienia podpisanego przęz
umocowanęgo na piśmie pľzedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie naleĘ złoŻyć w miejscu i wedfug
zasad obowiązujących przy składaniu ofęrt. odpowiednio opisaną kopertę zawĺerająca
powiadomienie ĺaleŻy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 'WYCOFAME''. w celu potwierdzenía
uprawnienia osób do złoŻęnia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia ĺaIeŻy załączyć,
odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej i jeśli to konięcznę pełnomocnictwo).

XV.Mieisce i termin otwaľcia ofert

1. otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Zbrowskiego 104, 26-600 Radom w dniu 10.06.2022r. godz. lOrs.

XVI.Termin zwiazania z oferta.

Wykonawca pozostaje zwíązaĺy ofertą przez 30 dni. Termrn związaĺia z ofertą zaczyĺa bieg
wtazz upĘwem tęrminu składania ofert.

XVII.Opis sposobu obliczenia cenv.
l. Cenę oferty stanowi wartość wyraŻoĺa w jednostkach pieniężnych ( PLN)' ktoraZamavłiający

jest zobowiązaĺy zapłacić Wykonawcy za wykonanie zamówienia.
2. Cenę ofeľtową za wykonanie pľzedmiofu zamówienia' ĺaleŻy przedstawić

w Formularzu ofertowym Stanowiącym zał. nr l do SIWZ.
3. Cenę oferty należy podać w formie ľyczaltu dla calości zamówienia.
4. Do wartości netto Wykonawca ma doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości i w tęn

sposób wy|iczy kwotę brutto.
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5. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Uwzględnienie niewłaściwej stawki podatku od towaľów i usfug będzie obciążało wszelkimi

negatywnymi konsekwencjami Wykonawcę.
7 ' Każdy ofeľent może zlożyć, w prowadzonym postępowaniu przetargowym jedną ofeľtę na

całość zamówienia.
8. Zamawiającv nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
9. ofęrent ponosi wszystkie koszty związane zpÍzygotowaÍ|ięm í złoŻęrĺiem ofeľty.
l0. Cęna ofertowa okĺęślona w ofęrcię stanowić będzie wartość ryczahową

nie podlegają cą Żadnym zmianom.
l 1. ofeľta ma być sporządzona w języku polskim, czytelnie i pod rygorem nieważności

w formie pisemnej na formularzu zał. nĺ 1 do niniejsze SIWZ.
12. Wymagane jest od ofeľentów bardzo szczegółowe spľawdzenie w terenie waľunków

wykonania zamówienia.
13. Podstawę do sporządzenia ceny ofertowej ryczałtowej za wykonanie zamówienia stanowią:

- SIWZ

- Rys witryny sklepowej z drzwiami wejściowymi -stan istniejący - zał. rv 7

- Rys. witryny sklepowej z drzwiami wejściowymi - do wykonania - zał.w 8

- Mapka przedstawiająca miejsce wykonania zamówięnia - zał.nĺ 9
_ Zď1ęcia - zał. ĺv l0

14. Zabes robót dla Wykonawcy jest tylko materiałem pomocniczym w celu sporządzenia wyceny
oferty, nie moŻę stanowić jedynej podstawy do wyceny wartości ryczałtowej robót. Konieczna
jest dokonan a w izja lokalna obięktu.

15. Cena oferty musi zavłięrać wszęlkie koszty niezbędne đo zrea|izowania zamówienia
wynikające wprost z zal<ĺęsu Ízeczowęgo przedmiotu zamőwíęnia, zakľesu robót' dodatkowych
wymagań zamawíającego, wynikających ze SIWZ , jak równieŻ w nim nieujęte, a bez których
nie moŻna wykonać zamówienia. Wykonawca ponosi ryzyko, co do poprawnoŚci kalkulacji
ceny adekwatnej do zakresu rzęczowego przedmiotu zamówięnia.

16. Wykonawca nie moŻe Żądać podwyższenia wyĺagrođzenia, chociaŹby w czasie zawarcia
umowy nie można było przewidzięć, rozmiaru lub kosztów prac.

|1 ' Zamawiający nie dopuszcza złoŻęĺĺa oferty w postaci elektronicznej.

XVIIl.opis kryteľium, któľymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kľyterium oÍaz sposobu oceny wyceny.

l. Ustala się' że pľzy wyboľze ofeľt Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteľiami:
Cenaoferty(C)-90pkt
okľes udzielonej gwarancji(G ) -l0pkt

Kryterium ceny ofeľty ( C )
Lięzba punktów przyzr'ana ofeľcie za spełnienie krytęrium cena ( C) wg wzoru:

Ceĺa najrĺíŻsza
C: x 90pkt

Cena oferty
Kryterium okľes udzielonej gwarancji (G )

M in i malny wymagany przez Zamawiającego okres udzielonej gwa rancj i
3ó miesięcy- od dnia sporządzenia bezusterkowego protokofu końcowego odbioru robót
a) okĺes gwarancji 36 miesięcy (wymagany ptzezZamawiającego): 2 pkt
b) okres gwarancji : powyżej 36 m-cy do 48 m-cy włącznie: 4 pkt
c) okĺes gwarancji : powyżej 48 m-cy do 60 m-cy włącznie: 7 pkt
d) okĺes gwarancji : powyżej 60 miesięcy: l0 pkt
Max ilość punktów do osiągnięcia za kryterium okĺes udzielonej gwarancji
10 pkt

llość punktów danej oferty (N): N: C + G
gdzíe'.
N - ilość punktów oferty,
C - iloŚć punktów uzyskanych w kryterium cena,
G ilość punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji.

XlX.Wvbór ofeľtv i zawiadomienie o wvniku postepowania.
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l. Zamawiający udzieli wykonanie zamówięnia, Wykonawcy, którego ofęrta zostanie uzĺana za
najkorzystniejszą.
2' o wyborze oferenta zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie po zakończęniu
postępowania przetargowego.

XX.Informacie ogólne dotvczace kwestii formalnvch umowy w sprawie ninieiszego zamówienia.
1. Z oferentem, który złoŻył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa' której wzór
stanowi załączniknľ 6 do SIWZ.
2' Wykonawcy odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i tęrmin podpisania umowy.

XXl.Sposób porozumiewania sie z ofeľentami

1. osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są
pracownicy Działu technicznęgo RSM.; tel.48-384-03-ó6,7 l w.38; mai|: zarzadrsm@lrsm.radonr.pl.

2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia' wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamavłiający i oferent przekazują pisemnie lub mailem: zarzadrsm(rlrsm.radon.pl. lub
na stronie internetowej : www.rsm.radom.pl.

3. JeŻe|i Zamavłiający lub ofeľęnt przekazują wnioski, zawiadomięnia mailem' kaŻda zę stron na
Żądaĺíe drugiej niezwłoczĺíe potwierdza fakt ich otrrymaĺía.

4. Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercię swój mail.

XXl I. Un ieważnien ie postepowania

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im.J.Gľzecznarowskiego w Radomiuzastrzega sobie pľawo
unieważnienia przetaľgu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

XXIll.Wykaz zalaczników do SIWZ:

Załączniknr 1 - Formularzoťerty
Załącznlk nr 2 - oświadczenie wykonawcy
Załączn|k nr 3 - oświadczęnie o niekaralĺości
Załącznlk nr 4 --\Nykaz zrealízowanych robót
Załączník nĺ 5 - Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie
Załącznlk nĺ 6 - Projekt umowy
Załącznlk nr 7 -Rys. witryny sklepowej z drzwiamí wejściowymi- stan istniejący
Załączĺiknľ 8 Rys. witryny sklepowej z dtzwiami wejściowymi - do wykonania
Załączĺlk nr 9 - Mapka przedstawiająca miejsce wykonania zamőwienia - zał. nr 9
Załączĺik nr l0 - Zďjęcia

ZATWIERDZAM
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Radomska Spŕ;łrizielnla Mĺeszkanlowa
im. Jlzefa (iľzecznarowskiego

26-600 Radoĺĺl, ul. Zbrowskiego 104
NIP 796_003_59_52
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Załącznik nr l
Formularz ofeľtowy

(ĺazwa i siędziba oferenta, telefon)
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu
ul. Zbrowskiego 104
26-600 Radom

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie zamówienia pn.: Wymiana witryny sklepowej z drzwiami wejściowymi oraz ľobotami
towarzyszącymi w lokalu użytkowym pľzy ulicy ll Listopada 32138 w Radomiu

Stosownię do postępowania w sprawie uđzielenia zamówięnia ogłoszenia o pÍzętargv nieograniczonym
z dnía oferuję(my) jego realizację za następującą ryczahową cęnę danego
zamówięnia:

Cena ofertowa ryczaltowa za wvkonanie calości zamówienia pn.: Wymiana witryny sklepowej
zdrzwiami wejściowymi oraz robotami towarzyszącymi w lokalu użytkowym przy ulicy ll Listopada
32/38 w Radomiu

Cena netto .zł.netto bez podatku VAI ( słownie
złotych). Należny podatek

VAT w wysokości... .......%'wynosi .zł. (słownie zł.

Cena brutto wrazz należnym podatkiem VAT wynosi :....... .....zł.brutto.
(slownie: .zl.bľutto)

I.

il.
tIt.

Roboty objęte zamówienięm: wykonamy w terminie do :...........
Na wykonanie całości zamówienia udzielamy gwarancji na okręs ... miesięcy liczonych
od dnia końcowego bezustęrkowego odbioru robót
Infoľmujemy' Żę ťlrma nasza jest /nie jesť płatnikiem podatku VAT.
oświadczamy, Że zwíązlljemy się ofertą zgodnie zę SIWZ na okręs 30 dni.
oświadczamy, Żę'. dokonaliśmy wizji lokalnej teręnu z zachowanięm należytej staranności
i zebraliśmy wszystkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy na

wykonanie przedmiotu zamówięnia oÍaz otrzymaliśmy konieczne dane do przygotowania oferty.

Akceptujemy proponujemy wzóľ umowy i w razię wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamau,iającego.
oświadczamy, zę zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, projektem umowy
i wszystkimi innymi dokumentami oraz waľunkami spełnienia zamówięnia. Do dokumentów i SIWZ nie
wnosimy żadnych zastrzeŻęÍ| i uznajemy síę za zuĺĺązanych okreŚlonymi w nich postanowieniami,
a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z treścią przedstawioną ptzez
Zamavłiającego.
oświadczamy, Że w cenie ofeľty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Upoważnionymi osobami do kontaktu i prowadzenia wszelkiej koľespondencji z Zamawiającym
w spľawie niniejszego postępowania Są : .........
Nr telęfonu:. e-mail:..........
oświadczamy, Że całość przedmiotu zamówienia: będzie wykonywany wyłączĺie siłami własnymi
Firmy.
Wniosłem/ wnieśliŚmy wadium dla danego zamówięnia w wysokości .. ' ......zł
w formie ...w dniu...

tv.
v.

vt.

vil.

vilt.

XI

tx.
X.

xil
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xIil

xrv

(data)

Prosimy

Załączĺiki
a.

b.

c.

d.

e.

f. ......

( podpis upełnomocnionych pľzedstawicieli)

1Ż



Zalączniknr2

_W zőr oświadczenia Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:
Radomska Spóldzieln ia Mieszkan iowa im. Józefa G rzecznarowskiego'
ul. Zbrowskiego 104,26-600 Radom

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzielęnia zamówienia pn:

Wymiana witryny sklepowej z dľzwiami wejściowymi oľaz robotamitowarzyszącymi w lokalu użytkowym
przy ulicy ll Listopada 32138 w Radomiu

oŚwIADCZANI,ŻE:
Jestem (esteśmy) uprawniony(i) do występowania w obrocię prawnym' zgodnie zwymagaĺiami ustawowymi,
l. Posiadam (posiadamy) niezbędne uprawnienia do wykonywania okręślonej działalności, określonych prac lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2' Dysponuję (dysponujemy) niezbędną wíeďzą i doświadczęniem, a także potencjałęm ękonomiczĺym

i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówięnia.
3. Znajďuję się (znajdujemy się) w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapevłĺĺającej wykonanie zamówięnia.

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

l3



Zalącznik nr 3

Wzór oświadczenie Wykonawcy o niekaľalności

Nazwa Wykonawcy:

ś.a''u".

NIP

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówięĺia pn; Wymiana witryny sklepowej z drzwiami
wejściowymi oraz robotami towarzyszącymi w lokalu użytkowym przy ulicy l| Listopada 32138
w Radomiu

Działając w imieniu

zwanego dalej Wykonawcą i będąc ĺaleŻycíe upoważnionym do jego repľezentowania

l. oświadczam. Że Wykonawca - osoba ťĺzyczĺa, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność
gospodarczą, urzędujący członkowie organu zarządzającego w przypadku osoby prawnej, komplemęntariuszę
w przypađku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, partĺerzy lub członkowie zarządu
w przypadku spółek partnerskich' wspólnicy w przypadku spółki jawnej - nię został prawomocnie skazany
za przęStępstwo popełnione w zwíązku z postępowaniem o udzielenię zamówienia, przęStępstwo
przekupsfwa, albo inne przęstępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz w ciągu
ostatnich trzęch lat nię zostałanałoŻona kara pienięŻĺa, o któľej mowa w przepisach o zwalczani|J nieuczciwej
konkurencji' za czyĺ nieuczciwej konkuľencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcje publiczną,
nie zostało wszczętę postępowanie upadłościowe lub ogłoszona upadłość.

(míejsce i data złoŻeĺia oświadczenia) (pieczęć i podpisy upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)

lĄ



Zalącznik nr 4

Wzór wykazu wykonywanych ľobót budowlanych
ZAMAWIAJĄCY:
Radomska Spółdzieln ia Mieszkaniowa im. Józefa G rzecznarowskiego
ul. Zbrowskiego 104,26-600 Radom

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzięlęnia zamőwienia pn: Wymiana witľyny sklepowej z drzwiami
wejściowymioraz robotami towarzyszącymiw lokalu użytkowym pľzy ulicy ll Listopada 32138 w Radomiu

oświadczam(my)' że
wykonywałem (liśmy) następujące roboty budowlanę o zakresie i charakterze porównywalnym

z niniejszym zamówieniem oraz Żę roboty te wykonane zostaĘ z zasadami sztuki budowlanej,
z naIeŻytą starannością i prawidłowo ukończone, na co załączam stosowne referencje.

dnia

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

Odbiorca
(nazwa,adres,
nr telefonu do

kontaktu)

Data wykonywanej roboty
budowlanej w okresie ostatnich 5

lat przed upływem teľminu
składan ia ofert, odpowiadające

swoim rodzajem zakresowi
przędmiotu zamówięnia,

ZakoÍlczęníę
(data)

Początek
(data)

Waľtość brutto
ľoboty budowlanej'

zamówienia

Nazwa i pľzedmiot ľobĺít
budowlanych

L.p.

I

2

l5



Zalącznik nr 5

_wz,őr wykazu osób które będą wykonywać niniejsze zamówienie

ZAMAWIAJĄCY:
Radomska Spóldzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Gľzecznaľowskiego
ul. Zbrowskiego 104,26-600 Radom

WYKONAWCA:

Przystępując do postępowania w sprawie udzięlenia zamówienia pn:

Wymiana witryny sklepowej z drzwiami wejściowymi oraz robotami towaľzyszącymi w lokaIu użytkowym
przy ulicy ll Listopada 32138 w Radomiu.

oświadczam(y), Żę

Zamőwięĺíe niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

dnia.

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

Doświadczenie
zawodowe

Kwalifikacje
zawodowę

Zal<res
wykonywanych

czYnności

Imię i nazwiskoL,P.
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Załącznik nr 6

UMowA -wzőr

Zautarta w dniu pomiędzy

Radomską Spółdzielnią Mieszkaniową im. J. Grzęcmarowskiego z siedzibą : 26 - 600 Radom

ul. Zbľowskiego l04, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod rľ KRS 0000085072, posiadającą NIP 796-

003 - 59 - 52, REGON 0004 8 5204, zw aną dalej,,Zam awiaj ący m'',
reprezentowaną prZęZ :

1. Prezes Zarządu
2. Wiceprezes Zarządu

a

Zw aĺy m dalej'' Wyko nawcą''
reprezęntowanym przez'.

W rezultacie dokonania pľzezZamawiającego wyboru Wykonawcy w Ębie przętaÍglJnieograniczonego, protokół

z dnia '..... zaĘestrowany pod nr... .... postępowania przetargowęgo' została zawarta umowa o tręści
następującej :

sr.
1. Zamawiający z\eca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówięnie pod nazwą: Wymiana witľyny

sklepowej z drzwiami wejściowymi oraz robotami towarzyszącymi w lokalu użytkowym przy ulicy
ll Listopada 32138 w Radomiu, zgodnie ze złoŻoĺą oferÍą zare1estrowaną pod nr dnia .........,
protokółem Nr.'...... z đnia zaĘestrowanym pod nÍ.......postępowania przetargowego, na
warunkach określonych w SIWZ orazw ofercie Wykonawcy.

2. opis pľzedmiotów zamówienia

l) Wymiana witryny sklepowej z drzwiami wejściowymi oraz robotami towarzyszącymi w lokalu
użytkowym przy ulĺcy 11 Listopada 32138 w Radomiu

a) Dęmontaż staĘ witryny okiennej z drzwiami wejściowymi w lokalu sklepowym.
b) Demontaż istniejących profili metalowych + wypełnienia ( zaznaczonych na rys. poglądowym

witryna sklepowa stan istniejący zał.w 7 ) oraz wykonanie zamurowań, muru grubościZí cm wraz
z wykonaniem Ęnku cienkowarstwowęgo silikonowego.

c) lJtylizacja staĘ witryny okiennej z drzwiami wejściowymi oraz innych elemęntów rozbiórkowych.
d) Wykonanie i dostawa nowej witryny okiennej z drzwiami wejściowymi z PCY w kolorze biĄm,

górna część witryny z paneli PCV ocieplanych ( zał. nr 8 rys. poglądowy witryna sklepowa - do
wykonania)

e) Montaż nowej witryny okiennej z đrzwiamí wejŚciowymi zPCY wrazz ľegulacją nowej stolarki.

Đ Uszczelnięniepoliuretanowąpianką montażową.

c) Wykonanie parapetów zewnętĺzĺych zblachy powlekanej.
h) obrobienie stolarki - kompletna naprawa i uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych

ościeży otworów okiennych wraz z ich pomalowaniem farbą emulsyjną.

Đ Wykonanie i montaż daszka z poliwęglany nad drzwiami wejściowymi do sklepu.
j) Wykonanie innych robót niezbędnych đo rea|izacji niniejszego zamówienia.

2') Wymagania stolarki okiennej:

a) Witryna okienna z drzwiamĺ wejściowymi z PCY w kolorze biĄm : górna część witryny
z paneli PCV ocieplanych,2 skľzydła rozwierno-uchylĺe z funkcją rozszczęInięnia i blokadą połoŻenia

klamki, 1 skľzydło ýpu FIX - (zał. nĺ 8 rys. poglądowy witryna sklepowa - do wykonania).
b) Współczynník przenikania ciepła dla całego okna nie większy ĺiŻĺJ:0,9 w(m2 K)
c) Klasa wodoszczelności kl. 4 A (l50Pa)
d) Klasa kształtownika (ramy) : kl.A
e) Min. grubość całkowita ksztaľtowników: 70mm

Đ Minimalna budowa kształtownika (ramy) : pięciokomorowa

c) okna powinny posiadać atęstPZH
h) Pakiet 3 szybowy wypełniony argonem lub ksenonem z dwiema powłokami selektywnymi' powinien

posiadać atest Instytutu Ceramiki i Szkła.
i) Proťrle i pakiety powinny być trwałe nacęchowanę, posiadać akfualnę atesty i certyfikaty'
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j) okna powinĺly odpowiadać aktualnym polskim nonnom i ceĘfikatom
k) Profile, szyby, okucia powirury posiadać atesty higieniczne
1) Montaż stolarki wedfug instrukcji szczegőłowej producenta
m) Skrzydła okięnne wyposażone w nawiewniki higrosterowalne o wydajności 30m3 lh - 3 szt.

3) Wymagania stolarki dľzwiowej PCV:

a) Profile z izo|acją terĺniczĺą o współczynniku przenikania U:l ,3 w(m2 K)
b) Izolacyjność akustyczna Rw 35 dB
c) Profile i pakiety powinny być trwałe nacechowanę, posiadać aktualnę atesty i certyfikaty,
d) Drzwi powinny odpowiadać aktualnym polskim norĺnom i cerýfikatom
e) Profile, szyby, okucia powinny posiađać atesty higieniczne.

Đ Montaż stolarki wedfug instrukcji szczegőłowej producenta.

3. Szczegółowy opís przedmiofu zamówienia: Wymiana witryny sklepowej z drzwiami wejściowymi oraz
robotami towarzyszącymi w lokalu użytkowym przy ulicy ll Listopada 32138 w Radomiu, przedstawiony
został w SIWZ, rysunku poglądowym witryna sklepowa - zał.w 7 i zał.ĺr.8, mapce przedstawiającej miejsce
wykonania zamówienia zał. ĺr 9 oraz zdjęciach- zał. nľ l0 do SIWZ oraz niniejszej umowie.

4. Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowíązany dokonać pomiaru witryny okiennej
i drzwí wejściowych. Jedynie takie pomiary mogą stanowić podstawę do w1produkowania, dostawy
i montaŻu stolarki.

5. Wykonawca odpowiada mateńalnię za szkody powstałe z jego winy w zakľesie powierzonego mu mienia.

6. Podczas realízacji zadarłia wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz zabepieczenie przez dostępem osób postronnych terenu w tľakcie realízacji usługi.

7. Termin wykonania realizacji zamówienia naleŻy bezpośrednio uzgodnić z uŻytkownikiem sklepu
w porozumieniu z ADM osiedlę XV-Lecia (lokal uĄtkowy czyrny).

8. Przędmiot umowy musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i polskimi normami technicznymi
odnoszącymi się do przedmiotu umowy' w zakresie umożliwiającym uŻytkowanie przedmiofu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

s2.
l . Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy strony ustalaj ą na dzieÍl protokolame go ptzekazaĺia

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

2. Termin zakoíczenia realizacjí przedmiotu Umowy ustala się do dnia
z możliwością jego przesunięcia w przypadku wystąpienia okolicznoŚci jak $ 13.

3. Zmiata tęrminu zakoÍlczęĺia robót spowodowana warunkami w/w wymaga formy pisemnej tj. aneksu do
umowy pod rygoľem niewaŹności'

s3.
Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót budowlanych polegających na: Wymiana witryny
sklepowej z drzwiami wejściowymi oraz robotami towarzyszącymi w lokalu użytkowym przy ulicy
ll Listopada 32/38 w Radomiu, zgodnie ze zlożoną ofertą zarejestrowaną pod nľ
dnia ... ...., ĺô warunkach określonych w SIWZ oraz w ofęrcie w ofęrcię Wykonawcy na
kwotę:... ... ... .....zł.netto (słownie:..
plus podatek VAT......%. Kwota brutto ........ ......zł. (słownie:.........
zgodnie ze złoŻoną ofertą zarejestrowaną pod nĺ ....... dnia.

...złotych netto)
........... .....)

protokóľem postępowania
przetargowego ff....... z dnia..........na warunkach określonych w SIWZ orazw ofercię Wykonawcy. Kwota
powyższa jest ostateczna i nie podlega zmianie.

s4.
l. Strony postanawiają, Że rozlíczenie przedmiotu odbywać się będzie fakturą końcową za wykonany

i odebrany bęzusterkowo protokółem końcowego odbioru robót pľzedmiot całego zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur w terminie do 21 dni licząc od daĘ potwierdzenia

odbioru tych robót.
3. Rozliczenie końcowe przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu 30 dni Iicząc od daý bezusterkowego odbioru

przedmiotu Umowy, na podstawie fakfury końcowej płatnej w terminię do 30 dni licząc od daty złoŻeĺia
faktury w siędzibię Zamawíającego wraz z zatvłięrďzonymi kompletnymi dokumęntami rozliczeniowymi.

$s.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŚć za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego

i lokatorom w okĺesię prowadzenia ľobót.
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2 Wykonawca zobowiązuje się do :

- pfzestÍzęgania przepisów BHP i p'pożarowych i ponosi wyłączĺą odpowiedzialność za ich naruszenię.

- zabezpieczęnia właściwej organizacji ľobót

- wykonania na koszt własny wygrodzenia strefy bezpieczeństwa,

- odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczeĺia magazynowego i dozoru swojego mienia;

- ponoszęnia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na terenię budowy w trakcie realizacji robót;

- Umożliwienia wstępu na tęren budowy pracownikom organów państwowego ĺadzorJ budowlanego, do
których naleŻy wykonywanię zađań określonych Ustawą - Prawo Budowlanę oraz udostępnięnia im
danych i informacji wymaganych tą Ustawą.

- ustalania i utrzymywania porządku tęrenu budowy , apo zakoťrczeniu robót doprowadzenie do należytego
Stanu i porządku terenu budowy (demontaż obiektów t)imczasowych oraz uporządkowanie teľenu
zręsztękbudowlanych w terminie nie pózniejszymĺiŻ w dniu odbioru końcowego robót;

- Transport i składowanie odpadów : Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy
o odpađach z 14 gruďnia2012 r. (Dz. U. z2013 r.,poz.2l), w tym:

przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówięnia odpady
i zapewnia kontenery na odpady
ponosi koszý z tytufu jw. (np. wywóz, uĘlizacja)

Wykonawca na wniosek zamavłiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji, oraz przedstawi
Stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostaĘ zagospodarowane (wywiezione na składowisko,
poddane utylizacji) zgodnie z ilw ustawą oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na tej podstawie

wykonania i utrzymania na koszt własny zaplecza budowy,

- zawiadamiaĺia zamawíającego o terminach robót zanikających lub ulegających zakryciu
z wyprzeďzenięm umożliwiającym spľawdzenie ich przez inspektora nadzoru, w razię niewypełnienia
tego zobowiązania Wykonawca będzie musiał odkryć roboĘ umożliwić ich zbadanie i przywrócić je do
stanu pierwotnego, jeżeli nastąpiło to z jego winy,
w przypadku udostępnienia przezZama:wiającego punktów poboru energii i wody do celów budowy' do
pokrycia ich kosztów w trakcie ĺeaIízacji zadania wg. wskazań urządze,h pomiarowych, zamontowanych
na koszt własny lub wedfug innych uzgodnień z Zamawiającym,

- ponoszenie wszystkich innych kosztów związanych z probami, badaniami przewidzianymi Prawem
budowlanym, niezbędnych do prowadzenia, kontroli i odbioru robót budowlanych,
utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania
i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałóq odpadów oraz niepotrzebnych
urządzeń prowlzoryczĺych na koszt własny,

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych zgodnie z ofertą.
Zastosowane materiaĘ wyroby budowlane iurząđzenia przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwię okręślonym w art.10 ustalvy ,,Prawo
Budowlane'' oraz posiadać wymagane certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, być zgodne z wymogami
technicznymi Polskich Norm.
Na każde Żąđanie Zamaułiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych
materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyťrkat zgodności z Polską
Normą lub Aprobatą Techniczną. JeżęIi Zamaułiający zaŻąďa badań zakwestionowanych materiałóW
Wykonawca jest zobowiązaĺy do przeprowadzenia badań na własny koszt, którę wykona niezależnĺy
Ízęlzoznawca budowlany. Jeżeli w ręzultacie badań okaże się, że zastosowanę materiały są niezgodne
z umową' odbiegają od norm i przepisów, to koszt badań i robót napľawczych ponosi Wykonawca.
Za pobraĺą energię elektryczną i wodę Zamauĺĺający obciązy Wykonawcę fakruľą VAT.

s6.
Strony postanawiają, Że wiąŻącą formą odszkodowania będą kary umowne.
Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
a) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaceĺiaZamawiającemu następujących kar umownych:

i. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,PÁ wynagrodzenia umownego
brutto określonego w $ 3, za kaŻdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu zakończenia
r ealizacjí przedmiotu umowy'

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

wynagrodzenia umownego brutto okręślonego w $ 3 za każdy dzień zwłoki licząc od końca
tęrminu wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie wad, stwierdzonych w okesach
gwarancji i rękojmi,

iii. za odstąpienie od Umowy z pÍzyczy\ Za które odpowiędzialność ponosi Wykonawca'
w wysokości l0% wynagrodzęnia umownego brutto okeślonego w $ 3.

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

3

4

5

6

1)

2)

3)
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w pierwszej kolejnoŚci poprzez potrącenie zfaktury wystawionej przez Wykonawcę za przedmiot umowy
lub z zaberyíęczenia należytego wykonania umowy znajdującej się w dyspozycji Zamavłiającego.

s7.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego wysokość kar umownych.

s8.
Strony niniejszej umowy uzgadniają, Że Zamavłĺającemu przysfuguje oprőcz sytuacji wynikających
z przepisów kodeksu cywilnego, dodatkowę umownę jednostronne prawo odstąpienia od niniejszej umowy, bez
ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji, w następują cych przypađkach gdy:

l. Wykonawca nie przystąpi do wykonywania prac w terminię dwóch ýgodni od terminu rozpoczęcia prac

określonego w umowie.

2' Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej pÍzyczyÍ'Ly na okĺes dłuższy niż l0 dni.

3' Wykonawca wykonuje prace wadliwie, złej jakości lub z zastosowanięm wadliwych materiałów,
materiałów niezgodnych z dokumentacją techniczną, ĺíe przestrzega warunków technicznych
í obowiązujących norm w wykonywaniu powierzonych robót.

4. Wykonawca realizuje roboty opieszale tak, iż nie jest prawdopodobne, aby zakoÍlczono ľoboty,
budowlanę w umówionym terminię.

se.
1. odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formię pisemnej pod rygorem nięwaŹności.

2. W przypadkuodstąpieniaodumowyWykonawcę orazZamawlającego obciąŻająnastępującę obowiązki
szczegółowe:

a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udzia\e Zamawíającego
sporuąđzi szczegőłowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzięn odstąpienia.

b) wykonawca zabezpieczy pÍzętwanę roboĘ w zakĺesię obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która
była winna odstąpienia od umowy.

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

d) wykonawca niezwłocznie, a ĺajpőżníej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy uĺządzenie zap|ecza
przez ĺiego dostarczone lub wzniesione.

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 okręsię prowadzenia robót i w okĺesię gwarancji odpowiedzialność za
ęwęntualnę szkody wyrządzone Zamauliającemu i lokatorom.

2. Likwidacja szkody Wykonawca dokona w tęrminię 7 dni od daty otrzymania protokofu szkody
sporządzoneg o pÍzęz Zamawiającego prTy udziale Wykonawcy.

s 11.

l. Strony ustalają, Że przedmiotęm odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy'
potwierdzone protokółem bezusteľkowego odbioru końcowego robót.

2. Strony postanawiają, Że z czyĺĺości odbioru końcowego przedmioťu umowy spisany będzíe protokół.
Jeżeli będą stwieľdzone w trakcię odbioru 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 przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu nię zako,Ítczęnia robót lub posiadania wad, to Zamawiający odmówi
odbioru z winy Wykonawcy.

4. Zamavłiający Wznaczy termin i rozpoczĺie odbiór robót w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go
o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawíadamiając o tym Wykonawcę'

5. Gotowość do odbioru końcowego robót powinna być potwierdzona przez lnspektora nadzoru.
o gotowości do odbioru Wykonawca zawiadomi odrębnie na piśmie Zamawiającego.

6. Wykonawca wÍaz zę zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego zobowiązany jest przedłożyć
Zamaw iającemu między innymi :
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b) atesty, aprobaý technicznę, gwarancje, świadectwa jakości na wbudowane materiĄ ip.
7. JęŻęlí w toku czynności odbioru zostaną sfwięrdzone wady, Zamawiającemu przysfugują następującę

uprawnienia:
a) jeżeli 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 :

- jezeli umożliwiają użýkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przęznaczęníem, Zamawiający
moŻe obniŻyć wynagrodzęnie do 25oÁ wartości robót za đany element posiadający wady'
- jeŻeli wady uniemożliwiają uĄrtkowanie zgodnie z pÍzęzĺaczenięm, Zamawiający może
odstąpić od umowy, obciąŻając Wykonawcę wszystkimi kosztami wynikającymi z tego tytułu lub
Źądać prawidłowego wykonania przedmiotu umowy po raz đrugi.

8. odbióľ dla robót zanikających i ulegających zaI<rycíu polega na sprawdzeniu ilości i jakości robót
wykonanych zgoďĺíe z umową. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy.

9. ostateczną komisję odbioru końcowego ľobót zwołuje Zamawĺający.
10. w okĺesach rękojmi i gwarancji, Zamauĺíający, moŻe przy udziale Wykonawcy przeprowadzać

przeg\ąďy gwarancyjne, zktórych sporządzone będą protokoý, za:wierające stwierdzone wady lub ich
brak. Przeglądy te zostaną wykonane w ramach niniejszej umowy. Wykonawcy nie przysfuguję zaich
wykonanie dodatkowę wynagrodzenie.

l 1. odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonania przedmiotu umowy po upýwie udzielonej
gwarancji. odbiór będzie dokonywany przęz Zama:wíającego przy udziale Wykonawcy
w formie protokołu.

|2. PrzegIąďy gwarancyjne dokonane zostaną w szczególności:
a) przed upýwem okĺęsu gwarancji ustalonym w umowię w $ 12 ust' 1 i okręślonym bezusterkowym
protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy.

13. w przypadku stwierdzenia wad w trakcie przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca nie moŻę odmówić
podpisania protokofu bez podania udokumentowanych prryczyn odmowy.

14. w przypadku odmowy podpisania protokofu z przeglądu gwarancyjnego bez pisemnego uzasadnienia
złoŻonego Zamawiającemu w ciągu 5 dni licząc od daty sporządzenia protokofu, Zamaułlający moŻe
j ednostronni ę uzĺać bezsporność wykazanych wad.

l5. Po protokólarnym stwierdzeniu usunięcia wad w okręsie gwarancji i rękojmi, rozpoczynająbieg terminy
na zwrot zabeąieczeĺia naleĄtego wykonania umowy, o którym mowa w $ 14.

s 12.
1. Na przedmiot umowy określony w $ l, Wykonawca udziela Zamawiającemu ...........m-cy miesięcy

gwarancji licząc oď daty bezusterkowego odbioru końcowego pľzedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do
usuwania wađ powstaĘch w okresie gwarancji na własny koszt w tęrminie wskazaĺym przez
Zamauĺiającego.

2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wskazanym w ust. l, Zamawiający ma prawo polecić
usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

3. Koszfy o których mowa w ust.3 Zamawiający moŻe pokryć w całości lub w części zpÍzęmaazonęgo na tęn
c eI zab ezp íeczenia ĺa|eŻy teg o wykonan i a umowy.

4. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę' w sprawach nie uľegulowanych w umowie odpowiednie
zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwaľancji jakości przy sprzedaŻy.

5. Niezalężnie od uprawnień z tytufu gwarancji Zamawíającemu przysfugują uprawnienia ztytułu rękojmi na
zasadach okĺeślonych w Kodęksie cywilnym.

s13
Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia tęrminu umownego' jeżeli niedotľzymanie pierwotnego terminu
stanowi konsekwencję:

- okoliczności' których nie można było przewidzieć,niezaleŻnych od Wykonawcy,

- wprowadzenia robót dodatkowych, które zewzględu na technologię wykonania w znacznym Stopniu
wpýwają na terminową realizację przedmiotu umowy'

- z powodu siły wyższej.
sl4.

l. Strony ustalają zabezpíeczeĺie należytego wykonania umowy w wysokości looÁ wartości
... ....zł. (słownie złotych: ........ .. .....)' wniesione przed

podpisaniem umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnięSione w pieniądzu, gwarancjach bankowych

lub ubezpieczeniowych.
3. Zabezpíeczenie, o którym mowa w ust. l gwarantuje zgodnie z umową wykonanie robót i sfuży do poĘcia

roszczen z tytufu gwarancji i rękojmi za wykonane roboty.
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4. Zama:wíający zwraaa5O% kwoý zaberyieczeĺia w terminie 30 dni od dnia zakoílczeniarealizacji przedmiotu
umowy i uznania przezZamawiającego zanaleĘcíe wykonane.

5. Zamawíający pozostawi ĺa zabezpieczęnię roszczęń z tytufu gwarancji i rękojmi za wykonane robory 50oÁ

k:w oty zabezpięczęnía należýego wykonania umowy.
6. Kwota, o któĘ mowa w pkt.5 zostanie zwrócona przez Zamawiającego po upýwie okresu gwarancji

i rękojmi zawaďy na wniosek Wykonawcy.
s ls.

l. Zobowiąnlje się Wykonawcę do ustanowienia samodzielnej funkcji technicznej zgodĺie z arÍ.|2 ustawy
z ďnia 7 lipca 1994 roku Prawa budowlanego i powołania na stanowisko kierownika budowy Pana

. '. ... .....upr.bud. nľ...... ....... członek MOIIB nĺ ... ...... ... .. . ..

2. Funkcję lnspektora nadzoru ze Strony Zamawiającego pełnić będzie Pan
.'. .. . upľ.bud.nÍ... ......... ...... ...członęk MoIIBnr.

s 16.

Strony postanawiają, żę wszelkie zmíaĺy i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygoľem
nięważności takiej zmiany.

s 17.
l. W razie powstania sporu' na tle wykonywania niniejszej umowy o wykonanie robót w spľawie zamówieĺia,

Wykonawca zobowiązanyjest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skięrowanię konkĺetnego roszczęĺia do Zamawiającego'
3. Zamawíający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego pÍzęz Wykonawcę roszczenía
w terminię 2l dni od ďaty zgłoszeniaroszczęnía.

$ 18.

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
W przypadku upýwu okĺesu ważności polisy Wykonawca zobowiązaĺy jest ubezpieczyé się w w/w zakesię co
najmniej na kwotę 100.000,00 zł.

$ le.
Sądem właściwym w sprawach sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy jest Sąd właściwy miejscowo ze
względu na siedzibę Zamawiającego.

$ 20.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

$ 21.
Umowę niniejszą sporządzono w 2 - ech jednobrzmiących egzemp|arzach, I egzempIarz dla Zamawiającego'
I egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAwIAJĄCY WYKONAWCA
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