
RADoMSKA 1PoŁDZIELNIA MIESZKANIoWA
im. l őzeÍ a Gr zecznaľoÝv skiego

I

Radom dnia09.05.2022r

ZAPYTANIB OFERTOWE

I.Nazwa i adres Zamawiająceqo
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J . Grzecznarowskiego.

Adres : ul. Zbľowskiego 104, 26'600 Radom Telęfon : l48l 384-03-66: 1481384-03-98;

mail: zarzadrsm@ľsm.radom.pl. Strona internętowa : www.rsm.radom.pl.

II.Tryb udzielenia wykonania zadania
Postępowanie o udzięlenie wykonania zamówienia jest prowadzone w trybie Zapýarua ofertowego,

zgodnie z obowíązującym w RSM 
''Regulaminem 

organizowania i przepľowadzaĺia przetargőw na

wykonanie robót i usług w Radomskiej Spółdzielni Mięszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego''.

III. opis przedmiotu zamówienia

1. Pľzedmiotem zamówienia jest usługa jednoľazowego mycia okien na dwóch klatkach
schodorvych w budynku mieszkalnym wieloľodzĺnnym XI kondygnacyjnym przy ulicy
11 Listopada ó/8 rľ Radomiu - powĺeľzchnĺa okien na dwóch klatkach schodowych
w budynku - ok.170 m'

Ż. W zakres mycia okien na dwóch klatkach schodowych w budynku l 1 -go Listop ada 618 wchodzi :

dwustronne mvcie ; szyb, ram okiermych, profili ram' parapetów zewnętrznych'

3. W przypadku stosowania przez Wykonawcę technik alpinistycznych, pracownicy Wykonawcy
muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia ( między innymi upľawnienia alpinistyczne

świadectwo ukończenia kursu tęchnik alpinistycznych, szkolenia BHP przewidziane kođeksem

pracy' aktualne badania wysokościowe oraz wykupione ubezpieczenie NW i oC).
4. IJŻy,łvany pruęZ pracowníków lub osoby działające na zlecenie Wykonawcy Sprzęt alpinistyczny

musi spełniać wymagania polskich lub europejskich norm bezpieczeństwa.

5. Wykonawca zrea|izuje przedmiot zamówienia przy pomocy własnego sprzętu oraz własnymi

środkami myjącymí nie zawierającymi substancji' które mogą doprowadzić do zarysowań,

przebarwień lub uszkodzęn ram okiennych, powierzchni szklanych, parapetów lub okuć,

odpowiednich do mýych powierzchni i dopuszczonych do obrotu.

6. Zastosowane pÍZeZ Wykonawcę środki czystości powinny posiadać substancje/składniki

utrudniające osadzanię się kurzu na szybach, zapewniające im długotrwĄ efekt czystości.

7. Zamavliający ma prawo do kontrolowania użýych do wykonania przedmiotu usfugi materiałów,

środków czystości.
8. Zastosowana przez Wykonawcę technologia mycia' w szczególności mycia okien wysokich bądź

wysoko umieszczonych, musi być,bezpieczna dla otoczenia, w szczególności osób trzęcich.

9. Wykonawca odpowiada materialnie za szkody powstałe z jego winy w zakresie powierzonego mu

mienia.
10. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia wykonywania usfugi w ciągu 3 dni licząc od daty

podpisania umowy.
11. Cenę oferty naleŻy podać w formie ryczałtu dla całego budynku.
12. Podczas realizacji zadaĺia wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przez dostępem osób postronnych tęrenu

w trakcię realrizacji usfugi,
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13. Teren rea|izacjiusfugi, w trakcie rea|izacjiusfugi, naleŻy zabezpieczyć, oznakowaó i uniemożliwió

z jego korzystania przez osoby trzęcie.

14. oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamőwieria.

W przypadku wprowadzenía zmian nieistotnych w celu rea|izacji zaďania, Wykonawca jest

zobow iązany uzyskać zgodę Zamaw iaj ącego.
15. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakľesem

rzeczowym zamőwięnia. 'W przypadku pojawienia się konięczności uzyskania informacji

uzupełniaj ących, informacj i tych udziela Zamaw iający.

16. Przedmiot zamówienia obejmuje całość zadaĺía.
17. ofertę na\eŻy złoŻyć, na całośó zadaĺia.
18. Zamawíający nie dopuszcza składanię ofert częściowych.

!9. Zamavĺiający moŻę zarządzić, przeprowadzenie II etapu przeÍargu nieogľaniczonego

dwustopniowego' Zamawiający moŻe w tym etapie prowadzić negocjacje z wykonawcami, których

oferty nie podlegają odrzuceniu , a ďotyczą one treści i wartości złoŻonychprzez lich ofert. Decyzja

o zarząđzeniu II etapu przetargu jest swobodną i jednostronną decyzjąZamawiającego.

20. Umowa na roboty budowlane zostanię sporządzona na całośó zamówienia.

21. Wykonawca wÍaz ze zgłoszeĺięm o gotowości do odbioru końcowego robót' na żądanie

Zamawiającego, zobowiązany jest przedłożyć' Zamawíającemu między irľrymi:

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

IV.Termin wykonania zamówienia

Ustala się następujące terminy wykonania zamówięnia:

l) Rozpoczęcie robót - po podpísaniu umowy, nie później jednak niż w ciągu 3 dni licząc od

daty podpisania umowy.
2) Zakoŕrczenię robót : _ do 15.06.20Ż2r.

v.w enla

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo ak1ualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej , jeżelri odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nię wcześniej niż 6 mięsięcy przed

upýwem terminu składania ofert.

2. Wymagania podstawowe i forma oferty.

1) oferta musi bęzwzględnie zawierać:
a) prawidłowo wypełniony Formularz Ofęrtowy, wedfug wzorľ stanowiącego załączn|k

nĺ l do niniejszego zapytarua ofertowego.

b) Parafowany wzőr umowy wedługzał.Z

c) Załączn\k nr 3 - oświadczęnie o metodzie mycia okien

d) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenię o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej,

3. Formularz ofeľtowy powinien zawierać cenęryczahową netto w złotych bez podatku YNT za

wykonanie zamówienia

4. Należny podatek VAT
5. Cenę ryczałtową brutto wraz z należnym podatkiem Y Nl za wykonanie zamówięnia

6. Termin wykonania zamówienia
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7. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia, pracownikami których kwalifikacje i uprawnienia

obejmują wszystkie kategorie robőt zuliązane z rea|izacja przedmiotu zamówienia.

8. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

i obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i polskimi normami

technicznymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, w zakresię umożliwiającym

użýkowaníe przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeníem.

g. Zastosowane materiaĘ budowlane do wykonania zamówienia , powirľry być dopuszczone do

powszechnego użýku w budownictwie i posiadać stosowne certyfikaty i atesty.

10' Z oferentem, który zŁoŻył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa' której wzór

stanowi załącznik nľ 2 do zapýania ofertowego, Wykonawca do oferty powinien załączyć,

zaakceptowany przedstawiony projekt umowy -zał.nr 2'

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

VI.Miejsce. termin i sposób złożenia oferty

1) oferty na|eŻy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzi elni przy ulicy Zbrowskiego

104 w Radomiu w terminie do dnia 26.05.Ż0ŻŻr.

Ż) Zatęrtľ1inzłoŻęnia oferty uvĺaŻa się termin jej dotarcia ďo Zamawíającego'

3) Wszelkie oferty złoŻonępo terminie składania ofeľt zostanązwrőcoĺe Wykonawcy

VII. Unieważnienie zapýania ofertowego

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im.J.Grzęcznarowskiego w Radomiu zastrzęga sobie prawo

unieważnienia zapýania ofertowego na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia

jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

VIII. Wykaz załączników do zapýania ofertowęgo:

1) Załączn1k nr l - Formularz ofertowy

Ż) ZałącznLk nr Ż -Wzőr umowy

3) Załączniknr 3 _ oświadczęníe o metodzie mycia okien

ZATWIERDZÄNIz

Fełndmoęnik Zazadu

wW, 
Księgciwy

Agfiicszka Druszcz

W

rładomslĺa Splłdzieln ia M ieszkanlowa

ĺm' JlzeÍa Gzecznarowskiego
26-600 Radom, ul. Zbĺowskiego lM

NtP 796-003-59-52

ZARZĄDU

Serafin
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Załącznik nr l Formu|arz ofertowy

(nazwa i siedziba oferenta, telefon)

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. J. Grzecznarowskiego w Radomíu

ul. Zbrowskiego 104

26-600 Radom

FORľĺULARZ oFERTowY

na wykonanie zamówienía pn.: Usługa jednoľazowego mycia okĺen na dwóch klatkach schodowych
w budynku mieszkalnym wieloľodzĺnnym XI kondygnacyjnym pľzy ulicy 11 Listopada ó/8 w Radomĺu

- powieľzchnia okien na dwóch klatkach schodowych w budynku - ok.170 m2

Stosownie do postępowania w sprawie udzielenia zamówięnia ogłoszenia o zapyÍaruu ofertowym

z dnia .... oferuję(my) jego realizac1ę za następującą ryczahową cenę danego

zamówienia:

1) Cęna ofęrtowa ryczałtowa za wykonanie zamówienia pn.: Usługa jednoľazowego mycia okien na dwóch
klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wĺelorodzinnym XI kondygnacyjnym pľzy ulicy
11 Listopada 6/8 w Radomĺu powierzchnia okien na dwóch klatkach schodowych
w budynku - ok.170 m'Ż

Cena netto::. . '.zł. netÍo bez podatku VAT ( słownie:

...........'.ir"tj.
.zł. (słownie zł.

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

Należny podatek VAT w wysokości Yo, wynosi.

I.

Cęna brutto wrazZ należnym podatkiem VAT wynosi
(słownie:.

zł.brutto'

.zł'brutto)

Roboty objęte zamówieniem: wykonamy w terminię : - do dnia..

Informujemy, Że ťlrma nasza jest /nie jest/ płatnikiem podatku VAT.

oświadczamy, że związujemy się ofertą na okęs 30 dni.

oświadczamy, Żę: dokonaliśmy wizji lokalnej terenu z zachowaniem należýej staranności

i zebraliśmy wszystkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy
na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz otrzymaliśmy konieczne danę do przygotowania oferty.

Akceptujemy proponujemy wzor umowy í w razíę wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do

podpisania umowy na warunkachzawartychw zapýaniu ofertowym' w miejscu i terminie wskazanym

przez Zamawiającego.
Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z zapýaniem ofeľtowym na wykonanie zamówienia, projektem

umowy i wszystkimi innymi dokumentami oraz warunkami spełnienia zamówíenia. Do dokumęntów

i zapýaĺia ofertowego nie wnosimy Żadnych zastrzeŻeń i uznajemy się za związanych okľeślonymi

w nich postanowieniami, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodníe ztreścią
przedstawíoną pÍZęZ Zamaw tającego.

Rodomsko Spółdzielnĺo Mĺeszkoniowo
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VI.
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vul. oświadczamy, że w cenie oferty zostaĘ uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Upoważnionymi osobami do kontaktu i prowadzenia wszelkiej korespondencji z Zamavłiającym

w sprawie niniejszego postępowania są... ...'...Nr telefonu:....''.....e-mail:
IX.

x. oświadczamy, że całość przedmiotu zamówienia: będzie wykonywany wyłączrue siłami własnymi

xr.
Firmy.
Załącznki:

l. 4

2.

J.

(data)
( podpis upełnomocnionych przedstawicieli

Rodomsko Spółdzĺelnio Mieszkoniowo
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Załączniknr2
UMOWA nľ wzor

Zavłartaw dniu .... pomiędzy:
Radomską Spółdzielnią Mieszkaniową im. J. Grzęcznarowskiego z siedzibą : 26 - 600 Radom ul.

Zbrowskiego l04, posiadającą NIP 796-003-59-52, KRS 0000085072, zwaną dalej ,,Zamawiającym'',
reprezentowaną przęz:

l. Prezes Zarządu
2. Wiceprezes Zarządu

a

zw any m dalej,,Wykonawcą''
reprezentow anym pÍZęz i

W ręzultacię dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym
z dnia protokół.. .... '..została ZawarIa umowa o treści następującej :

s1.

Przędmiotęm niniejszej umowy jest: Usługa jednoľazowego mycĺa okien na dwóch klatkach
schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym xI kondygnacyjnym przy ulĺcy
11 Lĺstopada 618 w Radomĺu powĺeľzchnĺa okien na dwóch klatkach schodowych
w budynku - ok.l70 m'z

Ż. opis przedmiotu zamówienia
1. Przędmiot zamówienia obejmuje usfugę jednorazowęgo mycia okien na dwóch klatkach schodowych

w budynku mieszkalnym wielorodzirnym xI kondygnacyjnym, polegającą na dwustrorľrym myciu
szyb, ram okiennych, profili ram, parapetőw zewnęÍrznych, wewnętrznych'

2. Wykonawca zapewnía wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze swoją ofertą

z dnia.. ... '..otaz wymogami zasadami współczesnej wiedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami, normami i zasadami BHP.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy uŻyciu własnego sprzętu i własnych środków, przy
pomocy własnego personelu i pod własnym nadzorem.

4. Wykonawca jest zobowiązany stosować biologicznie neutralne i dobrej jakości środki do mycia.
Zarówno środki do mycia i sprzęt uŻyvvany przez Wykonawcę powinny posiadać konieczne atesty,

zezwolenia, itp. jeśli obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek ich posíadania oraz powinny
być dopuszczone do użýku.

$2.

1. Wykonawca jest zobowiązany do'.

a) dwustrorurego mycia szyb, proťrli ram i ościeżnic, parapetów zewnętrznych, ościeży
zewnętrznych,

b) zrea|izowania usfugi przy pomocy własnego sprzętu, własnego personelu oraz własnymi
środkami czy szczący m|

c) wykonywania prac znależýą starannością i dokładnością;

Rodomsko Spółdzĺelnio Mieszkoniowo
Www.rsm.rodom.pl I tel. 48 3B4 03 óó
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d) niezwłocznego zgłaszania osobie zlecającej usługę zauwaŻonych uszkodzeń okien lub

niesprawności elemęntó w zamykających, skęcających, łączących itp.,

e) zastosowania technologiibezpiecznej dla otoczenia(w szczególności osób trzecich w przypadku

mycia okíen wysokich lub okien umieszczonych wysoko),

Đ posiadania odpowiednich uprawnień do zastosowanej technologii mycia okien na wysokościach
oraz dysponowania odpowiednim sprzętem,

g) realizowania przedmiotu umowy poprzez wykwaliÍikowany peľsonel posiadający ważnę

uprawnienia do wykonywania okľeślonych prac (np. prac na wysokościach);

h) przeszkolenia własnego personelu w zakresie przepisów BHP i ppoż. w czasie wykonywania

usfugi i przestrzegania tych przepisów;

i) rozpoczęcia wykonywania usługi mycia okięn w ciągu 3 dni licząc od daty podpisania umowy,

j) wykonywania nieodpłatnie uzasadnionych reklamacji jakościowych w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego,

k) udostępnieniaZamawiającemu na każde jego żądanie wszelkich atestów oraz innych dokumentów

poświadczających spełnienie wymogów określonych umową w zakręsie kwaliťrkacji

pracowników oraz doboru właściwych środków i sprzętu Stosowanychprzy realizacji umowy;

1) pozostawieniana|eżýego porządku w miejscu wykonywania usługi;

m) wykonywania czynności objętych umową bez powodowania zakłőceí w korzystaniu z klatki
schodowej przez mieszkańców budynku;

2. W przypadku stosowania przez Wykonawcę technik alpinistycznych, pracownicy Wykonawcy muszą

posiadaó wymagane prawem uprawnienia ( między innymi: uprawníenia alpinistyczne, świadectwo

ukończęnia kursu technik alpinistycznych, szkolenia BHP przewidziane kodeksem pracy, aktualne

badania wysokościowe oraz wykupione ubezpieczenię NW i oC).
3. IJŻywany przez pracowników Wykonawcy lub iĺure osoby, którymi Wykonawca posfuguje się do

rea|lzacji umowy, sprzęt alpinistyczny musi spełniać wymagania polskich lub europejskich norm

bezpieczeństwa,
4' Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia przy pomocy własnego sprzętu oraz własnymi

środkami myjącymi nie zawierającymi substancji, które mogą doprowadzíć do zarysowań'

przebarwień lub uszkodzeń ram okiennych, powierzchni szklanych, paľapetów lub okuć,

odpowiednich do mytych powierzchni i dopuszczonych do obrotu.

5. Zastosowanęprzęz Wykonawcę środki czystości powirľry posiadać substancje/składniki utrudniające

osadzanie się kurzu na szybach, zapewruające im dfugotrwały efekt czystości.

6. Zamawiający ma prawo do kontrolowania uŻýych do wykonania przedmiotu usfugi materiałów,

środków czystości.
7. Zastosowana pÍZeZ Wykonawcę technologia mycia, w szczególności mycia okien wysokich bądz

wysoko umięszczonych' musi być bezpieczĺa dla otoczenia, w szczego|ności osób trzęęich.

8. Wykonawca odpowiada materialnie za szkody w mieniu Zamawiającego powstałe w zvĺiązkll
z wykonaniem pľzedmiotu umowy;

9. W przypadku uszkodzenia lub znlszczenia albo narażenia mienia na zniszczenie lub uszkodzenie,

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się poĘć wszystkie straty

wyrządzone w mieniu'
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Www.rsm.rodom.pl I tel. 48 3B4 03 óó

TlStrono



10. Podczas realizacji zadania wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przez dostępem osób postronnych terenu

w trakcie rea|izacji usługi,
1l. Teren realizacji usfugi, w trakcie realizacji usfugi' ĺaleŻy zabezpieczyć, oznakować i unięmożliwić

z jego korzystania przez osoby trzęcie.
12. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego robót, na żądanie

Zamawiającego, zobowi ązany jest przeđłożyć, Zamawiającemu między irnymi:
b) atesty, aprobaty techniczne, gwarancje, świadectwa jakości na stosowane materiały itp.

l3. Wszelkie reklamacje z týufu realizacji umowy Zamavłiający zgłasza telefonicznie osobie wskazanej

do koordynacji niniejszej umowy, a następnie potwierdza je w formie pisemnej lub e-mailem ,

14. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych przypadków nienależytego wykonywania

umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania prac jeżeli będą one przebiegały z naruszeniem

przepisów BHP i ppoż.

16. Za ewentualnie pobraną energíę elektryczną i wodę do rea|lzacji usługi Zamawiający obciąŻy
Wykonawcę fakturą VAT.

s3
Termĺn ľealizacji pľzedmiotu umowy

l. Termin rozpoczęcia realizacji pľzedmiotu umowy - po podpisaniu umowy, rue pőźniej jednak niż
w ciągu 3 drulicząc od daty pođpisania umowy.

2. Termin zakoÍlczęnia robót : - do dnia 15.06.Ż02Żr', z moŻliwością jego przesunięcia w przypadku

wystąpienia okoliczności jak $ 8.

3. Zmiana tęrminu zakoílczęnia robót spowodowana warunkami określonymi w $ 8 wymaga formy
pisemnej tj. aneksu do umowy pod rygorem niewaŹności.

s4.
Za wykonanie pľzedmiotu Umowy, okľeślonego w $1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagľodzenie

ryczahowe w wysokości:

Kwota netto .'.. zł.(słownię: ......

Podatek VAT w wysokości ..%o co stanowi kwotę

Kwota brutto: zł.( słownie: .....

zgodnie ze złoŻonąofertą zarejestrowaną pod nr dnia. .....l......ir..' na warunkach okeślonych
w zapýaniu ofertowym oraz w ofęrcię Wykonawcy. Kwota powyŻsza jest ostateczna i nie podlega

zmianie.

ss.
1. Strony postanawiaj ą, że roz|iczeĺie przedmiotu odbywać się będzie fakturą końcową za wykonany

i odebrany bezusterkowo protokółem końcowego odbioru robót przedmiot całego zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur w terminie do 21 dni licząc od daty potwierdzenia

odbioru tych robót.

3. Rozliczenie końcowę przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu 30 dni licząc od daty bezusterkowego odbioru
przedmiotu Umowy, na podstawie faktury końcowej płatnej w terminie do 30 dni licząc od daty złoŻena
faktury w siędzibie Zamawiającęgowrazzzatwierdzonymi kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi.

4. ostateczną komisję odbioru końcowego robót zwofuj eZamavĺiający.

Rodomsko Spółdzielnio Mieszkoniowo
www.rsm'rodom.pl I tel.48 3B4 03 óó
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s6
l) Wykonawca zobowiązany jest zapŁacić, Zamawiającemu karę umowną w następujących

wysokościach:
a) za opőźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 oÁ wynagrodzenia umownego

brutto, okľeślonego w $ 4 zakaŻdy dzien opőźnienla, Iicząc od umownego terminu zakończerĺa

r ealízac1i przedmiotu rrmowy,

b) za opőźnieĺie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0'5 % wartości

wynagrodzenia umownego brutto okľeślonego w $4, zakaŻdy dzien opőźruenia liczony od dnia

w y znaczone go pr zęz Zamavł iaj ące go na usunię ci e w ad,

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego Z przyczyn |eŻących po stronie Wykonawcy

w wysokośc i lO %wartości wynaglodzenia umownęgo brutto, okeślonego w $4,

d) Za naruszeÍ|ie irľrych postanowień umownych, w szczegolności dotyczących obowiązków

Wykonawcy, po dodatkowym wezwaniu przez Zamawiającego do należytego wykonywania

zobowiązarua - w wysokości 0,5olo wartości wynagrodzenia umownego brutto, okľeślonego w $4

zakaŻde naruszenie.

z) Wykonawca upoważnia Zamauliającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy'

3) Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania

przewyŻszającego zastrzeŹoną w umowie wysokość kar umownych'

s7.
Zamavĺíający zastrzegasobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego wysokość kar umownych

$8.
Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego

terminu stanowi konsekwencj ę :

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

z powodu siły wyższej.

se.
1) Jako koordynującą/e wykonanie niniejszej umowy Zamavłiający wyznacza następującą osobę/y:

Kierownik Administracji osiedla XV-lęcia ..tęl

(Imię i nazwisko, adres ę-mail; nr telefonu)

2) Jako koordynującą/e wykonanie niniejszej umowy Wykonawca wyznacza następującą/e osobę/y:

(Imię i nazwisko, adres e-mail; nr telefonu)

3) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu usfug í uwzględnienia wszystkich

ewentualnych uwag zgłaszanychw tej sprawi e przęzupoważnionych do nadzoru prac przedstawicieli

Zamavĺiającego.
s10

Strony postanawiają, że wszelkíe zmiaĺy i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod

rygoręm nieważności takiej zmiany'

s 11.

1. 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.

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkľetnego roszczeĺia ďo Zamawĺającego'

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

roszczęĺia w tęrminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia'

Rodomsko Spółdzielnio Mieszkonĺowo
Www.rsm.rodom.pl I tel. 48 3B4 03 óó
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s 12.

Sądem właściwym w sprawach sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy jest Sąd właściwy miejscowo
ze w zglęđu na siedzibę Zamaw iającego.

s 13.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

s t4.
Umowę niniejszą sporządzono w 2 - ech jednobrzmiących egzemplarzach,7 egzemplan d|aZamauĺiającego
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający: Wykonawca:

Rodomsko Spółdzielnĺo Míeszkonĺowo
www.rsm.rodom.pl I tel. 48 3B4 03 óó
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Załqcznik nľ 3

oŚwIADCZENIE o METoDZIE MYCIA oKIEN

Dotyczy postępowania o udzielenię zamówienia pn.: Usługa jednorazowego mycia okien na dwóch

klatkach schodorvych w budynku mieszkalnym wieloľodzinnym XI kondygnacyjnym przy ulicy

11 Listopada 618 w Radomiu powieľzchnia okien na dwóch klatkach schodowych

w budynku - ok.170 m2

oświadczam, że otĺĺa na wysokości będą mýeprzy pomocy

Pracownicy wykonujący prace na wysokościach posiadają niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonywania

prac (np. posiadają świadectwo ukończenia kursu technik alpinistycznych, szkolęnía BHP przewiďziane

kodeksem pracy, aktualne badania wysokościowę oÍaz wykupione ubezpieczenie NW i oC). W przypadku

lŻycia przez moich pracowników sprzętu alpinistycznego oświadczam, Że spełnia on wymagania polskich

norm bezpieczeństwa.(*)

.dnia

(Podpis í pieczątka osoby/osób upoważnionych do

reprezentowania WykonawcY)

* -jeśli đotyczy
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