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TG/  40  /2021 
 

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
na wykonanie remontu chodników, podestów, schodów i zatok parkingowych  - postępowanie 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  z Regulaminem zlecania dostaw                     
i usług na rzecz S.M. „USTRONIE”  w Radomiu z dnia 18.02.2021r. (Regulamin dostępny na stronie 
internetowej Spółdzielni: www.ustronie.radom.pl – zakładka bip - biuletyn informacji publicznej). 
 
I.ZAMAWIAJĄCY:   
Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE”, ul. Wyścigowa 19, 26-600 Radom,  tel. 48 385 74 00;                 
tel./fax: 48 385 74 03; e-mail:sekretariat@ustronie.radom.pl 
 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodników, wykonanie remontu chodników, zatok 
parkingowych, schodów i podestów. 
2.Szczegółowy zakres prac do wykonania został zawarty w kosztorysach ofertowych 
stanowiących załączniki do SWZ (8szt).  
3.Oferta powinna zawierać ceny w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego wraz z ich 
podsumowaniem. Materiały stosowane do robót powinny posiadać wymagane atesty                              
i certyfikaty. 
4.Zamawiający wymaga od Oferenta dokonania szczegółowych oględzin terenu w celu 
uzyskania koniecznych informacji do przygotowania oferty. 

 
Zamawiający będzie rozpatrywał i oceniał złożone oferty na  zadania 
 
5. Zakres prac obejmuje: 
Zadanie nr 1 : 

1.  Wykonanie remontu zatoki parkingowej  ul. Staroopatowskiej 19. 
2.  Wykonanie remontu zatoki parkingowej, montaż trzepaka  ul. Gagarina 2. 
3. Wykonanie chodnika w sadku - jedn. A. 

Zadanie nr 2: 
1. Wykonanie remontu chodnika przy Klubie Osiedlowym - ul. Sandomierska 14. 
2. Wykonanie remontu schodów przy Tesco - ul. Sandomierska 1. 
3. Wykonanie chodnika - ul. Cisowa 5. 
4. Wykonanie remontu podestów kl. I - VII  ul. Ostrowiecka 3. 
5. Wykonanie remontu chodnika Ostrowiecka 7 - Czackiego 5. 

 
IV.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:   
Termin wykonania całości zamówienia – do 15.12.2021r. 
Termin wykonania zadania nr 1 – do 30.11.2021r. 
Termin wykonania zadania nr 2 – do dnia 30.10.2021r. 
 
V.WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW: 
1. Wadium. Przystępując do przetargu Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium                           
w wysokości : 

• Wadium na zadanie nr 1 wynosi – 5 800,00zł. 

• Wadium na zadanie nr 2 wynosi – 3 000,00zł. 

• Wadium na całość zamówienia wynosi – 8 800,00zł. 
1.2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w pieniądzu.  

http://www.ustronie.radom.pl/
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1.3.Wadium oferent winien wpłacić w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE" przy ul. 
Wyścigowej 19 lub na konto ING Bank Śląski S.A nr 40 1050 1793 1000 0090 3137 3724                         
w terminie do dnia 25.08.2021r. do godz.1500. 
1.4.Kopia dokumentu potwierdzającego jego wniesienie musi być załączona do oferty lub 
dostarczona Zamawiającemu osobno, najpóźniej przed terminem otwarcia ofert.                  
1.5.Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta 
zostanie uznana za odrzuconą.                                                                                                                                  
1.6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli:                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- upłynął termin związania ofertą,                                                                                                                                 
-zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej 
umowy,                                                                                                                                                                                                     
- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia.                                              
1.7.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 
- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
- który został wykluczony z postępowania, 
- którego oferta została odrzucona. 

      1.8.Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: 
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego w SWZ, 
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SWZ, 
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
1.9.Oferent traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli wycofał ofertę po upływie terminu 
składania ofert. 
1.10.Na wniosek Oferenta, którego oferta została wybrana, wadium zaliczone zostanie na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2. Złożenie oświadczeń i dokumentów określonych w punkcie VI niniejszej specyfikacji, 
potwierdzających spełnienie warunków do realizacji zamówienia. 
3. Przyjęcie treści umowy załączonej do niniejszej specyfikacji - Załącznik Nr 4 do SWZ. 
4. Udzielenie gwarancji - minimum 3 lata. 
5. Udzielenie terminu płatności faktur 30 dni od daty wystawienia faktury. 
6. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
7. Posiadanie niezbędnego potencjału kadrowego i technicznego oraz doświadczenia 
niezbędnego do realizacji zamówienia. 
8.  Znajdowanie się w dobrej sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
9. Wykazanie się wykonaniem w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego 
postępowania trzema robotami odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robotom 
stanowiącym przedmiot zamówienia, o  wartości nie mniejszej niż 20 000,00zł każda, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – min. jedną robotą, o  wartości nie mniejszej niż 
20 000,00zł. 
10.Niefigurowanie w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych w KRS oraz rejestrach bankowych. 
11.Niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
12.Przedstawienie referencji z realizacji zadań o charakterze podobnym do niniejszego 
zamówienia. 
 
V. OFERENCI  WYKLUCZENI z udziału w przetargu: 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów: 
1.1.Wobec których wszczęto postępowanie upadłościowe, których upadłość ogłoszono, lub 
postawiono w stan likwidacji. 
1.2.Z którymi Zamawiający pozostaje w sporze sądowym. 
1.3.Których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
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o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 
1.4.Których oferta nie zawiera wymaganych dokumentów określonych w SWZ, lub złożone 
dokumenty zawierają istotne błędy. 
1.5.Co do których ustalono, że dostarczone przez nich informacje są nieprawdziwe. 
1.6.Którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę 
Zamawiającemu nie wykonując zamówienia lub wykonali je nienależycie, a szkoda ta nie została 
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności. 
1.7.Którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 
1.8.Których oferta wpłynęła po wyznaczonym terminie do składania ofert. Ofertę zwraca się bez 
otwierania. 
1.9. Którzy nie wnieśli wadium. 
2.Oferent jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami określonymi  
w niniejszej SWZ. 
3.Oferty niespełniające określonych wymogów określonych w SWZ będą odrzucone. 
Oferta zostanie odrzucona również gdy: 
3.1.Jest niezgodna z warunkami określonymi w przetargu.  
3.2.Jej treść nie odpowiada treści SWZ. 
3.3.Nie została złożona w terminie określonym w SWZ. 
 
VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW. 
Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym przetargu oraz w celu 
umożliwienia oceny ofert, każdy oferent winien złożyć następujące  dokumenty: 
1.Wypełniony formularz ofertowy – Zał. Nr 1do SWZ. 
2.Oświadczenie oferenta, że posiada niezbędny potencjał kadrowy i techniczny oraz 
doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia,  znajduje się w dobrej sytuacji finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia, jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym 
zgodnie z wymaganiami ustawowymi, złożone na druku stanowiącym - Zał. Nr 2 do SWZ. 
3. Kserokopia uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów 
Budownictwa osób, które kierować będą robotami. 
4.Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, a w szczególności umowę 
spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki 
cywilnej. 
5.W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, gdy wartość oferty dwukrotnie 
przewyższa wartość kapitału zakładowego – na podstawie art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych - 
uchwałę wspólników upoważniającą do rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do 
świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, chyba że 
umowa spółki stanowi inaczej i wówczas kopię tej umowy, oraz odpis z KRS. 
6.Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji organu podatkowego w przypadku złożenia oferty (łącznej) na kwotę powyżej                                 
150 000,00zł. Dla oferty  o wartości poniżej 150 000,00zł (wartość łączna) należy złożyć 
oświadczenie. 
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7.Aktualny dokument dopuszczający oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym niniejszym 
zamówieniem tj. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej.  
8.Zaświadczenie/oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w związku                              
z  postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych.  
9.Wykaz wykonywanych robót brukarskich za okres 2018-2021 z podaniem ich wartości i miejsca 
wykonania robót (3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom 
brukarskim stanowiącym przedmiot zamówienia) - Zał. Nr 3 do SWZ. 
10. Referencje z realizacji zadań wykazanych w załączniku nr 3.  
11.Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od      
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku 
wybrania jego oferty przedłoży Zamawiającemu polisę lub inny dokument  potwierdzający, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
do wartości nie mniejszej niż wartość złożonej oferty. 
13.Podpisaną i parafowaną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta umowę - Zał. Nr 
4 do SWZ. 
14.Dowód wpłacenia wadium. 
15.Wypełnione kosztorysy ofertowe. 
 
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
Okres związania ofertą wynosi 45 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
 
VIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
1.Oferty należy składać do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku głównego wejścia do 
biura Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19, w terminie do dnia 
25.08.2021r. do godz.1500. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2021r. o godz. 1015 w siedzibie 
Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19 w sali narad  (parter).Z uwagi na 
stan epidemii nie przewiduje się obecności przedstawicieli oferentów przy otwarciu ofert. 
2.Oferta musi być sporządzona zgodnie z wzorcowym formularzem stanowiącym Załącznik Nr 1 
do niniejszej specyfikacji – bez dokonywania zmian w jego treści. Również wymagane 
oświadczenia muszą być złożone na wzorcowym formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do 
niniejszej specyfikacji – bez dokonywania zmian w jego treści. 
3.Do oferty muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty wg pkt. VI niniejszej SWZ. 
4.Oferta musi być złożona w formie pisemnej i powinna być podpisana przez osobę upoważnioną 
do podpisywania ofert, zgodnie z dokumentem określającym status prawny oferenta lub przez 
pełnomocnika oferenta, zgodnie z udzielonym mu pełnomocnictwem. 
5.W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez Oferenta poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z  oryginałem”                
i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.  
6.Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Oferent naniósł zmiany winny być parafowane 
przez osobę podpisującą ofertę. 
7.Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
8.Nie wolno składać ofert z poprawkami i ofert nieczytelnych. 
9.Oferent winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, 
które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia: Oferta na 
wykonanie remontu chodników, podestów, schodów i zatok parkingowych. 
10.Informacje zastrzeżone tylko do wiadomości Zamawiającego muszą być umieszczone                            
w oddzielnej kopercie z napisem Tylko do wiadomości Zamawiającego: Oferta na wykonanie 
remontu chodników, podestów, schodów i zatok parkingowych. 
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11.Oferta złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia będzie odrzucona i nie będzie poddana ocenie. 
12.Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz 
może poprawiać omyłki rachunkowe. 
13.Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent. 
14.Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej już oferty wyłącznie do terminu oznaczonego 
na składanie ofert. Wówczas powinien przedłożyć ofertę w zamkniętej i opieczętowanej kopercie  
z napisem Zmiana oferty na wykonanie remontu chodników, podestów, schodów i zatok 
parkingowych.   
15.Oferent może złożyć oświadczenie o wycofaniu oferty. Wówczas na kopercie należy umieścić 
napis Wycofanie oferty na wykonanie remontu chodników, podestów, schodów i zatok 
parkingowych. 
16.Oferentom przysługuje odwołanie tylko w przypadku naruszenia procedury określonej                      
w Regulaminie zlecania dostaw i usług na rzecz S.M. „USTRONIE” w Radomiu z dnia 
18.02.2021roku. 
16.1.Odwołanie na piśmie można złożyć w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia                      
o rozstrzygnięciu przetargu, podając uzasadnienie. 
16.2. Odwołaniu nie podlega: 

• wybór trybu postępowania przetargowego na zlecanie usług, 

• odrzucenie wszystkich ofert, 

• unieważnienie przetargu, 

• zmniejszenie zakresu usług. 
 
IX. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT. 
Komisja będzie się kierowała przy wyborze ofert następującymi  kryteriami: 
1. Cena          - 90pkt 
2. Gwarancja - 10pkt za wydłużony okres gwarancji (powyżej 3 lat).  
Ad.1.Opis sposobu obliczania ceny: 
Cenę należy skalkulować przy zachowaniu następujących założeń: 
1.1.Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresem robót 
określonym w Specyfikacji technicznej. 
1.2.Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i  musi obejmować wszystkie koszty związane                             
z realizacją przedmiotu zamówienia.                                                                                                                                                    
1.3.Cena wyliczona w indywidualnej kalkulacji Oferenta powinna odpowiadać cenie podanej 
przez Oferenta w formularzu oferty.                                                                                                                              
1.4.Obliczając ostateczną cenę oferty należy podać wartość netto, wskazać stawkę i kwotę 
należnego podatku od towarów i usług VAT oraz wartość sumaryczną brutto dla zakresu 
zamówienia.                                                                                                                                                                             
1.5.Przed obliczaniem ceny oferty, Oferent zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się  
z opisem zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ 
na wartość zamówienia.                                                                                                                           
1.6.Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.                                                         
1.7.Cena ofertowa nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.                          
1.8.W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
niniejszego zamówienia  bez których nie można wykonać zamówienia.                                                                                         
Ad.1. Metoda wyliczania punktów dla kryterium „CENA”.                                                                       
Najniższa cena otrzymuje 90 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej , wg formuły: 

                                                                    Cn- cena najniższa 
C =  --------------------------------  x 90 

Cof.b-  cena oferty badanej 
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Cn/Cof.b. x 90=  ilość punktów,  
gdzie:  Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych, 

Cof.b – cena oferty badanej, 
90 – wskaźnik stały. 

Ad.2.Metoda obliczania punktów dla kryterium -„Gwarancja”. 
2.1. Oferta z gwarancją 60 miesięcy otrzymuje – 10pkt.  
2.2. Oferta z gwarancją 48 miesięcy otrzymuje  - 8pkt. 
2.3. Oferta z gwarancją 36 miesięcy otrzymuje -  6pkt. 
3.Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych ofert złożonych                        
w postępowaniu będzie się kierował kryterium: cena 90 pkt; gwarancja -10pkt.                                 
4.Podstawą porównania i oceny ofert będzie suma punktów uzyskana z poszczególnych kryteriów 
oceny.Za najkorzystniejszą ofertę dla przedmiotu zamówienia uznana zostanie ta oferta, której 
suma punktów będzie najwyższa. 
5.Zamawiający będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 
wartości  brutto umowy, w dniu podpisania umowy. Zamawiający nie dopuszcza tworzenia  
zabezpieczenia na okres gwarancji z należności za wykonane roboty.                                                
6.Zabezpieczenie gwarancyjne należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Spółdzielni: 
ING Bank Śląski SA 40 1050 1793 1000 0090 3137 3724 lub w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej, która winna spełniać co najmniej następujące wymogi: 
a)ustalać beneficjenta gwarancji, tj. jego nazwę i adres, 
b)określać kwotę gwarantowaną w PLN, 
c)określać termin ważności gwarancji, 
d)podać przedmiot gwarancji, nazwę zamówienia wynikającą ze specyfikacji warunków 
zamówienia oraz tytuł, 
e)być gwarancją samoistną, nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na każde żądanie, 
f)przewidywać wszystkie przypadki utraty zabezpieczenia. 
7.Zwrot gotówkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  nastąpi  wg wartości 
nominalnej, bez odsetek na rachunek Wykonawcy, po protokolarnym bezusterkowym odbiorze 
końcowego zamówienia wg zasady: 70% wpłaconego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty 
końcowego odbioru robót, zaś pozostałe 30% po upływie okresu gwarancji  i po dokonaniu 
komisyjnego przeglądu gwarancyjnego, potwierdzonego protokołem w terminie 14 dni od daty 
sporządzenia protokołu.                                                                                                                                   
8.Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów 
wg kryteriów oceny.                                                                                                                                                                                                
9.W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień pisemnych dotyczących 
treści złożonej oferty.                                                                                                                                      
10.Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie  treści SWZ  jednak nie 
później niż na 7 dni przed terminem składania ofert. O treści wyjaśnień zostaną powiadomieni 
wszyscy oferenci, którzy pobrali specyfikację. Informacje w sprawie wyjaśnień do SWZ będą 
zamieszczane na stronie internetowej Spółdzielni. 
11.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawartych w SWZ. 
Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie pisemnie wszystkim oferentom 
i jest dla nich wiążące. Informacje  o wprowadzonych przez Zamawiającego zmianach do SWZ  
będą zamieszczane na stronie internetowej Spółdzielni. 
12.O wyniku przetargu wybrany oferent powiadomiony zostanie niezwłocznie po rozstrzygnięciu 
postępowania pisemnie, a wynik postępowania ogłoszony zostanie na tablicy informacyjnej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” i stronie internetowej Spółdzielni.                                             
13.Podpisanie umowy nastąpi po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty, nie później 
jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą i po wniesieniu należytego zabezpieczenia 
umowy.    
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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r  informuje się, iż: 

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie"               
26-600 Radom ul. Wyścigowa 19. 

2)Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: info@abioffice.pl. 
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz ust 1lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  
4)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: firmy świadczące usługi informatyczne, którym 
ADO powierzył przetwarzanie danych  oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia. 
5)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, a następnie  
w celach archiwalnych.  
6)Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 
7)Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
8)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować odmową zawarcia umowy. 

9)Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,                    
w tym profilowaniu. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                    
                                                                                                      



 9 

                                                                                                                                                          Załącznik nr 1 do SWZ                                                               

............................................             
                           Pieczęć Oferenta 

e:mail……………………………… 
 

O F E R T A 
 

My niżej podpisani, 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………………………………………. 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu chodników, 
podestów, schodów i zatok parkingowych  – składamy niniejszą ofertę: 
 
OFERUJEMY : 
Wykonanie Zadania nr 1 za cenę ……………………………………zł brutto.  
W tym: 
1. Wykonanie remontu zatoki parkingowej  ul. Staroopatowskiej 19…………………………zł brutto. 
2. Wykonanie remontu zatoki parkingowej, montaż trzepaka  ul. Gagarina 2. ……………………..zł 
brutto. 
3. Wykonanie chodnika w sadku - jedn. A. …………………………zł brutto. 
 
Wykonanie Zadania nr 2 za cenę ……………………………………zł brutto.  
W tym: 
1.Wykonanie remontu chodnika przy Klubie Osiedlowym - ul. Sandomierska 14. 
…………………………zł brutto. 
2. Wykonanie remontu schodów przy Tesco - ul. Sandomierska 1. …………………………zł brutto. 
3. Wykonanie chodnika - ul. Cisowa 5. …………………………zł brutto. 
4. Wykonanie remontu podestów kl. I - VII  ul. Ostrowiecka 3. …………………………zł brutto. 
5. Wykonanie remontu chodnika Ostrowiecka 7 - Czackiego 5. …………………………zł brutto. 
 
2.Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.  
3.W/w zamówienie zostanie wykonane w terminie określonym w SWZ. 
4.Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie, którego dotyczy przedmiotowe 
opracowanie. Wszelkie poczynione z tego tytułu wnioski i spostrzeżenia zostały uwzględnione                  
w złożonej ofercie. 
5.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z SWZ (wraz                                           
z załącznikami). Do SWZ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy jej treść.  
6.Oświadczamy, że zastosowane w ofercie materiały są dopuszczone do stosowania                             
w budownictwie i zgodne ze specyfikacją. 
7.Oświadczamy, że zakres prac zawarty w złożonej ofercie przetargowej jest zgodny                                         
z przedmiarem Zamawiającego oraz, że sprawdziliśmy zakres robót Zamawiającego ze stanem 
faktycznym i potwierdzamy kompletność wykonania wszystkich prac niezbędnych do 
prawidłowego wykonania zamówienia. 
8.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem zlecania dostaw i usług na rzecz S.M. 
„Ustronie” i akceptujemy jego treść. 
9.Oświadczamy, że roboty wykonamy bez udziału podwykonawców.  
10.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym  
w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
11.Oświadczamy, iż wadium w kwocie: ……………………zł zostało wniesione w dniu ……………… 
Wymagany dokument  potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty.  
Wadium wniesione w formie pieniężnej, prosimy zwrócić na nasze konto nr  
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............................................................................................................................................................ 
12.Udzielamy ……. lat gwarancji na wykonane przez siebie roboty. 
13.Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy oraz do zawarcia umowy na warunkach, określonych w SWZ,                    
w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego.  
14.Oświadczamy, że jesteśmy świadomi utraty, na rzecz Zamawiającego, wadium z przyczyn 
leżących po naszej stronie.  
15.Udzielamy 30 dni terminu płatności na złożone faktury. 
 
 
 
...............................                                                                    …………………………….                                                                                                

 Data                                                                                                                     /Podpis upełnomocnionych  przedstawicieli wykonawcy/ 
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Załącznik nr 2 do SWZ                                                               

                                                                                                    
 

 
OŚWIADCZENIA 

 
 

Nazwa oferenta: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres oferenta: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
W związku z przetargiem nieograniczonym na wykonanie remontu chodników, podestów, 
schodów i zatok parkingowych  oświadczam, że firma: 

 
1.Jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 
 
2.Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeśli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień. 
 
3.Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym, 
technicznym oraz pracownikami umożliwiającymi wykonanie danego zamówienia. 
 
4.Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
5.Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie SWZ. 
 
6.Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych w KRS oraz rejestrach bankowych             
(BR i BIK). 
 
 
 
 
 
………………………….                                                                                     …………………………… 
(Data)                                                                   (podpis wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela) 
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Załącznik nr 3 do SWZ 
 

 
........................................... 

            (pieczęć Oferenta)                                                                                                               

 
 
 

WYKAZ PRAC 
brukarskich za okres 2018-2021 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie remontu chodników, 
podestów, schodów i zatok parkingowych, oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma 
zrealizowała następujące roboty brukarskie: 
 

Lp. Opis robót 
 

Zamawiający 
(telefon kontakt.) 

Okres realizacji Wartość robót  

1 
 
 
 

   

2 
 
 
 

   

3 
 
 
 

   

 
 
 
 

 suma  

 
 
 
 

............................., dnia ......................... 
 
 
 

              ......................................................
   (podpis uprawnionego przedstawiciela) 
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Załącznik nr 4 

UMOWA Nr ……../TG/2021 

                   
zawarta w dniu ……………… 2021roku w Radomiu, pomiędzy: 
Spółdzielnią Mieszkaniową „USTRONIE” z siedzibą w Radomiu przy ul. Wyścigowej 19, zwaną  
dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 
1. Robert Pyzara – Prezes Zarządu 
2. Jerzy Dąbrowski- Zastępca Prezesa ds. Technicznych 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a Firmą: ……………………………………………………………………….  
działającą na podstawie ……………………………….., NIP ……; zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez:  
1. …………………………………… wybraną w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego                           
w trybie przetargu nieograniczonego z dnia………. 2021r.  

 
§ 1 

1.Na podstawie przeprowadzonego przetargu z dnia ……………………. roku o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 
polegające wykonaniu chodników, wykonaniu remontu chodników, zatok parkingowych, 
schodów i podestów. 
2.Zakres prac obejmuje: 
5. Zakres prac obejmuje: 
2.1. Wykonanie remontu zatoki parkingowej  ul. Staroopatowskiej 19. 
2.2. Wykonanie remontu zatoki parkingowej, montaż trzepaka  ul. Gagarina 2. 
2.3. Wykonanie chodnika w sadku - jedn. A. 
2.4. Wykonanie remontu chodnika przy Klubie Osiedlowym - ul. Sandomierska 14. 
2.5. Wykonanie remontu schodów przy Tesco - ul. Sandomierska 1. 
2.6. Wykonanie chodnika - ul. Cisowa 5. 
2.7. Wykonanie remontu podestów kl. I - VII  ul. Ostrowiecka 3. 
2.8. Wykonanie remontu chodnika Ostrowiecka 7 - Czackiego 5. 
3.Szczegółowy zakres prac do wykonania został zawarty w kosztorysach ofertowych 
stanowiących załączniki do SWZ, które wraz z ofertą przetargową Wykonawcy stanowią 
integralną część umowy.  

§ 2 
1.Termin wykonania robót - do dnia ………………………..  
2.Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót najpóźniej w terminie do 7 dni po 
przekazaniu placu budowy.  

§ 3 
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, 
przepisami prawa budowlanego, oraz złożonym przez Zamawiającego zleceniem i opisem 
przedmiotu zamówienia. 
2.Wykonawca zapewni nadzór nad pracą podległych mu pracowników w pełnym zakresie 
zgodnie   z przepisami prawa pracy, przepisami BHP i ochrony przeciwpożarowej. 
3.Wykonawca oświadcza, że zatrudnia pracowników o kwalifikacjach gwarantujących wykonanie 
robót o odpowiedniej jakości, oraz kulturze osobistej.  
4.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego w toku realizacji prac                          
z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia i doprowadzenia mienia do 
stanu poprzedniego. 
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§ 4 
1.Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez 
Wykonawcę i przy użyciu urządzeń Wykonawcy. 
2.Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie dostawę wody i energii elektrycznej na potrzeby 
wykonania przedmiotu umowy.  
3.Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania przez Wykonawcę z wody i energii elektrycznej 
z przyłączy Zamawiającego – rozliczenie nastąpi po zakończeniu robót  na podstawie faktury za 
zużyte media.   

§ 5 
1.Za wykonany i odebrany przedmiot umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 
określone w ofercie za wykonanie zakresu robót określonych w § 1 umowy w wysokości 
……………zł  brutto (słownie- ……………………….. złotych brutto), w tym: 
1.1. Wykonanie remontu zatoki parkingowej  ul. Staroopatowskiej 19…………………………zł brutto. 
1.2. Wykonanie remontu zatoki parkingowej, montaż trzepaka  ul. Gagarina 2. ……………………..zł 
brutto. 
1.3. Wykonanie chodnika w sadku - jedn. A. …………………………zł brutto. 
1.4.Wykonanie remontu chodnika przy Klubie Osiedlowym - ul. Sandomierska 14. 
…………………………zł brutto. 
1.5. Wykonanie remontu schodów przy Tesco - ul. Sandomierska 1. …………………………zł brutto. 
1.6. Wykonanie chodnika - ul. Cisowa 5. …………………………zł brutto. 
1.7. Wykonanie remontu podestów kl. I - VII  ul. Ostrowiecka 3. …………………………zł brutto. 
1.8. Wykonanie remontu chodnika Ostrowiecka 7 - Czackiego 5. …………………………zł brutto. 

§ 6 
1.Wykonawca przed dniem zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 
przedmiotu umowy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 5 
umowy, co stanowi kwotę – ………………. (słownie: ………………….………………………………  złotych). 
2.Zabezpieczenie gwarancyjne wniesione w pieniądzu lub gwarancji ubezpieczeniowej, która 
ma spełniać następujące wymagania: 
a)ustalać beneficjenta gwarancji, tj. jego nazwę i adres, 
b)określać kwotę gwarantowaną w PLN, 
c)określać termin ważności gwarancji, 
d)podać przedmiot gwarancji, nazwę zamówienia wynikającą ze specyfikacji warunków 
zamówienia oraz tytuł, 
e)być gwarancją samoistną, nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na każde żądanie, 
f)przewidywać wszystkie przypadki utraty zabezpieczenia. 
3. Zwrot gotówkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  nastąpi  wg wartości 
nominalnej, bez odsetek na rachunek Wykonawcy, po protokolarnym bezusterkowym odbiorze 
końcowego zamówienia wg zasady: 70% wpłaconego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty 
końcowego odbioru robót, zaś pozostałe 30% po upływie okresu gwarancji  i po dokonaniu 
komisyjnego przeglądu gwarancyjnego, potwierdzonego protokołem w terminie 14 dni od daty 
sporządzenia protokołu.                                                                                                                                   

§ 7 
1.Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej  
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość złożonej oferty,  
w tym z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz 
za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzone osobom trzecim. Wykonawca 
załącza do niniejszej umowy kopie polisy wraz z dowodem opłacenia składek.  
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2.Ubezpieczenie o którym mowa w ust.1 musi obowiązywać przez cały czas trwania umowy. 
3.Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód opłacenia polisy.                           
W przypadku, gdy składki są płatne w ratach, a Wykonawca spowoduje ustanie 
odpowiedzialności ubezpieczyciela (wygaśnięcie polisy),  przez nieopłacenie kolejnej raty składki, 
Zamawiający żądać będzie zapłaty kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia umownego 
brutto, pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.  
4.W przypadku gdy Wykonawca nie zapłaci kary umownej o której mowa w ust. 3  
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo 
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie 
do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy , zgodnie z § 13 ust.1 pkt. c umowy. 

§ 8 
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres ………..lat od daty 
końcowego odbioru robót. 
2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawy gwarancyjne w terminie 3 dni od daty 
pisemnego zawiadomienia. 
3.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania w okresie gwarancji napraw 
gwarancyjnych w terminie o jakim mowa w ust.2, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości o jakiej mowa w § 13 pkt b umowy- za każdy dzień 
opóźnienia. 
4.W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę we wskazanym terminie, Zamawiający zleci 
ich usunięcie osobie trzeciej, a kosztami obciąży Wykonawcę. 

§ 9 
Wykonawca  zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub 
ulegających zakryciu na piśmie lub faksem w terminie 3 dni przed przystąpieniem do wykonania  
robót, a Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia ilości i jakości robót. Sprawdzenie 
powinno być dokonane – nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.  

§ 10 
Odbiór robót będących przedmiotem umowy nastąpi protokolarnie, po uprzednim 
zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o dniu gotowości do odbioru. Zawiadomienie 
o zakończeniu robót powinno nastąpić na piśmie. Wszelkie czynności związane z odbiorem winny 
być zakończone w ciągu 10 dni  od daty otrzymania zgłoszenia do odbioru robót przez 
Zamawiającego. 

§ 11 
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu odbioru 
stwierdzone w czasie odbioru. 

§ 12 
1.Zamawiający dokona zapłaty za roboty, o których mowa w § 1 po końcowym odbiorze robót               
o wartości brutto ustalonej w § 5 umowy.  
2.Do faktury należy dołączyć protokół odbioru robót oraz atesty użytych materiałów. Faktura 
płatna będzie na podstawie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót. Brak 
któregokolwiek z w/w dokumentów stanowić będzie podstawę odmowy zapłaty wynagrodzenia. 
3.Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót, tj. po zakończeniu robót na jednym 
obiekcie. 
4.Fakturę, o której mowa w ust.2, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu  
w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty protokólarnego końcowego odbioru wykonanych 
robót. 
5.Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. 
6.Wyliczoną na fakturze należność Zamawiający zobowiązany jest przelać na konto Wykonawcy  
wskazane na fakturze. 
7.Za termin zapłaty należności określonej w § 6 uznaje się datę złożenia w banku pisemnej 
dyspozycji przelewu przez Zamawiającego. 
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8.Strony postanawiają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na 
osoby trzecie wierzytelności  wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 13 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto dla danego obiektu, którego dotyczy opóźnienie, określonego w § 5 ust. 1 
pkt. od 1.1 do 1.8 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 
b) Za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze robót określonych w § 1 lub                    
w okresie gwarancji -w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto dla danego obiektu, którego 
dotyczy opóźnienie, określonego w § 5 ust. 1 pkt. od 1.1 do 1.8 umowy za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. 
c) 15% wynagrodzenia umownego brutto za niewykonanie przedmiotu umowy, odstąpienie od 
umowy lub (i) rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. Skutki odstąpienia od umowy nie niweczą prawa Zamawiającego do naliczenia kar 
umownych. 
d)Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 umowy. 
2.Kary umowne wskazane w § 13 ust. 1 lit. od a do c mogą być naliczane niezależnie i podlegają 
kumulacji. 
3.W przypadku gdy Wykonawca nie zapłaci kary umownej w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z dowolną wierzytelnością 
Wykonawcy (z dowolnej faktury Wykonawcy). 
4.Zapłacenie lub potrącenie kary umownej za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, 
w tym za niedotrzymanie terminów, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu 
umowy oraz naprawienia szkody. 
5.Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 100% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy. 

§ 14 
W razie wyrządzenia szkód przez Wykonawcę,  Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych. 

§ 15 
1.Wykonawca będzie ponosił w okresie prowadzenia robót i w okresie gwarancji 
odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. 
2.Likwidacji szkody Wykonawca dokona w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu szkody. 
3.Wykonawca jest zobowiązany utrzymać teren wokół budynku w stanie wolnym od zbędnych 
przeszkód, usunąć we własnym zakresie zalegające materiały i śmieci oraz przywrócić teren 
budowy do stanu pierwotnego ( trawniki i zieleń). 

 § 16 
1.Zamawiający może odstąpić od  umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, bez 
ponoszenia żadnych konsekwencji, jeżeli Wykonawca nie będzie stosował materiałów zgodnych  
ze Specyfikacją techniczną, a także w przypadku złej jakości wykonywanych robót, jak  również  
w przypadku nieprzestrzegania warunków technicznych i obowiązujących norm                                           
w wykonywaniu powierzonych robót. 
2.Zamawiający może odstąpić od  umowy w całości lub w części w przypadku gdy Wykonawca 
opóźnia się z rozpoczęciem prac tak, iż nie jest prawdopodobne, aby zakończono roboty                         
w umówionym terminie.  
3.Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem 
wypowiedzenia dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego. 

§ 17 
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1.Przedstawicielem Zamawiającego na terenie wykonywanego zadania jest powołany przez 
Zamawiającego Inspektor  Nadzoru Pan …………………… 
2.Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie Pan …………………. posiadający 
uprawnienia bud. nr ………………… oraz zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów 
Budownictwa  o nr. ……………….. 

§ 18 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 19 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz obowiązujące przepisy ogólne. 

§ 20 
Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał i rozpatrywał sąd powszechny  właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

§ 21 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron.  
 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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                                                                                                         Załącznik Nr 1  

                                                                                        do umowy z dnia …………………………………  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuje się, iż: 

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie" 
26-600 Radom ul. Wyścigowa 19. 

2)Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: info@abioffice.pl 
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 
1 lit. b oraz ust 1lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r,  
4)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: firmy świadczące usługi informatyczne, którym 
ADO powierzył przetwarzanie danych  oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia. 
5)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy,  a następnie  
w celach archiwalnych  
6)Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 
7)Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
8)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować odmową zawarcia umowy 

9)Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,   
w tym profilowaniu.  
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Nazwa

Opis pozycji kosztorysowej robót. jedn.

obmiarowej

1 2 3 4 5 6

1

Rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej z 

utylizacją - fragmentarycznie dopasowując do 

całości powierzchni ciagu zatoki parkingowej oraz 

przy smietniku i ścianie budynku

m2 78

2
Rekultywacja terenu - humusowanie obsianie 

trawą
m2 18

3

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem koryta o 

głębokosci 30 cm wraz z profilowaniem i 

zageszczeniem na wiezdzie  18,0 x3,0 oraz przy 

śmietniku 8,0x 3,0

m2 78

4

Wykonanie podbudowy  gr 15 cm z gruntu 

stabilizowanego cementem 2,5 Mpa wraz z 

profilowaniem i zageszczeniem

m2 78

5
Ustawienie krawężnika drogowego  15x30x100 na 

ławie z betonu C10-/15 z oporem
mb 72

6
Montaz żeliwnej kraty wpustowej z regulacja 

wysokościową 
szt 1

7

Ułożenie kostki brukowej szarej gr 8 na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z 

oczyszczeniem nawierzchni i wypełnieniem spoin 

piaskiem  

m2 460

(miejscowość data)

KOSZTORYS OFERTOWY (1)

CENA OFERTOWA BRUTTO

remont zatoki parkingowej  ul Staroopatowskiej 19

(podpis i pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika)

Lp.

Ilość jedn. 

obmiarowyc

h

Cena 

jednostki 

obmiarowe

j (w zł) 

Razem cena (kol. 

4x5) (w zł) netto

CENA OFERTOWA NETTO

PODATEK VAT 23%
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Nazwa

Opis pozycji kosztorysowej robót. jedn.

obmiarowej

1 2 3 4 5 6

1

Rozebranie istniejacej kostki brukowej - 

fragmentarycznie dopasowując do całości 

powierzchni ciągu zatoki parkingowej demontaż 

trzepaka i ławeczek 2szt

m2 6

2
Rekultywacja terenu - humusowanie obsianie 

trawą
m2 6

3

Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta o 

głębokosci 30 cm wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem pod zatokę 3,6x 10,4                              

i  5,1 x 2,6 oraz pod trzepak 3,5x2,5

m2 61

4

Wykonanie podbudowy  gr 15 cm z gruntu 

stabilizowanego cementem 2,5 Mpa wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem

m2 61

5
Ustawienie krawężnika drogowego  15x30x100 na 

ławie z betonu C10-/15 z oporem
mb 14

6
Montaż bariery na skarpie z dopasowaniem do 

istniejących
szt 1

7 Montaż trzepaka i ławeczki szt 1

8
Ustawienie obrzeża pod trzepak 8x30x100 na ławie 

z betonu C10/15 z oporem 
mb 8

9

Ułożenie kostki brukowej szarej gr 8 o szerokści 3,6 

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z 

oczyszczeniem nawierzchni i wypełnieniem spoin 

piaskiem  wymiarach 2,6 m x 5,1m zatoka oraz po 

trzepaku  2,3m x 5m i pod trzepak 3,5x2,5

m2 61

(miejscowość data)

KOSZTORYS OFERTOWY (2)

CENA OFERTOWA BRUTTO

remont zatoki parkingowej, montaż trzepaka  ul. Gagarina 2

(podpis i pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika)

Lp.

Ilość jedn. 

obmiarowyc

h

Cena 

jednostki 

obmiarowe

j (w zł) 

Razem cena 

(kol. 4x5)                    

(w zł) netto

CENA OFERTOWA NETTO

PODATEK VAT 23%
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Nazwa

Opis pozycji kosztorysowej robót. jedn.

obmiarowej

1 2 3 4 5 6

1
Wyrównanie na włączeniu do istniejących płyt 

betonowych i chodnika
m2 2

2
Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta o 

głebokości 30cm
m2 467

3

Ułożenie kostki brukowej szarej gr 6 o szerokości 

2m (przy stolikach 5mx10m) oraz lawkach 10szt(  

2,5mx 1,5m) na podsypce cementowo-piaskowej 

gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem nawierzchni i 

wypełnieniem spoin piaskiem 

m2 84

4
Wykonanie podbudowy  gr 15 cm z gruntu 

stabilizowanego cementem 1,5 Mpa
m2 467

5
Ustawienie obrzeży betonowych 6x30x100 na 

podsypce cementowo- piaskowej
mb 455

6
Rekultywacja terenu - humusowanie i obsianie 

trawą
m2 48

7

Ułożenie kostki brukowej szarej gr 6 o szerokści 2 m 

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm wraz z 

oczyszczeniem nawierzchni i wypełnieniem spoin 

piaskiem 

m2 380

(miejscowość data)

KOSZTORYS OFERTOWY (3)

CENA OFERTOWA BRUTTO

wykonanie chodnika w sadku-jedn. A

(podpis i pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika)

Lp.
Ilość jedn. 

obmiarowych

Cena 

jednostki 

obmiarowej 

Razem cena 

(kol. 4x5) (w zł) 

netto

CENA OFERTOWA NETTO

PODATEK VAT 23%
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Nazwa

Opis pozycji kosztorysowej robót. jedn.

obmiarowej

1 2 3 4 5 6

1
Rozebranie istniejącego chodnika z płyt 

betonowych  oraz krawężników z utylizacją 
m2 68

2
Regulacja wysokościowa włazu żeliwnego z 

obrobienim
szt 2

3

Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta o 

głębokosci 30 cm wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem

m2 68

4

Wykonanie podbudowy  gr 15 cm z gruntu 

stabilizowanego cementem 2,5 Mpa wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem

m2 68

5
Ustawienie krawężnika drogowego  15x30x100 na 

ławie z betonu C10-/15 z oporem
mb 30

6
Montaż słupków U-2 w chodniku przed wejściem 

do klubu co 2mb
szt 6

7
Rekultywacja terenu - humusowanie -obsianie 

trawą
m2 4

8

Ułożenie kostki brukowej szarej gr 6 o szerokści 2,1 

m  na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 

wraz z oczyszczeniem nawierzchni i wypełnieniem 

spoin piaskiem 

m2 68

(miejscowość data)

KOSZTORYS OFERTOWY (4)

CENA OFERTOWA BRUTTO

remont chodnika przy Klubie Osiedlowym-ul. Sandomierska 14 

(podpis i pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika)

Lp.
Ilość jedn. 

obmiarowych

Cena 

jednostki 

obmiarowe

j (w zł) 

Razem cena (kol. 

4x5) (w zł) netto

CENA OFERTOWA NETTO

PODATEK VAT 23%
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Nazwa

Opis pozycji kosztorysowej robót. jedn.

obmiarowej

1 2 3 4 5 6

1 Rozebranie schodów betonowych  z utylizacją. m2 68

2
Wykonanie podbudowy gr. 10 cm z gruntu 

stabilizowanego cementem 1,5 MPa ;
m2 68

3

Ułożenie eko kraty 8x40x20x na skarpie na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm wraz z 

oczyszczeniem nawierzchni i wypełnieniem spoin 

piaskiem i oprószenie ziemią wraz z obsianiem 

trawą

m2 24

4
Montaż barierki na schodach dopasowanie do 

istniejących
kpl 1

5

Montaż podjazdu dla wózków wzdłóż schodów 

dopasowanie do istniejących podjazdów na 

schodach

m2 8

6

Ułożenie kostki brukowej  6cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 4 cm wraz z 

oczyszczeniem nawierzchni i wypełnieniem spoin 

piaskiem

m2 48

7
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 na 

podsypce cementowo- piaskowej
mb 56

8
Rekultywacja terenu- humusowanie i obsianie 

trawą 
m2 8

9

Ułożenie płyt betonowych 35x35x5 z docięciem i 

dopasowaniem do wymiarów istniejących schodów 

cztery i pięć rzędów w terenie

m2 28

10

Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 na ławie 

z betonu C8/10 czterech i pięciu rzędów schodów 

dopasowanie do schodów w terenie

mb 48

(miejscowość data)

KOSZTORYS OFERTOWY (5)

CENA OFERTOWA BRUTTO

wykonanie remontu schodów przy Tesco-ul. Sandomierska

(podpis i pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika)

Lp.
Ilość jedn. 

obmiarowych

Cena 

jednostki 

obmiarowej 

(w zł) netto

Razem cena (kol. 

4x5) (w zł) netto

CENA OFERTOWA NETTO

PODATEK VAT 23%
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Nazwa

Opis pozycji kosztorysowej robót. jedn.

obmiarowej

1 2 3 4 5 6

1

Rozebranie istniejacej kostki brukowej - 

fragmentarycznie dopasowując do całości 

powierzchni 

m2 5

2
Rekultywacja terenu - humusowanie obsianie 

trawą
m2 38

3

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem koryta o 

głębokosci 30 cm wraz z profilowaniem i 

zageszczeniem pod chodnik

m2 153

4

Wykonanie podbudowy  gr 15 cm z gruntu 

stabilizowanego cementem 2,5 Mpa wraz z 

profilowaniem i zageszczeniem

m2 153

5
Ustawienie krawężnika drogowego  15x30x100 na 

ławie z betonu C10-/15 z oporem
mb 57

6
Ustawienie obrzeża  8x30x100 na ławie z betonu 

C10/15 z oporem 
mb 102

7

Ułożenie kostki brukowej szarej gr 8 o szerokści 

1,5x 102  na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 

cm wraz z oczyszczeniem nawierzchni i 

wypełnieniem spoin piaskiem 

m2 153

(miejscowość data)

CENA OFERTOWA BRUTTO

wykonanie chodnika Cisowa 5
KOSZTORYS OFERTOWY (5)

(podpis i pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika)

Lp.
Ilość jedn. 

obmiarowych

Cena 

jednostki 

obmiarowej 

(w zł) netto

Razem cena (kol. 

4x5) (w zł) netto

CENA OFERTOWA NETTO

PODATEK VAT 23%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Nazwa

Opis pozycji kosztorysowej robót. jedn.

obmiarowej

1 2 3 4 5 6

1
Rozbiórka istniejących podestów z utylizacją przy 3 

klatkach
m2 7

2
Rozbiórka istniejących podestów z utylizacją przy 4 

klatkach
m2 18

3

Wykonanie podbudowy gr. 10 cm z gruntu 

stabilizowanego cementem 1,5 MPa z 

profilowaniem i zagęszczeniem

m2 25

4

Ułożenie kostki brukowej gr.6 cm, przy 3 klatkach 

na podsypce cementowo- piaskowej gr. 4,0 cm , 

wraz z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 7

5

Ułożenie kostki brukowej gr.6 cm,przy 4 klatkach z 

wykonaniem rampy najazdowej na całej szerokości 

klatki na podsypce cementowo- piaskowej gr. 4,0 

cm , wraz z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 18

6 Ustawienie nowych obrzeży betonowych 6x20x100 mb 16

7
Montaż wycieraczki metalowej z wyjmowanym 

rusztem w ramce 60cm x 40cm
szt. 7

(miejscowość data)

KOSZTORYS OFERTOWY (7)

CENA OFERTOWA BRUTTO

na wykonanie remontu podestów kl. I- VII Ostrowiecka 3

(podpis i pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika)

Lp.
Ilość jedn. 

obmiarowych

Cena jednostki 

obmiarowej                     

(w zł) netto

Razem cena (kol. 

4x5) (w zł) netto

CENA OFERTOWA NETTO

PODATEK VAT 23%
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Nazwa

Opis pozycji kosztorysowej robót. jedn.

obmiarowej

1 2 3 4 5 6

1
Rozebranie chodnika z płyt betonowych oraz 

obrzeży wraz z utylizacją
m2 68

2
Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem koryta o 

głebokości 25cm
m2 68

3
Wykonanie podbudowy  gr 15 cm z gruntu 

stabilizowanego cementem 1,5 Mpa
m2 68

4
Ustawienie obrzeży betonowych 6x30x100 na 

podsypce cementowo- piaskowej
mb 90

5
Rekultywacja terenu - humusowanie i obsianie 

trawą
m2 8

6

Ułożenie kostki brukowej szarej gr 6 o szerokści 1,5 

m na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm 

wraz z oczyszczeniem nawierzchni i wypełnieniem 

spoin piaskiem 

m2 68

(miejscowość data)

KOSZTORYS OFERTOWY (8)

CENA OFERTOWA BRUTTO

remont chodnika Ostrowiecka 7 Czackiego 5

(podpis i pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika)

Lp.
Ilość jedn. 

obmiarowych

Cena 

jednostki 

obmiarowej 

Razem cena (kol. 

4x5) (w zł) netto

CENA OFERTOWA NETTO

PODATEK VAT 23%

 
 

 

 


