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obowiązującymi przepisami i normami. 
2. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w miejscu realizowanych zadań, na własną 

odpowiedzialność i na własny koszt. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o przeprowadzonej wizji 
lokalnej pod rygorem odrzucenia oferty. 

3. Zamawiający określa w dokumentacji projektowej instalacji c.o. i c.w.u. zakres dostawy i wbudowania rur, 
kształtek i armatury oraz zakres robót towarzyszących. 

4. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się: 
4.1. Zorganizować we własnym zakresie i na swój koszt zaplecze robót.  
4.2. Zapewnić organizację robót i dostaw materiałów w sposób wykluczający powstanie zniszczeń  

(przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie). 
4.3. W przypadku spowodowania szkód bezzwłocznie usunąć je na własny koszt i ponieść koszty ewentualnych 

odszkodowań. 
4.4. Zapewnić warunki bhp i p.poż zgodnie z obowiązującymi przepisami, prace prowadzić w sposób nie 

zagrażający bezpieczeństwu i mienia. 
4.5. Przywrócić i uporządkować teren robót do stanu pierwotnego, a wszelkie pozostałości np. gruz, materiały 

izolacyjne i inne odpady wywieźć na odpowiednie składowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami – bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 

4.6. Zatrudnić do robót kadrę w odpowiedniej ilości i odpowiednich kwalifikacjach oraz zastosować 
odpowiedni sprzęt. 

4.7. Przeprowadzić niezbędne próby, odbiory i nadzory na swój koszt. 
4.8. Sporządzić i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. 
5. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu świadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego  

stosowania na zastosowane materiały  zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1332). 

6. Zastosowane materiały muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku  
i odpowiadać standardom technicznym. 

VI. Warunki jakie musi spełnić Oferent 
1. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę  nie 

mniejszą niż 150 % ceny ofertowej brutto. 
2. Dysponowanie kadrą posiadającą uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami do wykonania tego 

zadania. 
3. Dopuszcza się możliwość zlecenia przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego, części robót 

podwykonawcom na zasadach określonych w art.6471 kodeksu cywilnego oraz w Istotnych 
Postanowieniach Umowy. Podwykonawca winien posiadać odpowiednie uprawnienia do realizacji 
podzleconego zakresu robót. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za podzlecony zakres robót  
tak w zakresie terminów jak i jakości  oraz sposobu realizacji zadania. 

4. Ofertę musi złożyć na załączonym blankiecie stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 
5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Oferent winien przedstawić cenę ryczałtową netto oraz brutto  

(z obowiązującym podatkiem VAT)  
- realizacja wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. od pomieszczenia węzła (włącznie) do układów 
pomiarowych (włącznie) przed każdym lokalem. 

6. Wymagane okresy gwarancji: 
- minimum 3 lata.  
W dniu odbioru końcowego Wykonawca winien przedstawić Zlecającemu karty gwarancyjne na 
zrealizowane zadania.  Wzór karty gwarancyjnej w załączeniu do oferty. 
 

VIII.  Wymagany termin  realizacji zamówienia, termin płatności. 
 

1. Termin realizacji:  od dnia 1 luty 2021 r. do dnia 30 marca 2021 r. 
2. Termin płatności wyniesie 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury 

VAT. Dopuszcza się wystawienie faktur częściowych za realizację zadania z podziałem na wykonanie 
instalacji w budynku B i C, zlokalizowanych przy ulicy Piłsudskiego 61 w Grójcu. 






