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CI\1INY BABOSZE\VO 

RL.042.8.2015 
Baboszewo, 2015.07.07 

Zaproszenie do zlozenia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publiczne20 

na uslU2~ opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo 

na lata 2015 - 2022". 

Zam6wienie ponizej 30000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych 

(tekstjednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907, z p6in. zm.) 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ1\CEGO. 

Gmina Baboszewo 

ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj . mazowieckie 

NIP 567 179 04 40, REGON 130378054 

tel. (23) 66 11 091, fax (23) 66 11 071 

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

www.gminababoszewo.pl; www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

1. Przedmiotem zam6wienia jest opracowame "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Baboszewo na lata 2015 - 2022". Opracowany Plan musi bye zgodny z obowiqzujqcymi 

przepisami prawa wsp6lnotowego i krajowego oraz sp6jny z innymi planami, programami 

i dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym, wojew6dzkim, powiatowym i gminnym. 

Wykonawca b~dzie zobowiqzany do zlozenia pisemnego oswiadczenia, ze opracowany Plan jest zgodny 

z ww przepisami i dokumentami. 

2. Opracowany Plan powinien obejmowae minimum nast~pujqcy zakres danych: 

1). Streszczenie. 

2). Og6lna strategia: 

- cele strategiczne i szczeg61owe, 

- stan obecny, 

- identyfikacja obszar6w problemowych, 



aspelcty organizacyjne i finansowe (struktury organlZaCYJne, zasoby ludzkie, zaangazowane 

strony, budzet, ±rodla finansowania inwestycji, srodki finansowe na monitoring i ocen~). 

3). Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku w~gla. 

4). Dzialaniaizadania i srodki zaplanowane na caly okres obj~ty Planem: 

- dlugoterminowa strategia, cele i zobowiqzania, 

- krotko/srednioterminowe dzialaniaizadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizacj~, 

harmonogram, koszty, wskazniki). 

3. Zakres realizacji przedmiotu zamowienia obejmuje: 

1) Opracowanie harmonogramu planowanych zadail czynnosci niezb~dnych do prawidlowego 

i terminowego wykonania zamowienia. 

2) Przygotowanie wszelkich materialow niezb~dnych do przeprowadzenia badan, ankiet, analiz, 

inwentaryzacji. Proces pozyskiwania i gromadzenia danych, monitorowanie wskaznikow itp. 

powinien bye oparty na metodologii opracowanej przez Wspolne Centrum Badawcze (JRC) 

Komisji Europejskiej we wspolpracy z Dyrekcj'l. Generaln'l. ds. Energii (DG ENER) i Biurem 

Porozumienia Burmistrzow, zawartej w poradniku "Jak opracowae plan dzialail na rzecz 

zrownowaZonej energii (SEAP)". 

3) Gromadzone dane na temat zuzycia i produkcji energll oraz emlSJl dwutlenku w~gla musz'l. 

opisywae sytuacj~ Gminy Baboszewo. Nie dopuszczalne jest wykonanie szacunkow 

w oparclU 0 srednie krajowe. Dane nalezy zgromadzie dla wszystkich sektorow, w lctorych 

samorz'l.d gminy planuje podj'l.e dzialania. Zbieranie danych jest obowiqzkowe w dwoch 

glownych sektorach: 1. budynki, wyposazenie/urz'l.dzenia i przemysl, 2. transport, b~d'l.cych 

wlasnoscill samorz'l.du lub przez niego zarz'l.dzanych. W przypadku gospodarstw domowych dane 

nalezy pozyskae z minimum 10% wszystkich gospodarstw znajduj'l.cych si~ na terenie gminy 

tj . z minimum 5 gospodarstw w kazdej z 42 miejscowosci. Dane powinny bye jak 

najdokladniejsze i przedstawiae sytuacj~ faktyczn'l.. 

4) Prezentacja projektu Planu na Komisjach Rady Gminy Baboszewo oraz wyIozenie projektu Planu 

do publicznego wgl'l.du. W przypadku wniesienia uwag do projektu Planu Wykonawca 

zobowiqzany b~dzie do uwzgl~dnienia ich w ostatecznej wersji Planu. 

5) Przygotowanie ostatecznej wersji Planu wydrukowanej w formacie A-4, kolor, papler mm. 

120 g/m2 w sztywnej oprawie w ilosci 4 egzemplarzy oraz w wersJI elektronicznej na 

2 plytach CD/DVD (format .doc, .pdf, tabele, inwentaryzacja w formacie .xls). 

6) Opracowanie wnioskow do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz Pailstwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego 0 odst'lPienie od strategicznej oceny oddzialywania na 

srodowisko lub ustalenie jej zakresu. 

7) Zamawiaj'l.cy zastrzega sobie prawo do: 



- nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowywanego Panu na kazdym etapie jego tworzenia, 

- zatwierdzenia ostatecznej wersji Planu. 

4. Wykonawca Planu udzieli gwarancji jakosci i r~kojmi na przedmiot zam6wienia na okres 

24 miesi~cy licz~c od daty podpisania protokolu odbioru koncowego przedmiotu zam6wienia. 

Wykonawca z chwil~ dostarczenia ostatecznej wersji Planu przeniesie na Zamawiaj~cego 

autorskie prawa maj~tkowe do utworu powstalego w wyniku realizacji przedmiotu zam6wienia na 

wszystkich polach eksploatacji. 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA. 

1. Wykonanie przedmiotu zam6wienia do 30 listopada 2015 roku. 

IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY. 

1. Najnizsza cena. 

V. WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU. 

1. W post~powaniu mog~ brae udzial Wykonawcy, kt6rzy wykaZ~ sw~ wiedz~ i doswiadczenie do 

wykonania przedmiotu zam6wienia poprzez udokumentowanie, ze w okresie ostatnich 3 lat 

przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie 

wykonali co najrnniej 4 uslugi polegaj~ce na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

jednostek samorz~du terytorialnego. Do oferty nalezy dol~czye dowody potwierdzaj~ce, ze uslugi 

zostaly wykonane w spos6b nalezyty. (wg zal~cznika nr 2). 

2. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiaj~cy moze z~dae od Wykonawc6w 

wyjasnien dotycz~cych tresci zlozonych ofert. 

3. Zamawiaj~cy poprawl w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie rachunkowe 

(z uwzgl~dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 

4. Zamawiaj~cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom okreslonym w zaproszeniu do zlozenia oferty i zostala oceniona jako 

najkorzystniejsza. 

5. Informacj~ 0 wyborze oferty Zamawiaj~cy zamiesci na stronie intemetowej 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl oraz na tablicy ogloszen Urz~du Gminy Baboszewo. 



VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 

1. Oferta wraz z zalacznikami powinna bye sporz<:tdzona w j~zyku polskim oraz podpisana przez 

osob~/y uprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzone piecz~ci<:t Wykonawcy. 

2. Wykaz dokumentow jakie maj<:t dostarczye Wykonawcy: 

- "Formularz ofertowy" (zal<:tcznik nr 1 do niniejszego zaproszenia), 

- formularz "Doswiadczenie Wykonawcy" (zal<:tcznik nr 2 do niniejszego zaproszenia), 

- wzor umowy zaakceptowany przez Wykonawc~ (zal<:tcznik nr 3 do niniejszego zaproszenia), 

- aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci 

gospodarczej, jesli odr~bne przepisy wymagaj<:t wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 

wczesniej jak 6 miesi~cy przed terminem skladania ofert (kserokopia potwierdzona za zgodnose 

z oryginalem przez Wykonawc~). 

3. Ofert~ nalezy zlozye do 14lipca 2015 roku do godz. 11 00: 

- za posrednictwem poczty/przesylki kurierskiej na adres: Urz~d Gminy Baboszewo, 

ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo, 

- lub osobiscie w Sekretariacie Urz~du Gminy Baboszewo (pok. nr 4), 

w zamkni~tej kopercie z napisem: Oferta na opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Baboszewo na lata 2015 - 2022". 

4. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie me zostan<:t rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu 

zlozenia oferty decyduje data wplywu oferty do Urz~du Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po 

uplywie terminu skladania ofert zostanie zwrocona bez otwierania Wykonawcy i nie b~dzie 

podlegala ocenie. Wykonawca moze zlozye tylko jedn<:t ofert~. 

5. Otwarcie zlozonych ofert nast'tPi w siedzibie Zamawiaj<:tcego w dniu 14 lipca 2015 roku 

o godz. 11 10
, pokoj nr 7. 

6. Osoba uprawniona do porozumiewania si~ z Wykonawcami - Pan Robert Krysiak - e-mail: 

rkrysiak@gminababoszewo.pl 

cw.W6JTA...

mgr Beata ~WSka 
Sekretarl. Gminy 

Zaproszenie do zlozenia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego zamieszczono na 

stronie intemetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.pl; www.gminababoszewo.pl i tablicy ogloszeit Urz~du 

Gminy Baboszewo w dniu 07.07.2015 r. 



Zahtcznik nr 1 

(data) 

(piecz~c Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

W zwi'lzku z zaproszeniem do zlozenia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia 

publicznego RL.042.8.2015 z dnia 7 lipca 2015 roku dotycz'lcym uslu~i opracowania "Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo na lata 2015 - 2022" oferujemy wykonanie 

zam6wienia za kwot~: 

kwota netto: .... .......... .... ... ... ... ... . PLN (slownie ... ... ......... ... .......... ...... ... ............................................ ... ..... ... . 

.. .. ................................ ........... .. .. ...................................................................... ... .. ........... .............................. ) 

podatek VAT: ... ... .... .. .... ... .. .. .... ... . PLN (slownie ......... ...... ........ ... ... ..... ... .... ... ..... ..... ..... ................. .............. . 

.. ... .. .. ... .. .... .................... ... ... .. ... ... .... .... ............... ............. .................. ..... ... .. ..... ....... ....................................... ) 

kwota brutto: .... ....... ..... ... ...... ... ... PLN (slownie .. ...................... ............. ........ ... .......... ..... ......... ........ ..... ..... . 

.................... ..................... .. ................ ...... ... ............................. .. ....... .. .... ... ... ... .... .. ....... .... ................ ..... ... ... .. ) 

1. W podanej wyzej ceme uwzgl~dnione zostaly wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zam6wienia. 

2. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si~ z tresci'l zaproszenia do zlozenia oferty w post~powaniu 

o udzielenie zam6wienia publicznego i nie wnosimy do niego zastrzezen oraz przyjmujemy 

warunki w nim zawarte. 

3. Na przedmiot zam6wienia udzielimy 24 miesi~cznej gwarancji jakosci i r~kojmi . 

4. Osoba do kontaktu (imi~, nazwisko, telefon, e-mail): ..................... ...... ... .............. .............. ..... ... ... .. . 

Podpis osoby/os6b upowaZnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 



Zahtcznik nr 2 

(data) 

(piecz~e Wykonawcy) 

Doswiadczenie Wykonawcy 

Wykaz uslug realizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, 

a jezeli okres dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie. 

Rodzaj uslug Miejsce wykonywania Okres realizacji 
(nazwa, zakres) (strona zamawiaj~ca, (od - do) 

adres, numer telefonu) 

Do oferty zal'lczono dowody potwierdzaj'lce, ie uslu\!i zostaly wykonane w spos6b naleZyty. 

Hose dowod6w: .. ... 

Podpis osoby/os6b upowaz:nionych 

do reprezentowania Wykonawcy 



Umowa Nr ... /2015 - wzor 

zawarta w dniu ...... 2015 r. w Baboszewie, 

pomit::dzy: 

Zahtcznik nr 3 

GminC} Baboszewo, NIP 567 - 179 - 04 - 40; REGON 130378054 z siedzibq w Baboszewie, 

ul. Warszawska 9A reprezentowanq przez: 

Tomasza Sobeckiego - W6jta Gminy Baboszewo, 

przy kontrasygnacie 

Anny Guzanowskiej - Skarbnika Gminy, 

zwanq dalej Zamawiajqcym, 

a 

..................................................................................................................................................... , 

NIP ................................ , REGON .......... ........................ .. 

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej Wykonawcq. 

W wyniku przeprowadzonego postt::powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci 

szacunkowej poniiej 30 000 euro nr RL.042.8.2015 na ustugt:: opracowania "Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo na lata 2015 - 2022", ogtoszonego w dniu 7 lipca 2015 r. na 

stronie internetowej Zamawiajqcego www.ugbaboszewo.bip.org.plitablicy ogtoszen Urzt::du Gminy 

Baboszewo zostata zawarta umowa 0 nastt::pujqcej tresci: 

§1 

Przedmiot umowy i warunki realizacji 

1. Wykonawca zobowiqzuje sit:: wykonac zam6wienie publiczne polegajqce na wykonaniu ustugi 

opracowania dokumentu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baboszewo na lata 2015 

- 2022". 

2. Przedmiot zam6wienia zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami opisanymi w szczeg6towym 

opisie przedmiotu zam6wienia stanowiqcym zatqcznik nr 1 do umowy. 

3. Warunki realizacji ustugi: 

- Wykonawca zobowiqzany jest zrealizowac przedmiot zam6wienia zgodnie z obowiqzujqcymi 

przepisami prawa wsp61notowego krajowego oraz z innymi planami, programami 



i dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym, wojew6dzkim, powiatowym i gminnym, 

- Wykonawca zobowiqzany jest do ztoienia pisemnego oswiadczenia, ie opracowany Plan jest 

zgodny z przepisami prawa wsp61notowego i krajowego oraz z innymi planami, programami 

i dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym, wojew6dzkim, powiatowym i gminnym. 

§2 

Terminy 

1. Termin rozpocz~cia prac: w ciqgu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy. 

2. Termin zakonczenia prac ustala si~ na dzien 30 listopada 2015 r. 

§3 

Wynagrodzenie 

1. Za przedmiot umowy zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci 

............ .... .. ...... .... .... .. .. .... .. ................ .. . zt brutto (wraz z podatkiem VAT 23%) 

stownie: .. ......... .. ......... ... ....... ......... ..... .. .. .. .... ........ ... ............... ... ......... ............ ............ .. ... ........ ... ... .. . / 

w tym podatek VAT (23%) .................. .. .. . zt, wynagrodzenie netto .... .. .. .. ...... .... .. ............ .. . zt 

(stownie: ...... ...... .. ............... .. ......... ..... .... .. .... ... .... ..... ............ ..... ... ... ....... ........ ...... .... .. .... ...... ... ....... ..... ) 

w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

2. Wykonawcy nie przystuguje iadne inne roszczenie 0 dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane 

w umowie, ani roszczenie 0 zwrot koszt6w poniesionych w zwiqzku z wykonywaniem umowy. 

3. Wykonawca wyraia zgod~ na potrqcenie ewentualnych kar umownych z przystugujqcego 

Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca nie ma prawa dokonania cesji wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia okreslonego 

w ust. 1 bez pisemnej zgody Zamawiajqcego. 

§4 

Warunki ptatnosci 

1. Zamawiajqcy nie dopuszcza moiliwosci rozliczenia ustugi fakturami cz~sciowymi. 

2. Podstaw~ wystawienia faktury stanowi protok6t odbioru ustugi stanowiqcej przedmiot 

zam6wienia, podpisany przez Zamawiajqcego i Wykonawc~. 

3. Ptatnosc b~dzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawc~ w fakturze rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

4. Zaptata nast~puje w dniu obciqienia rachunku bankowego Zamawiajqcego. 



§5 

Osoby odpowiedzialne za realizacj~ umowy 

1. Do kontakt6w i i koordynowania spraw zwiqzanych z realizacjq zakresu merytorycznego umowy 

Strony wyznaczajq nast~pujqce osoby: 

1) ze strony Zamawiajqcego: .... ... ......... ... ............................. .. , 

2) ze strony Wykonawcy: ................... ..... .. .. .. .... .... ...... ........... . 

§6 

ObowiC}zki Wykonawcy 

Do obowiqzk6w Wykonawcy naleiy min.: 

1. Rozpocz~cie realizacja prac zgodnie z terminami czynnosciami okreslonymi 

w harmonogramie realizacji zam6wienia. Harmonogram realizacji zam6wienia Wykonawca 

dostarczy Zamawiajqcemu w dniu podpisania umowy. 

2. Przygotowanie wszelkich materiat6w niezb~dnych do przeprowadzenia badan, ankiet, analiz, 

inwentaryzacji. Proces pozyskiwania i gromadzenia danych, monitorowanie wskainik6w itp. 

powinien bye oparty na metodologii opracowanej przez Wsp61ne Centrum Badawcze (JRC) Komisji 

Europejskiej we wsp6tpracy z Dyrekcjq Generalnq ds. Energii (DG ENER) i Biurem Porozumienia 

Burmistrz6w, zawartej w poradniku ,,Jak opracowae plan dziatan na rzecz zr6wnowaionej energii 

(SEAP)". 

3. Gromadzone dane na temat zuiycia i produkcji energii oraz emisji dwutlenku w~gla muszq 

opisywae faktycznq sytuacj~ Gminy Baboszewo. Nie dopuszczalne jest wykonanie szacunk6w 

w oparciu 0 srednie krajowe. Dane naleiy zgromadzie dla wszystkich sektor6w, w kt6rych samorzqd 

gminy planuje podjqe dziatania. Zbieranie danych jest obowiqzkowe w dw6ch gt6wnych sektorach: 

1. budynki, wyposaienie/urzqdzenia i przemyst, 2. transport, b~dqcych wtasnosciq samorzqdu lub 

przez niego zarzqdzanych. W przypadku gospodarstw domowych dane naleiy pozyskae 

z minimum 5 gospodarstw w kaidej z 42 miejscowosci co stanowie b~dzie okoto 10% wszystkich 

gospodarstw znajdujqcych si~ na terenie gminy. Dane powinny bye jak najdoktadniejsze 

i przedstawiae sytuacj~ faktycznq. 

4. Prezentacja projektu Planu na Komisjach Rady Gminy Baboszewo oraz wytoienie projektu Planu 

do publicznego wglqdu. W przypadku wniesienia uwag do projektu Planu Wykonawca zobowiqzany 

b~dzie do uwzgl~dnienia ich w ostatecznej wersji Planu. 

5. Przygotowanie ostatecznej wersji Planu wydrukowanej w formacie A-4, kolor, papier min. 

120 g/m2 w sztywnej oprawie w ilosci 4 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej na 



2 ptytach CD/DVD (format .doc, .pdf, tabele, inwentaryzacja w formacie .xls). 

6. Opracowanie wniosk6w do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz Panstwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego 0 odstClpienie od strategicznej oceny oddziatywania na 

srodowisko lub ustalenie jej zakresu. 

7. Przedtoienie ostatecznej wersji Planu do zatwierdzenia przez ZamawiajClcego. 

8. Informowanie niezwtocznie w formie pisemnej ZamawiajClcego 0 wyst~pujClcych trudnosciach 

w realizacji przedmiotu umowy. 

9. Terminowe wykonanie i przekazanie do ZamawiajClcego przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci i r~kojmi na przedmiot zam6wienia na okres 24 miesi~cy 

liczClC od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu zam6wienia. 

§7 

ObowiClzki ZamawiajClcego 

1. Nadz6r nad realizacjCl prac zgodnie z terminami 

w harmonogramie realizacji zam6wienia. 

czynnosciami okreslonymi 

2. Dokonanie odbioru wykonanej ustugi w ciClgu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia do siedziby 

ZamawiajClcego ostatecznej wersji Planu. 

3. ZamawiajClcy zastrzega sobie prawo do: 

- nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowywanego Planu na kaidym etapie jego tworzenia, 

- zatwierdzenia ostatecznej wersji Planu w ciClgu 5 dni roboczych od dnia dostarczenia do siedziby 

ZamawiajClcego wydrukowanej wersji Planu. 

§8 

Oswiadczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca oswiadcza, ie dysponuje wiedzCl, doswiadczeniem oraz uprawnieniami niezb~dnymi 

do naleiytego zrealizowania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy i zobowiClzuje si~ 

wykonac zam6wienie ze szczeg61nCl starannosciCl, wedtug najlepszej wiedzy, umiej~tnosci, 

z uwzgl~dnieniem obowiClzujClcych przepis6w prawa i przyj~tych standard6w majClc takie na 

wzgl~dzie ochron~ interes6w ZamawiajClcego. 

2. Wykonawca oswiadcza, ie przy wykonywaniu przedmiotu umowy b~dzie wykorzystywat jedynie 

materiaty, utwory, dane i informacje oraz programy komputerowe, kt6re Scl zgodne 

z obowiClzujClcymi przepisami prawa, a w szczeg61nosci nie naruszajCl d6br osobistych, majCltkowych 

i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znak6w towarowych lub wzor6w 



uiytkowych, a takie danych osobowych os6b trzecich. Gdyby doszto do takiego naruszenia 

wyt<lczn<l odpowiedzialnosc wzgl~dem os6b trzecich kt6rych prawa zostaty naruszone ponosi 

Wykonawca. 

§9 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca przenosi z chwil<l dostarczenia Zamawiaj<lcemu przedmiotu umowy autorskie prawa 

maj<ltkowe do wykonanego w ramach umowy dzieta na wszystkich polach eksploatacji. 

2. Wynagrodzenie z tytutu przekazania autorskich praw maj<ltkowych miesci si~ w kwocie 

um6wionego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust 1. 

3. Przeniesienie autorskich praw do Planu jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. 

4. Zamawiaj<lcy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uaktualnien Planu, nawet po 

akceptacji przedmiotu zam6wienia, na co Wykonawca wyraia zgod~. 

5. Wykonawca odpowiada za naruszenie autorskich praw maj<ltkowych i d6br osobistych os6b 

trzecich, odnosz<lcych si~ do przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ie wszystkie wyniki prac mog<lce 

stanowic przedmiot praw autorskich, b~d<l oryginalne, bez niedozwolonych zapoiyczen z utwor6w 

os6b trzecich, a takie nie b~d<l naruszac autorskich praw maj<ltkowych i d6br osobistych os6b 

trzecich 

§ 10 

OdstClpienie od umowy 

1. Stronom przystuguje prawo odst<lpienia od umowy w oparciu 0 przepisy tytutu XV Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Zamawiaj<lcemu przystuguje ponadto prawo odst<lpienia od Umowy w nast~puj<lcych 

przypadkach: 

1) w razie wyst<lpienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj<lcej, ie wykonanie Umowy nie leiy 

w interesie publicznym, czego nie moina by to przewidziec w chwili zawarcia Umowy; 

odst<lpienie od Umowy w tym przypadku moie nast<lpic w terminie 30 dni od powzi~cia 

wiadomosci 0 powyiszych okolicznosciach, 

2) Wykonawca nie rozPOCZ<lt swiadczenia ustugi bez uzasadnionych przyczyn i nie przyst<lpit do 

nich, pomimo wezwania Zamawiaj<lcego ztoionego na pismie, 

3) Wykonawca przerwat realizacj~ swiadczenia ustugi i przerwa ta trwa dtuiej nii 14 dni, 

4) Wykonawca op6inia si~ w wykonywaniu ustugi tak dalece, ie nie jest prawdopodobne, ieby 



zdotat je ukonczye w um6wionym terminie. 

3. Odstqpienie od Umowy powinno nastqpie w formie pisemnej pod rygorem niewainosci takiego 

oswiadczenia i powinno zawierae uzasadnienie. Zawiadomienie powinno bye przekazane 

Wykonawcy lub Zamawiajqcemu co najmniej 7 dni przed terminem odstqpienia . 

§11 

Zmiana postanowieri umowy 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewainosci zm iana istotnych postanowien zawartej Umowy 

w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeieniem 

ust. 2. 

2. Zmiana postanowien umowy w zakresie sposobu realizacji umowy moie nastqpie 

w nast~pujqcych przypadkach: 

1) zmiany obowiqzujqcych przepis6w prawa odnoszqcych si~ do prawidtowej realizacji niniejszego 

zamowienia, 

2) zmiany obowiqzujqcych dokument6w strategicznych i planistycznych regionalnych, krajowych 

lub wspolnotowych odnoszqcych si~ do prawidtowej realizacji niniejszego zam6wienia, 

3) koniecznosci wykonania dodatkowych badan, analiz, konsultacji, uzgodnien nieprzewidzianych 

w opisie przedmiotu zam6wienia, a niezb~dnych do prawidtowego wykonania zamowienia 

obj~tego niniejszq umOWq 

§ 12 

Kary umowne 

1. Za niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie umowy Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do 

dochodzenia od Wykonawcy kar umownych : 

1) za odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, za kt6re ponosi odpowiedzialnose 

Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, 

2) za odstqpienie od umowy przez Wykonawc~ z przyczyn niezaleinych od Zamawiajqcego, kar~ 

umownq w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, 

3) za zwtok~ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kaidy dzien zwtoki, jednak nie wi~cej nii 20% wysokosci 

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, 

4) za zwtok~ w usuni~ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kaidy dzien zwtoki, liczony od dnia nast~pnego po 



uptywie terminu wyznaczonego na usuni~cie wad. Wykonawca nie moze odmowic usuni~cia wad 

bez wzgl~du na wysokosc zwiqzanych z tym kosztow. 

5) Zamawiajqcy ma prawo potrqcic nalezne mu kary umowne z wynagrodzenia przystugujqcego 

Wykonawcy. 

2. Wykonawcy przystugujq kary umowne: 

a) za odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego lub przez Wykonawc~ z przyczyn, za ktore 

ponosi odpowiedzialnosc Zamawiajqcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto 

okreslonego w § 3 ust. 1, za wyjqtkiem sytuacji gdy wystqpi istotna zmiana okolicznosci 

powodujqca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna by to 

przewidziec w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem odstqpienia przez Zamawiajqcego od 

umowy w terminie 30 dni od powzi~cia wiadomosci 0 tych okolicznosciach. 

3. Niezaleznie od kar umownych, 0 ktorych mowa w ust. 1 Zamawiajqcy jest uprawniony do 

dochodzenia odszkodowania uzupetniajqcego na zasadach ogolnych. 

§13 

Postanowienia koncowe 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszq Umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory mogqce wyniknqc z realizacji umowy Strony zobowiqzujq si~ rozwiqzywac 

polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory b~dzie rozstrzygac sqd 

powszechny wtasciwy miejscowo wedtug siedziby Zamawiajqcego. 

§ 14 

ZafClczniki 

Wykaz zatqcznikow do Umowy stanowiqcych integralne cz~sci sktadowe niniejszej umowy: 

1) Opis przedmiotu zamowienia. 

2) Oferta Wykonawcy. 

§ 15 

Umow~ niniejszq sporzqdza si~ w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze 

stron . 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJJ\CY: 



ZatClcznik nr 1 

Opis przedmiotu zam6wienia: 

1. Przedmiotem zam6wienia jest opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Baboszewo na lata 2015 - 2022". Opracowany Plan musi bye zgodny z obowiqzujqcymi przepisami 

prawa wsp61notowego krajowego oraz sp6jny z innymi planami, programami 

i dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym, wojew6dzkim, powiatowym i gminnym. 

Wykonawca b~dzie zobowiqzany do ztozenia pisemnego oswiadczenia, ze opracowany Plan jest 

zgodny z ww przepisami i dokumentami. 

2. Opracowany Plan powinien obejmowae minimum nast~pujqcy zakres danych: 

1). Streszczenie. 

2). Og61na strategia: 

- cele strategiczne i szczeg6towe, 

- stan obecny, 

- identyfikacja obszar6w problemowych, 

- aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaaranzowane 

strony, budzet, zr6dta finansowania inwestycji, srodki finansowe na monitoring i ocen~). 

3). Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku w~gla. 

4). Dziatania/zadania i srodki zaplanowane na catv okres obj~ty Planem: 

- dtugoterminowa strategia, cele i zobowiqzania, 

- kr6tko/srednioterminowe dZiatania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizacj~, 

harmonogram, koszty, wskazniki) . 

3. Zakres realizacji przedmiotu zam6wienia obejmuje obejmuje: 

1). Opracowanie harmonogramu planowanych zadan i czynnosci niezb~dnych do prawidtowego i 

terminowego wykonania zam6wienia. 

2) . Przygotowanie wszelkich materiat6w niezb~dnych do przeprowadzenia badan, ankiet, analiz, 

inwentaryzacji. Proces pozyskiwania i gromadzenia danych, monitorowanie wskaznik6w itp . 

powinien bye oparty na metodologii opracowanej przez Wsp61ne Centrum Badawcze (JRC) Komisji 

Europejskiej we wsp6tpracy z Dyrekcjq Generalnq ds. Energii (DG ENER) i Biurem Porozumienia 

Burmistrz6w, zawartej w poradniku "Jak opracowae plan dziatan na rzecz zr6wnowazonej energii 

(SEAP)". 

3). Gromadzone dane na temat zuzycia i produkcji energii oraz emisji dwutlenku w~gla muszq 

opisywae sytuacj~ Gminy Baboszewo. Nie dopuszczalne jest wykonanie szacunk6w 

w oparciu 0 srednie krajowe. Dane nalezy zgromadzie dla wszystkich sektor6w, w kt6rych samorzqd 



gminy planuje podjqe dziatania. Zbieranie danych jest obowiqzkowe w dw6ch gt6wnych 

sektorach:1. budynki, wyposaieniejurzqdzenia i przemyst, 2. transport, b~dqcych wtasnosciq 

samorzqdu lub przez niego zarzqdzanych . W przypadku gospodarstw domowych dane naleiy 

pozyskae z minimum 10% wszystkich gospodarstw znajdujqcych si~ na terenie gminy tj. z minimum 

5 gospodarstw w kaidej z 42 miejscowosci. Dane powinny bye jak najdoktadniejsze i przedstawiae 

sytuacj~ faktycznq. 

4). Prezentacja projektu Planu na Komisjach Rady Gminy Baboszewo oraz wytoienie projektu Planu 

do publicznego wglqdu. W przypadku wniesienia uwag do projektu Planu Wykonawca zobowiqzany 

b~dzie do uwzgl~dnienia ich w ostatecznej wersji Planu. 

5). Przygotowanie ostatecznej wersji Planu wydrukowanej w formacie A-4, kolor, papier min. 

120 gjm 2 w sztywnej oprawie w ilosci 4 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej na 

2 ptytach CDjDVD (format .doc, .pdf, tabele w formacie .xls). 

6). Opracowanie wniosk6w do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz Panstwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego 0 odstqpienie od strategicznej oceny oddziatywania na 

srodowisko lub ustalenie jej zakresu. 

7). Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do: 

nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowywanego Panu na kaidym etapie jego 

tworzenia, 

- zatwierdzenia ostatecznej wersji Planu. 

4. Wykonawca Planu udzieli gwarancji jakosci i r~kojmi na przedmiot zam6wienia na okres 

24 miesi~cy liczqc od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu 

zam6wienia. Wykonawca z chwilq dostarczenia ostatecznej wersji Planu przeniesie na 

Zamawiajqcego autorskie prawa majqtkowe do utworu powstatego w wyniku realizacji 

przedmiotu zam6wienia na wszystkich polach eksploatacji. 


