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Gmina Baboszewo 
09-130 Bahoszewo 
ul. Warszawska 9A 

Regan 130378054 

RL.042. ~~2t>~75 790440 
Baboszewo, dnia 22.09.2015 r. 

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

na roboty budowlane pn. "Wykonanie instalacji zbiornikowych gazu plynnego 

oraz instalacji c.o. w budynku OSP w Draminie oraz w budynku swietlicy i w budynku 

garazu OSP w Woli Folwark (Gmina Baboszewo)" 

Zam6wienie ponizej 30 000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieii 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 1790440, 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. 

Przedmiotem zam6wienia S,!: roboty budowlane polegaj,!:ce na wykonaniu instalacji zbiomikowych gazu 

plynnego oraz instalacji c.o. w budynku OSP w Draminie oraz w budynku swietlicy i w budynku 

garazu OSP w Woli Folwark (Gmina Baboszewo). 

Zakres rob6t obejmuje: 

• roboty og6lnobudowlane wewn'!:trz budynk6w, 

• roboty technologiczne, 

• montaZ automatyki i instalacji elektrycznej, 

• montaZ instalacji gazu plynnego na zewn'!:trz - roboty ziemne, 

• montaZ instalacji gazu plynnego na zewn'!:trz - roboty instalacyjne, 

• montaZ grzejnik6w i armatury grzejnikowej. 

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia stanowi'!:zal'!:czniki do zaproszenia do zlozenia oferty tj.: 

1. Wykonanie instalacji zbiomikowych gazu plynnego oraz instalacji c.o. w budynku OSP w Draminie: 

• opis techniczny, 
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• aksonometria instalacji gazu plynnego, 

• przedmiar rob6t, 

• projekt zagospodarowania terenu, 

• rozwini~cie instalacji c.o. 

• rzut parteru schemat technologiczny, 

• schemat montaZu zbiomika na gaz, 

• schemat technologiczny, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t. 

2. Wykonanie instalacji zbiomikowej gazu plynnego oraz instalacji c.o. w budynku swietlicy i budynku 

OSP w Woli Folwark: 

• opis techniczny, 

• aksonometria instalacji gazu plynnego, 

• przedmiar rob6t, 

• projekt zagospodarowania terenu, 

• rozwini~cie instalacji c.o. 

• rzut swietlicy, garazu, 

• schemat montaZu zbiomika na gaz, 

• schemat technologiczny, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t. 

Gwarancja Wykonawcy - 36 mleSHtCY od dnia podpisania bezusterkowego protokolu odbioru 

koiLcowego. 

III. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

1. Zamawiaj<lcy wymaga od Wykonawcy, kt6rego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz<l wniesienia 

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny calkowitej brutto (z podatkiem 

VAT) podanej w ofercie. Zamawiaj'lcy dopuszcza nast~puj'lce formy zabezpieczenia: 

• pieni<ldzu; 

• por~czeniach bankowych; 

• gwarancjach bankowych, 

• gwarancjach ubezpieczeniowych. 

2. Oryginal dokumentu potwierdzaj<lcego wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi 

bye dostarczony do Zamawiaj<lcego przed podpisaniem umowy. 
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3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniqdzu Wykonawca zobowiqzany b~dzie wniesc przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiajqcego: 

Banku Sp61dzielczego w PIon sku Oddzial w Baboszewie Nr 73 8230 0007 0005 6300 2000 0004 

z podaniem tytulu: "Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy, RL.042. 1 1.20 15 na wykonanie 

instalacji zbiornikowych gazu plynnego oraz instalacji c.o. w budynku OSP w Draminie oraz w budynku 

swietlicy i w budynku garai:u OSP w Woli Folwark (Gmina Baboszewo)." 

4. Zamawiaj'lcy zwr6ci kwot~ stanowi'lca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zam6wienia i uznania przez Zamawiaj'lcego za nalezycie wykonane. 

5. Kwot~ stanowi'lcct 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiaj'lcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen 

z tytulu r~kojmi za wady. 

6. K wota, 0 kt6rej mowa w pkt 5 zostanie zwr6cona nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r~kojmi 

za wady. 

7. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inn'l form~ niz pieni'ldz, 

w6wczas Wykonawca, przed uplywerh1 0 dni od wykonania zam6wienia i uznania przez Zamawiaj'lcego 

za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 

stanowi'lcy 30% wartosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (0 ile 

dotychczasowy dokument me zawiera automatycznej klauzuli zmmeJszaJ'lceJ wartose tego 

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, po przedstawieniu przez Wykonawc~ wystawcy 

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, protokolu odbioru koncowego ). 

8. Zabezpieczenie wnoszone w postaci por~czenia lub gwarancji musi zawierae nast~puj'lce e1ementy: 

• nazw~ Wykonawcy i beneficjenta gwarancji (Zamawiaj'lcego), gwaranta (banku lub instytucji 

ubezpieczeniowej udzielaj'lcej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

• okreslenie wierzytelnosci, kt6ra rna bye zabezpieczona gwarancjq, 

• kwota zobowiqzania, 

• termin waznosci, 

• sformulowanie zobowiqzania Gwaranta do nieodwolalnego i bezwarunkowego zaplacenia kwoty 

zobowi'lzania na pierwsze z'ldanie zaplaty, w przypadku gdy Wykonawca nie wykonal lub 

wykonal umow~ nienalezycie, w tym kar umownych. Termin zaplaty na rzecz beneficjenta 

(Zamawiaj'lcego) kwoty roszczenia nie moze przekraczae 14 dni od dnia otrzymania przez 

Gwaranta pisemnego wezwania do zaplaty wraz z kopi'l dokumentu uzasadniaj'lcego roszczenie. 

• Gwarant nie moze uzalezniae dokonania zaplaty od spelnienia jakichkolwiek dodatkowych 

warunk6w, 

Gwarancji nie zawieraj'lcej wymienionych element6w, b'ldz posiadaj'lcej jakiekolwiek dodatkowe 

zastrzezenia, kt6re mog'l bye podstaw'l do uchylenia si~ od zaplaty roszczen, Zamawiaj'lcy uzna, ze 
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Wykonawca nie wni6s1 zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona1 umowy lub wykona1 umow~ nienalezycie w tym nie 

usun't1 wad i usterek, Zamawiaj'tcy w okresie waZnosci gwarancji wyst'tPi do gwaranta z pisemnym 

z'tdaniem zap1acenia kwoty stanowi'tcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Z'tdanie zawierae 

b~dzie uzasadnienie faktyczne i prawne oraz nast~puj'tce dokumenty: 

• pisernne oswiadczenie, ze Wykonawca pomimo pisernnego wezwania przez Zamawiaj'tcego nie 

wykona1lub nienalezycie wykona1 umow~ i nie uisci1 wymaganych kar umownych, 

• kopi~ skierowanego do Wykonawcy wezwania do usuni~cia wad i usterek, w kt6rym okreSlono 

rodzaj wad i termin ich usuni~cia, wraz z potwierdzeniem wys1ania lubli kopi~ wezwania do 

zap1aty kar umownych naleznych z tytu1u nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy 

lub odst'tPienia od umowy przez Wykonawc~ lub odst'tPienia od umowy przez Zamawiaj'tcego 

z winy Wykonawcy, 

• dokumenty poswiadczaj'tce umocowanie os6b podpisanych pod wezwaniem do zap1aty. 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA. 

1. Roboty budowlane nalezy wykonae w terminie do dnia 20 listopada 2015 r. 

V. KRYTERIUM OCENY OFERTY. 

1. Najnizsza cena. 

VI. WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU. 

1. W post~powaniu mog't brae udzia1 Wykonawcy, kt6rzy wykaz't sw't wiedz~ i doswiadczenie do 

wykonania przedmiotu zam6wienia poprzez udokumentowanie, ze w okresie ostatnich 5 lat 

przed up1ywem terminu sk1adania ofert, a jezeli okres dzia1alnosci jest kr6tszy - w tym okresie 

wykonali co najmniej 2 roboty budowlane 0 wartosci min. 50.000 zl brutto (z podatkiem VAT) 

kaZda polegaj'tce na wykonaniu instalacji gazu plynnego oraz instalacji c.o. Do oferty nalezy 

dol'tczye dowody potwierdzaj'tce, ze roboty budowlane zostaly wykonane w spos6b nalezyty (wg 

za1'tcznika nr 2) 

2. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiaj'tcy moze z'tdae od Wykonawc6w 

wyjasnien dotycz'tcych tresci zlozonych ofert. 

3. Zamawiaj'tcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omy1ki pisarskie rachunkowe 

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

4. Zamawiaj'tcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim 

wymagamom okreslonym w zaproszemu do zlozenia oferty i zosta1a oceniona jako 

najkorzystniej sza. 
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5. Informacj~ 0 wyborze oferty Zamawiaj<lcy zamiesci na stronie intemetowej 

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

VII. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 

1. Oferta wraz z zalqcznikami powinna bye sporz<ldzona w j~zyku polskim oraz podpisana przez 

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

2. Wykaz dokumentow jakie maj<l dostarczye Wykonawcy: 

- "Formularz ofertowy" (za1<lcznik nr 1 do niniejszego zaproszenia), 

- formularz "Doswiadczenie Wykonawcy" (za1<lcznik nr 2 do niniejszego zaproszenia), 

- wzor umowy zaakceptowany przez Wykonawc~ (za1<lcznik nr 3 do niniejszego zaproszenia), 

- uprawnienia budowlane kierownika budowy do kierowania robotami budowlanym oraz 

zaswiadczenie 0 przynaleznosci do Polskiej Izby InZynierow Budownictwa, 

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

gospodarczej, jesli odr~bne przepisy wymagaj<l 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 29 wrzesnia 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: Roboty budowlane polegaj~ce na wykonaniu instalacji 

zbiornikowych gazu plynnego oraz instalacji c.o. w budynku OSP w Draminie oraz w budynku 

swietlicy i w budynku garazu OSP w Woli Folwark (Gmina Baboszewo). 

4. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie nie zostan'l 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'l ofert~. 

5. Otwarcie zlozonych ofert nast'lPi w siedzibie Zamawiaj'lcego w dniu 29 wrzesnia 2015 roku 

o godz. 11 30, pokoj nr 7. 

6. Osoba uprawniona do porozumiewania Sl~ z Wykonawcami - Pan Robert Krysiak -

e-mail: rkrysiak@gminababoszewo.pl 

Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia post~powania bez podawania uzasadnienia. 
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Zaproszenie do zlozenia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego zamieszczono na 

stronie intemetowej: \vww.ugbaboszewo.bip.org.pl i tablicy ogloszen Urz~du Gminy Baboszewo w dniu 

22.09.2015 r. 

Zup.WOJTA 

mgrc:21gX~()WSka 
Sekrcl,wl. Gminy 
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