
GMINA BABOSZEWO 
09-130 Baboszewo, III. Warszawska 9A 

Regon 130378054 
NIP 5671790440 

OAiZP.271.2.10,2018 

Baboszewo, dnia 15 czerwca 2018 r. 

ZAPROSZENIE DO ZlOZENIA OFERTY 
w postpowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci szacunkowej ponizej 30 000 euro 
(z wylqczeniem stosowania przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zam6wieli publicznych na 
podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp Dz,U, 2017, poz,1579, ze zm,) 

Oznaczenie sprawy : OAiZP.271.2.9.2018 
Nazwa zamowienia: " Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baboszewo na lata 
2018·2022. " 

I.NAZWA I AD RES ZAMAWIAJA,CEGO: 
1.Gmina Baboszewo 
09-130 Baboszewo, (pow, plonski, woj. mazowieckie) 
REGON 130378054; NIP 567-179-04-40 
tel. 23/6611091, fax, 2316611071, 
e-maill:zp@gminababoszewo.pl;urzad@gminababoszewo.pl 
ad res strony internetowej:www,bip,gminababoszewo,pl , 
2,Godziny urz~dowania: poniedzialek, wlorek, sroda, piqlek od 730 do 153o,Gzwartek od godz, 730do 17°° 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 
1 ,Przedmiotem zam6wienia jest opracowanie Pragramu Opieki nad Zabytkami Gminy Babaszewo na lata 
2018-2022, zgadnie z Ustawq z dnia 23 lipca 2003 r, a ochronie zabytk6w i apiece nad zabytkami (Dz.U, 
2017, poz. 2187), 
Opracawanie winno uwzglEidnia6 wskazania zawarte w paradniku metodycznym dla apracawania 
Gminnega pragramu apieki nad zabytkami wydanym przez Krajawy Osrodek Badan i Dokumentacji 
Zabytk6w, a w szczeg6lnoSci: 
1 )podstawy prawne opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami; 
2)uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce; 
3)strategiczne cele polityki panstwa w zakresie ochrony zabytk6w i opieki nad zabytkami; 
4)relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie wojew6dztwa 
i powiatu, sp6jnego z Krajowym programem ochrony i opieki nad zabytkami; 
5)uwarunkowania zewnEitrzne i wewnEitrzne ochrony dziedzictwa kulturowego (relacje gminnego programu 
opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie gminy - analiza dokument6w 
programawych gminy); 
6)charakterystykEi zasab6w i analiza stanu dziedzictwa i krajabrazu kulturowego gminy, lj, kr6tki zarys 
historii obszaru gminy, krajobraz kulturowy, zabytki nieruchome, zabytki ruchome, zabytki archeologiczne, 
zabytki w zbiorach muzealnych i innych, dziedzictwo niematerialne; zabytki objEite prawnymi formami 
ochrony, zabytki w gminnej ewidencji zabytk6w, zabytki 0 najwyzszym znaczeniu dla gminy pozostajqcymi 
w zakresie zadan gminy; 
7)ocenEi stanu dziedzictwa kulturowego gminy, analiza szans i zagrozen; 
8)zalozenia programowe (priorytety programu opieki, kierunki dzialar'l programu opieki, zadania programu 
opieki) instrumenty realizacji programu opieki nad zabytkami; 
9)zasady oceny realizacji programu opieki nad zabytkami, zr6dla finansowania programu opieki nad 
zabytkami, realizacjEi i finansowanie przez gminEi zadan z zakresu ochrony zabytk6w, 



2.Wykonawca zobowiqzany jest w szczeg61nosci do: 

1)wykonania przedmiotu umowy w sposob zgodny z obowiqzujqcymi przepisami prawa. 
Jeteli w trakcie trwania umowy zmieniq siE;l akty prawne - zam6wienie winno bye wykonane 
zgodnie z przepisami obowiqzujqcymi w dniu przekazania Zamawiajqcemu Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami; 

2)wykonania wszelkich opracowari niezbE;ldnych dla oSiqgniE;lcia kompletnosci przedmiotu umowy, 
3)weryfikacji listy obiekt6w objE;ltych gminnq ewidencjq zabytk6w w zakresie zgodnosci z Rejestrem 
Zabytk6w Nieruchomych Wojew6dztwa Mazowieckiego i listq zabytk6w wpisanych do Wojew6dzkiej 
Ewidencji Zabytk6w; 
4)weryfikacji zabytk6w ujE;ltych w dotychczasowej ewidencji, w przypadku stwierdzenia, te stan zachowania 
obiekt6w ulegl zmianie na kartach zabytk6w nalety jq uaktualnic lub uzupelnic fotografiE;l zabytk6w; 
5)konsultacji z przedstawicielem Zamawiajqcego (osobq uprawnionq do kontakt6w wymienionq w § 7 
niniejszej umowy), na katdym etapie opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. 
6)uzgodnienia tresci opracowanego Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baboszewo na lata 
2018-2022 oraz uzyskania pozytywnej pisemnej opinii Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w w 
Warszawie; 
7)uzupelniania brakujqcych dokument6w i uwzglE;ldnianie wszelkich uwag stwierdzonych w trakcie 
opiniowania Programu przez Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w w Warszawie; 
8) sporzqdzenie stosownego projektu uchwaly wraz z uzasadnieniem dla Rady Gminy Baboszewo, 
w sprawie przyjE;lcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baboszewo na lata 2018-2022; 
9) zaprezentowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baboszewo na lata 2018-2022 
oraz projektu uchwaly podczas posiedzenia Komisji Rady Gminy Baboszewo w terminie uzgodnionym 
z Zamawiajqcym. 
1 O)przedlotenia Zamawiajqcemu Gminnego celem Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baboszewo 
w ilosci: wersja papierowa - 2 egzemplarze, edytowalna wersja elektroniczna wraz z nieedytowalnq wersjq 
elektronicznq - 2 sz!. Jplyta CD, DVDJ oraz zaktualizowanej Gminnej Ewidencji Zabytk6w - w 
ilosci: wersja papierowa - 2 egzemplarze, edytowalna wersja elektroniczna wraz z nieedytowalnq wersjq 
elektronicznq - 2 sz!. Jplyta CD, DVDJ 

UI. TERMIN REALlZACJI ZAMOWIENIA: 
1.Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 31 sierpnia 2018 r. 

2.Jako termin wykonania przedmiotu umowy bE;ldzie uznany dzieri, w kt6rym Wykonawca zloty 
w siedzibie Zamawiajqcego kompletny Gminny Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baboszewo na 
lata 2018-2022, z pozytywnq pisemnq opiniq Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w w Warszawie; 

IV. WARUNKI UDZIAt.U W POSTE;POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEt.NIENIA. 

1.0 udzielenie zam6wienia mogq ubiegac siE;l Wykonawcy, kt6rzy spelniajq warunki udzialu w 
postE;lpowaniu, dotyczqce zdolnosci zawodowych ~. posiadajq doswiadczenie w zakresie objE;ltym 
zam6wieniem, 

2Wykonawca spelni warunek dotyczqcy zdolnosci zawodowej, 0 kt6rym mowa w pkt VII.1. jeteli wykate, 
te w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert wykonal nalezycie co najmniej 
jednq uslugE;l polegajqcq na sporzqdzeniu Programu Opieki nad Zabytkami i przedloty dowody 
potwierdzajqce, ze usluga zostala wykonana nalezycie. 

V. INFORMACJA 0 DOI<UMENTACH, JAI<IE MAJI\ DOSTARCZYC WYI<ONAWCY: 

1.00 oferty (wz6r zal. nr 1) nalety zalqczyc: 

1)aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci gospodarczej, 
jeteli odrE;lbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wczesniej nit 6 miesiE;lcy 
przed uplywem terminu do skladania ofert, lub wskazanie adresu www. z kt6rego Zamawiajqcy mote 
samodzielnie pobrac aktualny wpis. 
2)pelnomocnictwo dla osoby podpisujqcej ofert~ (jesli umocowanie nie wynika z KRS bqdz dokumentu 
rownorz<ldnego), 



VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 

1.0lerta powinna bye sporzqdzona na "Formularzu olertowym" - wzor zal. Nr 1 zalqcznik do niniejszego 
zapytania, podpisana przez osob<;>/y uprawnione do wyst<;>powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona 
piecz<;>ciq Wykonawcy. 
2.0Iert<;> nalezy zlozye za posrednictwem poczty Ikuriera w zamkni<;>tej kopercie z napisem: 
"Oferta na opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baboszewo na lata 2018-2022, 

3.Miejsce i termin skladania olert: 

1)miejsce skladania olert: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, 
Kancelaria Og6lna, 

2)termin skladania olert: do dnia 26 czerwca 2018 r., do godz. 10:00 

4.Miejsce i termin otwarcia olert: 

1)miejsce otwarcia olert: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pok. nr 
7 Sala Posiedzen 

2)termin otwarcia olert: w dniu 26 czerwca 2018r. 0 godz. 10:05 

5. Termin zwiqzania olertq: 30 dni od ostatecznego terminu skladania olert. 

VII. KRYTERIUM OCENY OFERTY - najnizsza cena. 

VIII. WZOR UMOWY 
Wz6r umowy w sprawie zam6wienia publicznego stanowi zalqcznik nr 2 do zaproszenia. 

IX. INFORMACJE 0 SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SII:; ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI 

1)W post<;>powaniu komunikacja mi<;>dzy Zamawiajqcym a Wykonawcami odbywa si<;> zgodnie z wyborem 
zamawiajqcego za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
- Prawo pocztowe (Oz. U. 2017 r. poz. 1481), osobiscie, za posrednictwem poslanca, laksu lub przy uzyciu 
srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia18 lipca 2002 r. 0 swiadczeniu uslug drogq 
elektronicznq (Oz. U 2017 r. poz.1219). 

2)Jezeli Zamawiajqcy lub Wykonawca przekazujq oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inlormacje 
za posrednictwem laksu lub przy uzyciu srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. 0 swiadczeniu uslug drogq elektronicznq, kazda ze stron na zqdanie drugiej strony 
niezwlocznie potwierdza lakt ich otrzymania. 

3)Osobami uprawnionymi do porozumiewania sill z Wykonawcami Sq: 

- w zakresie merytorycznym dotyczqcym przedmiotu zam6wienia Pani Jolanta Pajqk: 

e-mail:oswiata@gminababoszewo.pllubpajak@gminababoszewo.pl 

numer laxu: 23 6611071; 

- w zakresie procedury Pan Zbigniew Suliliski 

-e-mail ;m@gminababoszewo.pl 

-numer laxu: 236611071 

Zamawiajqcy nie dopuszcza porozumiewania si<;> z Wykonawcami za posrednictwem telelonu. 

Zalaczniki: 
Zat. nr 1 
Zat. nr 2 
Zat. nr 3 

- Formularz olerty, 
~ Wz6r umowy, 
- Informacja RODO 



Zal'lcznik Nr 1 - Formularz oferty 

OFERTA 

GMINA BABOSZEWO 
[nazwa Zamawiajqcego] 

Adres: 09-130 Baboszewo 
ul. Warszawska 9 A 

*) 

numer faksu 

nr tel. komorkowego 

naZwa firmy (koJejncgo Wykonawcy wsp61nie ubiegajE)cego siy 0 zam6wienie) 

NIP 

l.Zglaszam/y sw6j ndzial w Post9powanin 0 udzielenia zamowienia publicznego w trybie zapytania ofertowego 
OAiZP.271.2.10.2018, ktorego przedmiotem jest "Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 
GmillY Baboszewo na lata 2018-2022" i oferujemy wykonanie zam6wienia za wynagrodzenie: 
netto 
podatek VAT .... % 
brutto: . ..... zl 

(slownie ..................... . ..................................................... ) 
2.W podanych wytej cenach uwzglydnione zostaly wszystkie koszly wykonania przedmiotu zamowienia. 
3. Oswiadczenia i zobowi~zania Wykonawcy: 
l)oswiadczamy, ze uzyska1ismy informacje niezbydne do przygotowania oferty i wlasciwego wykonania zam6wienia, 
2)oswiadczamy, te jestesmy zwi~zani niniejsz~ ofert~ przez okres 30 dni od daly uplywu terminu skladania ofert, 
3)oswiadczamy, te akceptujemy trese wzoru umowy 0 udzielenie zm6wienia publicznego. 
4) zobowi~zujemy siy zrealizowae przedmiot umowy w terminie do 31 sierpnia 2018 r. 



4 )wyrazam/y zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby nmleJszego postypowania zgodnie 
z informacj~ zlozon~ przez Zamawiaj~cego stanowi~c~ zal~cznik Nr 3 do Zaproszenia. 

S)oswiadczam/y, :te wypelnilem/wypelnilismy obowi~zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec os6b fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem/pozyslcalismy w celu 
ubiegania si, 0 udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postypowaniu. 

6)Nastypuj~cy zakres uslug niniejszego zamowienia powierzamy podwykonawcom: 

owierzonego podwykonawcom 

Uwaga: wypelniajq tylko WykonQwcy, kt6rzy powierzq wykonanie cz,/sci zam6wienia podwykonawcom 

4.zal~cznikami do niniejszej oferty s~: 
1 )pelnomocnictwo* dla osoby podpisuj~cej oferty (jdli umocowanie nie wynika z KRS bqdf; dokumentu 
rownorz?dnego), 
2)aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci gospodarczej, jezeli 
odrybne przepisy wymagaj~ wpisu do rejestrulub ewidencji, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiycy przed uplywem 
terminu do skladania ofert, 

S.Na zlozon~ of crtI' sklada siy ........... ponumerowanych stron z zachowaniem ci~glosci numeracji. 

(miejscowosc, data) 

(czytelny pod pis lub w przypadku parajki pieczqtka 
imienna upelnomocnionegolych przedstawicieli 

Wykonawry 



Zal~cznik Nr 2 - wz6r umowy 

UMOWA nr .... .12018 

zawarta w dniu ................ 2018 roku w Baboszewie pomiE?dzy Gminq Baboszewo, 
09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A NIP. . REGON 
reprezentowanq przez: .. ........ . .......... . 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani . 
zwanq w tresci umowy 
ZAMAWIAJI\CYM 
a 
......................................... z siedzibq .......................... wpisanym(q) 
do rejestru ............................ " ............. (rodzaj rejestru) prowadzonego przez .................................... . 
pod numerem...... .NIP: .......... ,REGON: 
reprezentowanym przez: . ............. . ............. . .................... . 
zwanym w tresci umowy WYKONAWCI\. 

Niniejszq umowE? zawarto w wyniku postE?Powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci 
ponizej 30000 euro, Nr OAiZP.271.2.10.2018, pn. "Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami Gminy Baboszewo na lata 2018-2022". 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1.Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie Programu Opieki nad 
Zabytkami Gminy Baboszewo na lata 2018-2022, zgodnie z Ustawq z dnia 23 lipca 2003 r. oochronie 
zabytk6w i opiece nad zabytkami (Oz.U. 2017, poz. 2187). 
Opracowanie winno uwzglE?dniae wskazania zawarte w poradniku metodycznym dla opracowania 
Gminnego programu opieki nad zabytkami wydanym przez Krajowy Osrodek Badari i Ookumentacji 
Zabytk6w, a w szczeg6lnosci: 
1 )podstawy prawne opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami; 
2)uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce; 
3)strategiczne cele polityki paristwa w zakresie ochrony zabytk6w i opieki nad zabytkami; 
4)relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie 
wojew6dztwa i powiatu, sp6jnego z Krajowym programem ochrony i opieki nad zabytkami; 
5)uwarunkowania zewnE;ltrzne i wewnE;ltrzne ochrony dziedzictwa kulturowego (relacje gminnego 
programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie gminy - analiza dokument6w 
programowych gminy); 
6)charakterystykE;l zasob6w i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy, tj. krotki zarys 
historii obszaru gminy, krajobraz kulturowy, zabytki nieruchome, zabytki ruchome, zabytki 
archeologiczne, zabytki w zbiorach muzealnych i innych, dziedzictwo niematerialne; zabytki objE?te 
prawnymi formami ochrony, zabytki w gminnej ewidencji zabytk6w, zabytki 0 najwyzszym znaczeniu 
dla gminy pozostajqcymi w zakresie zadari gminy; 
7)ocenE;l stanu dziedzictwa kulturowego gminy, analiza sZans i zagrozeri; 
8)zalozenia programowe (priorytety programu opieki, kierunki dzialari programu opieki, zadania 
programu opieki) instrumenty realizacji programu opieki nad zabytkami; 
9)zasady oceny realizacji programu opieki nad zabytkami, zr6dla finansowania programu opieki nad 
zabytkami, realizacjE;l i finansowanie przez gminE;l zadari z zakresu ochrony zabytk6w; 

§2 
Obowi'lzki Wykonawcy 

1.Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiqzany w szczeg61nosci do: 

1)wykonania przedmiotu umowy w spos6b zgodny z obowiqzujqcymi przepisami prawa. 
Jezeli w trakcie trwania umowy zmieniq siE;l akty prawne - zamowienie winn~ bye wykonane 
zgodnie z przepisami obowiqzujqcymi w dniu przekazania Zamawiajqcemu Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami; 

2)wykonania wszelkich opracowari niezbE;ldnych dla osiqgniE;lcia kompletnosci przedmiotu umowy, 



3)weryfikacji listy obiekt6w objlltych gminnq ewidencjq zabytk6w w zakresie zgodnosci z Rejestrem 
Zabytk6w Nieruchomych Wojew6dztwa Mazowieckiego i listq zabytk6w wpisanych do Wojew6dzkiej 
Ewidencji Zabytk6w; 
4)weryfikacji zabytk6w ujEltych w dotychczasowej ewidencji, w przypadku stwierdzenia, ze stan 
zachowania obiekt6w ulegl zmianie na kartach zabytk6w nalezy jq uaktualnic lub uzupelnic fotografiEi 
zabytk6w; 
5)konsultacji z przedstawicielem Zamawiajqcego (osobq uprawnionq do kontakt6w wymienionq w § 7 
niniejszej umowy), na kazdym etapie opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. 
6)uzgodnienia tresci opracowanego Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baboszewo 
na lata 2018-2022 oraz uzyskania pozytywnej pisemnej opinii Wojew6dzkiego Konserwatora 
Zabytk6w w Warszawie; 
7)uzupelniania brakujqcych dokument6w i uwzgllldnianie wszelkich uwag stwierdzonych w trakcie 
opiniowania Programu przez Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w w Warszawie; 
8) sporzqdzenie stosownego projektu uchwaly wraz z uzasadnieniem dla Rady Gminy Baboszewo, 
w sprawie przyjllcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baboszewo na lata 2018-
2022; 
9) zaprezentowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baboszewo na lata 2018-
2022 oraz projektu uchwaly podczas posiedzenia Komisji Rady Gminy Baboszewo w terminie 
uzgodnionym z Zamawiajqcym, 
10)przedlozenia Zamawiajqcemu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baboszewo 
w ilosci: wersja papierowa - 2 egzemplarze, edytowalna wersja elektroniczna wraz z nieedytowalnq 
wersjq elektronicznq - 2 sz!. /plyta CD, DVD/ oraz zaktualizowanej Gminnej Ewidencji Zabytk6w -
w ilosci: wersja papierowa - 2 egzemplarze, edytowalna wersja elektroniczna wraz z nieedytowalnq 
wersjq elektronicznq - 2 sz!. /plyta CD, DVD/ 
2. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiqzuje sill do pisemnego powiadamiania 
Zamawiajqcego 0: 
1)zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 
2)zmianie os6b reprezentujqcych Wykonawcll; 
3)zlozeniu wniosku 0 ogloszenie upadlosci; 
4)ogloszeniu likwidacji; 
5)zawieszeniu dzialalnosci. 

§3 
Obowiqzki Zamawiajqcego 

1.Zamawiajqcy zobowiqzany jest do: 
1 )wsp6lpracy z Wykonawcq celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym udostEipnienia 
posiadanych kart zabytk6w" 
2) odbioru przedmiotu umowy w ciqgu 7 dni od daly zgloszenia 0 gotowosci do odbioru, 
3)zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach i terminie okreslonym w § 6, ustA niniejszej 
umowy. 
2. Zamawiajqcy udostllpni Wykonawcy posiadane materialy w tym gminnq ewidencjEl zabytk6w. 
3. Zamawiajqcy udzieli Wykonawcy niezblldnego pelnomocnictwa do reprezentowania 
Zamawiajqcego wobec jednostki administracji publicznej wydajqcej niezblldne opinie. 

§4 
Termin wykonania 

1.Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 31 sierpnia 2018 r. 

2.Jako termin wykonania przedmiotu umowy bEidzie uznany dzien, w kt6rym Wykonawca zlozy 
w siedzibie Zamawiajqcego kompletny Gminny Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baboszewo 
na lata 2018-2022, z pozytywnq pisemnq opiniq Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
w Warszawie; 
3. Przekroczenie terminu okreslonego w us!. 1 jest podstawq do naliczenia kar umownych zgodnie 
z § 11 us!.1 pkt 3 umowy. 

§5 
Wynagrodzenie 

1.Z tytulu wykonywania przedmiotu umowy, 0 kt6rym mowa w §1 Strony ustalajq zgodnie z olertq 
Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci og61em ................ brutto (wraz z podatkiem 
VAT. .. .... %) 
Siownie: .... 
- z tego podatek VAT .......... .. ........ zl, 



2.Wynagrodzenie okreslone w ust.1 obejmuje wszelkie obowiqzki spoczywajqce na Wykonawcy 
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w szczeg6lnosci: 
1 )uzyskanie opinii Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w w Warszawie; 
2) przekazanie autorskich praw majqtkowych. 
3. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 nie ulega zmianie w ciqgu realizacji zam6wienia. Wykonawcy 
nie przyslugujq zadne inne roszczenie 0 dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane w umowie, ani 
roszczenia 0 zwrot koszt6w poniesionych w zwiqzku z wykonywaniem umowy. 

§6 
Warunki piatnosci 

1.Zamawiajqcy nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie zam6wienia. 
2.Zamawiajqcy dokonuje platnosci jednq fakturq za wykonany Gminny Programu Opieki nad 
Zabytkami Gminy Baboszewo na lata 2018-2022. 
3. Podstawq do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy stanowic b<;>dzie protok61 
odbioru, podpisany przez osoby upowaznione po stronie Wykonawcy i Zamawiajqcego, stwierdzajqcy 
nalezyte wykonanie przedmiotu umowy. 
4.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne b<;>dzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 
6. Za dzien zaplaty uznaje si<;> dat<;> obciqzenia rachunku bankowego Zamawiajqcego. 
6.Wykonawca wystawi faktur<;> w nast<;>pujiolCY spos6b: 

Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 667-17-90-440 
Odbiorca: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, 

7. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajqcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci 
z tytulu wynagrodzenia naleznego za realizacj<;> przedmiotu umowy. 

§7 
Osoby uprawnione do kontaktu 

1.0sobami uprawnionymi do kontakt6w w sprawie realizacji przedmiotu umowy Sq: 
1) po stronie Zamawiajqcego - Pani 

e-mail: ................ . 
2) po stronie Wykonawcy- . 
2. Strony postanawiajq 0 mozliwosci zmiany os6b wymienionych w ut.1 na podstawie pisemnej 
informacji przedlozonej drugiej stronie niezwlocznie. 

§8 
Warunki wykonania i odbioru przedmiotu umowy 

1.Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje wiedzq, doswiadczeniem oraz uprawnieniami niezb"dnymi do 
nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i zobowiqzuje si<;> wykonac go z nalezytq starannosciq, 
wiedzq z uwzgl"dnieniem obowiqzujqcych przepis6w prawa, standard6w i regul wykonywania prac 
obj"tych Umowq. 
2. Opracowany Program Opieki nad Zabytkami Gminy Baboszewo b<;>dzie sp6jny oraz kompletny 
z punktu widzenia celu, kt6remu ma sluzyc, w szczeg61nosci zawierac b<;>dzie wymaganq pozytywnq 
opini<;> Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w w Warszawie; 
3.0dbi6r opracowanego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baboszewo oraz spisanie protokolu 
odbioru nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego w terminie 7 dni od daty jego przekazania 
Zamawiajqcemu. 

§9 
Autorskie prawa majqtkowe 

1.Wykonawca przenosi z chwilq dostarczenia Zamawiajqcemu przedmiotu umowy autorskie prawa 
majqtkowe do wykonanego w ramach umowy dziela na wszystkich polach eksploatacji, 
2.Wynagrodzenie z tytulu przekazania autorskich praw majqtkowych miesci si<;> w kwocie 
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 6, ust. 1niniejszej umowy., 
3.Przeniesienie autorskich praw do sporzqdzonej dokumentacji technicznej jest nieograniczone 
terytorialnie i czasowo, 
4.Wykonawca odpowiada za naruszenie autorskich praw majqtkowych i d6br osobistych os6b 
trzecich, odnoszqcych si<;> do przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ze wszystkie wyniki prac mogqce 
stanowic przedmiot praw autorskich, b"dq oryginalne, bez niedozwolonych zapozyczen z utwor6w 
os6b trzecich, a takze nie b<;>dq naruszac autorskich praw majqtkowych i d6br osobistych os6b 
trzecich, 



5.0sobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajq wlasnosciq Wykonawcy - autor6w 
opracowania. 

§ 10 
Odst'lpienie od umowy 

1. Zamawiajqcemu przysluguje prawo odstqpienia od Umowy w razie: 
1) wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie 
publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia Umowy. Odstqpienie od Umowy 
w tym przypadku moze nastqpie': w terminie 30 dni od Powzillcia wiadomosci 0 powyzszych 
okolicznosciach, 
2)zostala ogloszona upadlose':, likwidacja lub rozwiqzanie firmy Wykonawcy. Odstqpienie od umowy 
w tym przypadku moze nastqpie': w terminie 7 dni od Powzillcia wiadomosci 0 tych okolicznosciach, 
3)Wykonawca nie zapewnia realizacji uslug w spos6b zgodny z warunkami niniejszej Umowy, 
w szczeg6lnosci: 
a) nie rozpoczql realizacji przedmiotu umowy, a op6znienie zagraza wykonaniu zam6wienia 
w terminie okreslonym w § 4 ust.1 umowy. 
b) pomimo pisemnych zastrzezeti ze strony Zamawiajqcego wykonuje przedmiot umowy w spos6b 
nienalezyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa, 
c)Wykonawca utracil status prawny przedsillbiorcy lub zaprzestal faktycznie prowadzenia dzialalnosci 
gospodarczej, 
d) powierza wykonanie calosci lub cZllsci Umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiajqcego, 
2.0dstqpienie od Umowy musi bye': zlozone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego 
oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie. Odstqpienie od Umowy nastllPuje za posrednictwem 
listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za 
pokwitowaniem. Odstqpienie od umowy nastllPuje z chwilq otrzymania przez Wykonawcll 
oswiadczenia Zamawiajqcego 0 odstqpieniu. 

§ 11 
Kary umowne 

1.zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych: 
1)z tytulu odstqpienia przez Zamawiajqcego od Umowy z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy 
- w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust.1, 
2) z tytulu odstqpienia przez Wykonawcll od umowy I z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust.1, 
3)z tytulu op6Znienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego 
okreslonego w § 5 ust.1 za kazdy dzieti op6Znienia terminu okreslonego w §5 ust.1 
4) z tytulu op6znienia w usunillciu wad stwierdzonych w przedmiocie umowy, w wysokosci 0,5 % 
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust.1, za kazdy dzieti op6Znienia, 
2.W przypadku odstqpienia od umowy po uplywie terminu okreslonego w §4 ust.1 a przed uplywem 
okresu rllkojmi, Zamawiajqcy naliczy kary umowne za odstqpienie od umowy okreslone w ust.1 pkt 1 
lub pkt 2, 
3. Zaplata kar umownych moze nastqpie': poprzez potrqcenie z wynagrodzenia Wykonawcy. 
4.Kary umowne podlegajq stosownemu Iqczeniu. 
5.Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajqcy moze dochodzie': odszkodowania 
uzupelniajqcego na zasadach og6lnych. 
6.Zaplata kar umownych nie wplywa na zobowiqzania Wykonawcy. 

§ 12 
Zmiana postanowien umowy 

1.Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowieti zawartej Umowy 
w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem ust.2. 
2.Za istotnq zmianll umowy uznaje sill przesunillcie terminu wykonania przedmiotu zam6wienia. 
3.Przesunillcie terminu wykonania zam6wienia mozliwe jest w szczeg6lnie uzasadnionych 
przypadkach, nie wynikajqcych z winy Wykonawcy oraz przy zachowaniu przez niego nalezytej 
starannosci, zWiqzanych z: 
1) udokumentowanymi op6znieniami instytucji opiniujqcych Program Opieki nad Zabytkami Gminy 
Baboszewo, 
2) wstrzymaniem wykonywania niniejszej uslugi lub przerw powstalych z przyczyn lezqcych po stronie 
Zamawiajqcego. 
4.Podstawq do stosownego przedluzenia w ww. przypadkach terminu wykonania uslugi blldzie 
pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjllciem dzialan przez Wykonawcll, 



majqcych na celu terminowq realizacjEi prac i okresleniem przyczyny i rozmiaru op6Znienia. 
5.Termin realizacji uslugi moze zostae przedluzony 0 czas niezbEidny do jej wykonania. 
6.WykonawcEi, kt6remu Zamawiajqcy udzielil zamowienia moze zastqpic nowy wykonawca powstaly 
w wyniku polqczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiEibiorstwa, 0 ile nowy wykonawca spelnia warunki 
udzialu w postEiPowaniu, nie zachodzq wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociqga to za 
sobq innych istotnych zmian umowy, 
7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci. 

§ 13 
Sila wyzsza 

1.Niewykonanie w calosci lub w cZEisci zobowiqzari Stron wynikajqcych z niniejszej Umowy nie moze 
bye wykorzystane wobec drugiej Strony do dochodzenia roszczen, jesli przyczynq niewykonania jest 
sila wyzsza. 
2.Przez silEi wYZSZq rozumie siEi zdarzenia niemozliwe do przewidzenia, w chwili zawierania Umowy, 
na ktore strony nie majq wplywu i Sq przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegolnosci: 
klEiski zywiolowe, wojny i inne zdarzenia uniemozliwiajqce wykonanie Umowy. 

§14 
REikojmia 

1.Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy bEidzie wolny od wad. 
2.Wykonawca udziela Zamawiajqcemu rEikojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. 
3.W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie rEikojmi, Wykonawca jest zobowiqzany 
do bezplatnego usuniEicia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego, bez wzglEidu na 
wysokose zwiqzanych z tym kosztow. 
4.W przypadku nieusuniEicia wad w wyznaczonym przez Zamawiajqcego terminie, Zamawiajqcy 
bEidzie mogl usunqc wady we wlasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt 
Wykonawcy. 
5.Termin wygasniEicia uprawnieri przyslugujqcych Zamawiajqcemu od Wykonawcy z tytulu rEikojmi 
uplywa po czterech latach liczqc od daty podpisania protokolu odbioru przedmiotu umowy. 
z zastrzezeniem, ze zakonczenie okresu rEikojmi nie moze nastqpie wczesniej, niz po stwierdzeniu 
przez Zamawiajqcego usuniEicia wad ujawnionych w tym okresie. 

§ 15 
Spory i reklamacje 

1.W razie sporu na tie wykonania niniejszej Umowy 0 wykonanie uslug projektowych Strony Sq 
zobowiqzane przede wszystkim do ich ugodowego rozstrzygniEicia. 
2.W przypadku nie osiqgniEicia przez Strony porozumienia, sprawy sporne wynikle z umowy bEidq 
rozstrzygane przez sqd powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajqcego. 

§16 
Postanowienia koncowe 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszq Umowq stosuje siEi przepisy ustawy prawo zamowieri 
publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami, ustawy 
o prawie autorskim, oraz inne wlasciwe dla przedmiotu umowy. 
2.UmowEi niniejszq sporzqdza siEi w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym: dwa 
egzemplarze dla Zamawiajqcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
3. Integralnq cZEise umowy stanowi oferta Wykonawcy. 

ZAMAWII\JACY: WYKONAWCA: 



ZAI:.IlCZNIK Nr 3 -Informacja ROOO 

INFORMACJA 

Urz~du Gminy Baboszewo w zakresie ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 us!. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/wE (og6lne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "ROOO", informuj~, ie: 

• administratorem PanilPana danych osobowych jest Urzqd Gminy Baboszewo, 

uf. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewa, tel. 236611091; faks. 236611071 

E-mail.urzad@gminababaszewp.pf 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bE;dq na podstawie art. 6 us!. 1 lit. c ROOO 

• 

• 

• 

w celu zwiqzanym z post~powaniem 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci 

szacunkowej poniiej 30 000 eura w trybie zapytania ofertowego, pn. " Opracowanie 

Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baboszewo na lata 2018-2022". 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): OAiZP.271.2.10.2018 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b~dq osoby lub podmioty, kt6rym 

udost~pniona zostanie dokumentacja post~powania. 

PanilPana dane osobowe b~dq przechowywane, przez okres 4 lat ad dnia zakonczenia 

post~powania 0 udzielenie zam6wienia; 

w odniesieniu do PanilPana danych osobowych decyzje nie b~dq podejmowane w 

spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ROOO; 

• posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 ROOO prawo dost~pu do danych osobowych PanilPana 

dotyczqcych; 
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na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania PanilPana danych osobowych '; 

na podstawie art. 18 RODO prawo zqdania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, 0 kt6rych mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO**; 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa UrzEidu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych PanilPana dotyczqcych narusza 

przepisy RODO; 

• nie przysluguje PanilPanu: 

w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniEicia danych 

osobowych; 

prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 kt6rym mowa wart. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyz podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

• • Wyjasnienie: skorzysfanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa6 zmianq wyniku Postflpowania 
a udziefenie zam6wienia publicznego ani zmianEl posfanowien umawy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp 
oraz nie mote narusza6 integra/nose; protokofu oraz jego zalEjcznik6w. 

• *- Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie rna zasfosowania W odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodk6w ochrony prawne} lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na watne wzgl?dy interesu pub/icznego Unii Europejskiej lub 
panstwa cz!onkowskiego. 
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