
ZP.271.2.16.2019 "Wykonanie okresowej kontroli przewod6w kominowych w budynkach stanowi~cych 
wtasnosc Gminy Baboszewo" 

GM INA HAK .WU 
09.130 Baboszewo, til. Warszawska 9A 

Regon 130378054 
NIP 5671 790440 

ZP.271.2.16.2019 
Baboszewo, dnia 3 1 lipca 20 19 r. 

Strona internetowa Zamawiaj,!cego 

www, bip.gminababoszewo.pl 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gmina Baboszewo (zwana da lej "Zamawiaj ll cym") zaprasza Wykonawc6w do zlozenia oferty na 
realizacj ~ zadania pn. "Wykonanie okresowej kontroli przewod6w kominowych w budynkach 
b~dllcych wlasnoscill Gminy Baboszewo". 

I. NAZWA I AD RES ZAMAWIAJ AC EGO. 

Gmina Baboszewo 

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

NIP 567 1790440, REGON 130378054 

tel. (23) 66 II 09 1, fax (23) 66 II 07 1 

e-mail: zp@gminababoszewo.plurzad@gminababoszewo.pl 

II, TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 

Zapytan ie ofertowe w po st~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci szacllnkowej 
ponizej 30 000 euro (z wyl'lczeniem stosowania przepisow llstawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamowiel1 pllblicznych na podstawie art . 4 pkt 8 1l .PZp Dz.U. 201 8, poz.1 986, ze zm.) 

Ill. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

l.Wykonanie okresowej kontroli przewod6w kominowych w budynkach b ~dllcych wlasnoscilj 

Gminy Baboszewo. 

Zakres llslugi obejmllje wykonanie kontrol i przewodow i pol'lczen kominowych, w tym: 

I) kontro li stanll technicznego przewodow kominowych (dymowych , spal inowych 
wentylacyjnych, awaryj nych) obejmllj 'lC'l badanie dro:i:nosc przewodow kominowych, 
sprawdzenie stanu teclu1icznego glowic i nasad kominowych, 

2) sprawdzenie czy nie wyst~puj 'l Llszkodzenia przewodow kominowych , kanalow, wlazow i 
innych elementow kominowych, 

3) sprawdzenie urZ'ldZel1 grzewczo - kominowych pod wzgl ~dem bezpieczel1stwa 
przeciwpozarowego ze szczegolnym uwzgl ~dn i en i em odleglosci od latwopalnych 
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elementow konstrukcji budynku, 
4) sprawdzenie pod wzgl((dem BHP urz'tdzen pomocniczych takich jak lawy kominiarskie , 

drabiny , wlazy dacha we. 
5) czyszczenie przewodow kominowych, jezeli jest taka potrzeba. 
6) dokonanie przegl'tdu instalacji kominowej w obecnosci administratoraluzytkownika 

obiektu potwierdzonej jego wtasnor((cznym podpisem. 
7) sporz'tdzenie i przekazanie do Urz((du Gminy Baboszewo protokoiow pokontrolnych 

2.Wykaz budynkow: 

I. Budynek socjalny w miejscowosci Niedarzyn 32 pow. uzytkowa 315 m2 

2. Budynek socjalny w miejscowosci Cywiny Oynguny 20A pow. uzytkowa 204 m2 

3. Budynek socjalny w miejscowosci Cywiny Oynguny 21 pow. uzytkowa 101,85 m2 

4. Budynek socjalny w miejscowosci Srodborze 33 pow. uzytkowa 336,98 m2 

5. Budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowosci Polesie nr 9 pow. uzytkowa 85,60 m2 
6. Budynek domu nauczyciela w Baboszewie ul. ] i A. Brodeckich 4, pow. uzytkowa 233,6 m2 

7. Budynek socjalny w miejscowosci Baboszewo ul. Osiedlowa 2, pow. uzytkowa 221,74 m2 

8. Swietlica Srodowiskowa w Baboszewie, Baboszewo ul. Spoldzielcza 4, pow. uzytkowa 850 m2 

9. Swietlica Wiejska w Goszczycach Srednich, pow. uzytkowa 160 m2
, 

10. Swietlica wiejska w Sarbiewie, pow. uzytkowa 190 m2 

II. Swietlica wiejska w Oziektarzewie, pow. uzytkowa 190 m2
, 

12. Swietlica wiejska w Rzewinie + CZ((SC mieszkalna pow. uzytkowa 100 m2
, 

13. Swietlica wiejska w Woli Folwark, pow. uzytkowa, 150 m2, 
14. Swietlica wiejska w Cywinach Wojskich, pow. uzytkowa - 180 m2

, 

15. Budynek Urz((du Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9a, pow. uzytkowa 1191,13 m2
, 

16. Budynek starego Urz((du Gminy, ul. Brodeckich I, pow. uzytkowa 304,20 m2
, 

17. Hala Sportowo Widowiskowa w Baboszewie, ul. Brodeckich 6, pow. uzytkowa 1530 m2
, 

18. Bud. Osrodka Zdrowia w Sarbiewie, pow. uzytkowa 450 m2
, , 

19. Szkola Podstawowa w Baboszewie ul. Brodeckich 6, pow. uzytkowa 3055,86 m-, 
20. Szkola Podstawowa w Sarbiewie, Sarbiewo 17, pow. uzytkowa 1026 m2

, 

21. Szkoia Podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 53, pow. uzytkowa 689,70 m2
, 

22. Szkola Podstawowa w Polesiu, Polesie 9, pow. uzytkowa 2246,90 m2
, 

23. Przedszkole w Baboszewie wraz z zapleczem dla potrzeb boiska "ORLIK", Baboszewo ul. 
Brodeckich 4, pow. uzytkowa 728,83 m2 

24. Zaklad Wodoci<tgow i Kanalizacji w Baboszewie - Stacja Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonia, 
Cieszkowo Kolonia 3, pow. uzytkowa 289,80 m2 

3. Wedlug wspolnego Siownika Zamowien (CPY) 
90.91.50.00-4 Uslugi czyszczenia piecow i kominow 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA 

Kontrol(( nalezy wykonac i przekazac Zamawiaj'tcemu poswiadczenia wykonania przegl'tdu do dnia 
31 sierpnia 2019 r. 
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IV. W ARUNKI UDZIALU W POSTF;POW ANIU. 
l. 0 lldzielenia zam6wienia mog<t llbiegae si~ Wykonawcy, kt6rzy: 
I) prowadzq dzialalnosc gospodarczq w zakresie ustug kominiarskich wpisanq do odpowiedniego rejestru 
(CEIDG lub KRS) 

2) dysponllj<t co najmniej jedn<t osob<t posiadajqcq kwalifikacje zawodowe w zawodzie "kominiarz". 

V. KRYTERIUM OCENY OFERT 
I. Kryterillm wybom najkorzystniejszej oferty jest najnizsza cena. 

2. Wykonawca okresli cen~ ofeliy, kt6ra stanowie b~dzie wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj~ 

przedmiotu zam6wienia, podaj<tc j<t w zapisie liczbowym i slownie z dokladnosci<t do grosza (do dw6ch 

miejsc po przecinkll). 

3. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwi<tzane z realizacj<t przedmiotu zam6wienia, 

w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytlllu oszacowania wszelkich koszt6w zwi<tzanych z 

real izacj <t przedmiotll llmowy ( w tym koszty dojazd6w do obiekt6w), a takZe oddzialywania innych 

czynnik6w maj<tcych lub mog<tcych miee wplyw na koszty. 

4. N iedoszacowanie, pomini~cie oraz brak rozpoznania zakresll przedmiotll umowy nie moze bye 

podstaw<t do z<tdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego. 

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 
I.Oferta powinna bye sporz<tdzona na "Fonnlllarzll ofertowym" stanowi<tcym zaf<tcznik do niniejszego 

zapytania, podpisana przez osob«ly llprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona 

piecz~ci<t Wykonawcy. 

Do ofeliy nalezy zalqczye: 

I )pelnomocnictwo do podpisania ofeliy w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika, 
2)aktllalny odpis z wlasciwego rejestm lub z centralnej ewidencji dzialalnosci gospodarczej , 

wystawiony nie wczesniej jak 6 miesi~cy przed skladaniem ofert i poswiadczony za zgodnose 

z oryginalem przez Wykonawc~. 

2. W toku oceny ofert Zamawiaj<tcy moze z<tdae od Wykonawc6w wyjasnieri dotycz<tcych tresci 

zlozonych of eli . 

VII. TERMIN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN On-VARCIA OFERT. 
l.Ofert~ nalezy z lozye do 05 sierpnia 2019 r. roku do godz. 11 00 - za posrednictwem poczty/kuriera 

lub osobiscie na adres: Urz<td Gminy Baboszewo, lli. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo 

lub osobiscie w KANCELARII OGOLN EJ Urz~dll Gminy Baboszewo w zamkni~tej kopercie z 

napisem "Oferta na wykonanie kontroli przewod6w kominowych". 

2.0ferty zlozone po tenninie nie zostan<t rozpatrzone. 

3.0soba llprawniona do porozumiewania si~ z Wykonawcami - Pan Zbigniew Suliriski - tel. (23) 66 I I 

091 wew. 41, e-mail: zp@gminababoszewo.pl - w godzinach od i O do 1530 

2.0twarcie zlozonych ofert nastqpi w dnill 05 sierpnia 2019 r. godz. 11°5 w pok. Nr 7 Urz~du Gminy 

Baboszewo. 
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VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporz<tdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fi zycznych w zwi<tzku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepfYwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne 
rozporz<tdzenie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. I) , dalej " RODO", informujt;, 
ze: 
- administratorem Pani/Pana dan ych osobowych jest Gmina Baboszewo 
- inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiaj<tcego/ jest Pan Andrzej Rybus -
ToUoczko , dzialaj<tcy na podstawie Umowy Nr 117/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. zawaIiej z Gmin<t 
Baboszewo. 
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bt;d<t na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu zwi<tzanym 
z postt;powaniem 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie Wytycznych 
kwalifikowalnosc i- zapytanie ofertowe w procedury na podstawie pUnktu 6.5.2; 
- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bt;d<t osoby lub podmioty, ktorym udostt;pniona zostanie 
dokumentacja postt;powania w oparciu 0 13 i 14 ustawy z dnia 06 wrzesnia 200lr 0 dostt(pie do 
infonnacji publicznej (t.j. Oz. U. z 2016 r. poz. 1764) 
- dane osobowe Wykonawcy bt;d<t przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakoriczenia 
post t(powania 0 udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy; 
- obowi<tzek podania przez Wykonawct( danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotycz<tcych j est 
wymogiem zwi<tzanym z udzialem w postt(powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci 
ponizej 30 000 euro bez ktorego nie mozna udzielic zamowienia w przypadku wyboru 
najkorzystniej szej oferty.; 
- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bt(d<t podejmowane w sposob 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

Wykonawca posiada: 
na podstawie 31i. 15 RODO prawo dostt(pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz<tcych; 
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
na podstawie art. 18 RODO prawo z<tdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzezeniem przypadkow, 0 ktorych mowa wart. 18 ust. 2 RODO; 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzt(du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz<tcych narusza przepisy RODO; 
nie przysruguje Wykonawcy: 

• w zwi<tzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunit(cia danych osobowych; 
prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 ktorym mowa wart. 20 RODO; 
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz 

podstaw<t prawn<t przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c RODO. 

IX. INNE INFORMACJE 

I.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie intemetowej: www.bip.gminababoszewo.pl i tablicy 
ogloszeri Urzt(du Gminy Baboszewo w dniu 31 lipca 2019 r. 

2. Ogloszenie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na: 

stronie intemetowej Zamawiaj<tcego: www.ugbaboszewo.bip.org.pl; 

3. Zapytanie ofetiowe moze zostac zmienione przed uplywem tenninu skladania ofert 
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przewidzianym w zapytan iu ofertowym. Zamawiaj:tcy przedluza tennin skladania ofert 0 czas 
niezbt;dny do wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na zakres 
wprowadzonych zmian. 
4. Trese pytan dotycz:tcych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiaj:tcego publikowana 
b~dzie na stronie Zamawiaj:tcego www.bip.gminababoszewo.pl 
S.Osoby uprawnione do porozumiewania si~ z Wykonawcami w sprawie zam6wienia: 

• w sprawach zawi:tzanych z przedmiotem zam6wienia - Pan Radoslaw Balcerzak, e-mail: 
gk@gminababoszewo.pl ; 

• w sprawach zwi:tzanych z procedur:t dot. udzielenia zam6wienia publicznego, Pan Zbigniew 
SulillSki e-mail: zp@gminababoszewo.pl ; 

6. Zamawiaj:tcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia post«powania bez podania przyczyn 

Zalaczniki: 
1. Formularz oferty (wz6r - zal. nr I) 
2. Wz6r umowy (zal. nr 3) 
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Zalqcznik Nr 1 - Formularz ojerty 

.' 

OFERTA 

GMINA BABOSZEWO 
[nazwa Zamawiaji:jcego] 

Adres: 09-130 Baboszewo 
u l. Warszawska 9 A 

pe lna naz w a firmy ( Wy kona we yl pe Inc moeni ka * *) 

1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_1_ 1_ 1 1_ 1_ 1_ 1_-1_ 1_ 1_1_- 1_ 1_ 1_- I~_I 
REGON NIP 

-- --
k o d mkjscowosc -, ulica nr lokalu wojew6dztwo 

@. 
strona internetowa e-mail ... -

numer telefonu stacjonamego numer faksu 

Osoba do kontaktu: nr tel. komorkowego 

Dane teleadresowe na ktore nalezy przekazywac korespondencj~ zwi<tzanq z niniej szym post~powaniem: 
Faks: ............... .. ......•.. e-mail ... .. ... . ...... .................................. .......... " 

Adres do korespond"ncj i Uezeli inny nii adres siedziby) 
............................ ~~ .............. ... ........... ... •.. .. ..... .. .............. ... ... ................ ............. .. . " .... .. ......... .. .. . 

Podstawa prowadzenia dzialalnosci go~odarczej: 0 KRS*! o CEIDG" 

• 

pelna nazwa firmy ( ko lej n e go Wy ko naw cy ws p o lni e ubi e g aj Qc e go s i ~ 0 z3m o wi e nie ) 

1_1_1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_1 
REGON 

ko d micjscowosc 

1_1_1_1_- 1_1_1_1_- I~_I_- 1_1_1 
NTP 

ulica Inr domul nr lokalu wojewodztwo 

1 

------------------@,-------------------
strona intemetowa e-mail 

numer telelonu numer faksu 

W zwiqzku z zapytaniem ofertowym ZP.271.2.16.2019 z dnia 31 lipca 20 19 roku dotyczqcym 
wykonania okresowej kontroli przewod6w kominowych, poprzez sprawdzenie droznosci komin6w 
wentylacyjnych i dymowych, w budynkach b~dqcych wlasnosciq Gminy Baboszewo, oferllj~/oferujemy 
wykonanie zam6wienia za wynagrodzenie ryczaltowe: 
kwota netto: ... .. ......... ...................... zl (slownie .......................... ............... ........... ...... .................... ..... . 
.... ...... ...... ... ....... ... .. ...... ........ ... ... .... .. .... .... ...... ... ..... ... ... ...... .................. ...... .... ............... .......... ...... ........ ) 
podatek VAT: .... ................... ....... ...... zl (slownie ...... .. .. ... ... ........ ... ......... .. ..... ............. ........ ....... ...... .... . 
.......................... ... .... .. ..... .. ...... .. .. ........................... ....... ..... ..... ........ ...................... .......... ............... ....... ) 
kwota brutto: ....... ... ......... ........... ...... zl (slownie ........... ............ ... ............ .................. ... ........ ............ .. . 
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... ............. .... .. ................................... ............. ... ......................... .... ......... .... ... ... .. ........ ... ........................ ) 

w tym: 

Lp. Nazwa i adres jednostki Cena brutto 
( z podatkiem VAT) 

I Budynek socjalny w miejscowosci Niedarzyn 32 pow. uzytkowa 315 tn-

2 Budynek socjalny w miejscowosci Cywiny Dynguny 20A pow. UZytkOW3 204 111-, 

, Budynek socjalny w miejscowosc i eywiny Dynguny 21 pow. uzytkowa to 1.85 111-, J 

4 Budynek socjalny \v miejscowosci Sr6dborze 33 pow. uzytkowa 336,98 m-, 

5 Budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowosci Polesie nr 9 pow. uiytkowa 85,60 tn-

6 Budynek domu nauczye iela w Baboszewie ul. J i A. Brodeckich 4, pow. uzytkowa 233,6 m-

7 Budynek socjalny w miejscowosci 8 aboszewo ul. Osiedlowa 2, pow. uZytkow3 221,74 111
2
. 

8 Swietlica Srodowiskowa w Baboszewie. Babosze\vo ul. Spoldzielcza 4, pow. uzytkowa 850 01
2

, 

9 Swietlica wiejska w Goszczycach Srednich, pow. uzytkowa 160 m
1
, 

10 Swietlica wiejska w Sarbiewie, pow. uzytkowa 190 m 2, 

I I Swietlica wiejska w Dziektarzewie, pow. uzytkowa 1901112 

12 Swietlica wiejska w Rzewinie + cZt:(sc mieszkalna pow. uzytkowa 100 m2 

13 5wiet1 ica wiejska w \Voli Folwark, pow. uzytkowa, pow. uiytkowa 150 m2 

14 5wietlica wiejska w Cywinach \Vojskich, pow. uiytko\va - 180 m2 

15 Budynek Uw;du Gminy \V Baboszewie, ul. Warszawska 9a, pow. uzytkowa 11 9 1,13 m'. 

16 Budynek Urz~du Gminy, ul. Brodeckich I, pow. uzytkowa 304,20 m'. 

17 Hala Sportowo Widowiskowa w Baboszewie, ul. Brodeckicb 6, pow. uzytkowa 15301112. 

18 Bud. Osrodka zdrowia w Sarbiewie, pow. uiytkowa 4501112. 

19 Szkola Podstawowa w Baboszewie ul. Brodeckich 6, pow. uzytkowa 3155,86 
, 

m-. 

20 Szkola Podstawowa w Sarbiewie, Sarbiewo 17 , pow. uzytkowa 1026 m2
. 

21 Szkob podstawowa w Mystkowie, Myslkowo 53 , pow. uzytko\l,la 689,70 m2
. 

22 Szkola Podstawowa w Polesi u, Polesie 9, pow. uzytkowa 2246,90 nr~. 

23 Przedszkole \V Baboszewie wraz z zapleczem dla potrzeb boiska "ORL IK" , Baboszewo 

ul. Brodeckich 4, pow. uzytkowa 728 ,83 m2. 

24 Zaklad \Vodoci(l,gow i Kanalizacji w Baboszewie - Stacja Uzdatniania Wody w Cieszkowie 
Kolonii, Cieszkowo Kolonia 3, pow. uzytkowa 289,90 m1 
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I. W podanej wyzeJ ceme uwzgl"dnione zostaly wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamowienia w tym koszty dojazdu do poszczegolnych obiektow. 

2. Oswiadczam/y, ze: 

I) zapoznalern!zapoznalismy si" z tresci'l zapytania ofertowego oraz przyjmuj,,1 przyjmujemy 

warunki w nim zawarte. 

2) dysponuj,,1 dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamowlema tj. posiadaj'lce 

kwalifikacje zawodowe w zawodzie "kominiarz" . 

3) akceptujemy warunki lImowy okreslone w za1'lcznikll Nr 4 "Wzor umowy". 

3. Osoba do kontaktu (imi", nazwisko, telefon, e-mail): ............ .... .. ............ .. ............ .. ................ . 

Pod pis osoby/osob upowaznionych 

do reprezentowania Wykonawcy 



ZP.271.2.16.2019 "Wykonanie okresowej kontroli przewod6w kominowych w budynkach stanowi~cych 
wfasnosc Gminy Baboszewo" 

Zalqc::nik tVr 2 - W=6,. UIIlOWY 

UMOWANr 12019 

zawarta w dniu ...................... 2019 r. w Baboszewie pomi((dzy: 

Gmin<\. Baboszewo. NIP 567-179-04-40; REGON 130378054 z siedzib<\. w Baboszewie, 
ul. Warszawska 9 A, reprezentowan<\. przez W ojta Gminy Baboszewo - Pana ........................................ .. 
przy kontrasygnacie Pani ...................................... - Skarbnika Gminy, 

zwan<\. w dalszej cz~sci Umowy ZAMAWIAJI\CYM, 
a 
........ .... ...................... .... ....... , prowadz<\.cym dzialalnosc gospodarcz<\. pod finn<\. 
........................................................................ , NIP ......................... , REGN .......................... , z siedzib<\. 
w ......................................... , dzialaj<\.c<\. na podstawie wpisu do ..................................... - zwanym daIej 
w tresci niniejszej Umowy WYKONAWCI\. 
W wyniku przeprowadzonego post((powania 0 udzielenie zamowienia pubIicznego 0 wartosci ponizej 
30000 euro w trybie zapytania ofertowego ZP.27l.2.16.20 19 , zostala zawarta umowa 
o nast((puj<\.cej tresci: 

§l 

Przedmiot umowy 

l. Przedmiotem umowy jest swiadczenie przez Wykonawct;: USlllg kominiarskich obejmllj<\.cych 
okresow<\. kontroI~ przewodow kominowych oraz usuwanie zanieczyszczen z przewodow dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych celem zapewnienia utrzymania stanu technicznego nast~puj<\.cych 

obiektow naIez<\.cych do Zamawiaj<\.cego: 

I. Budynek socjalny w miejscowosci Niedarzyn 32 pow. uzytkowa 315 m2 

2. Budynek socjalny w miejscowosci Cywiny Dynguny 20A pow. Uzytkowa 204 m2 

3. Budynek socjalny w miejscowosci Cywiny Dynguny 21 pow. Uzytkowa 101 ,85 m2 

4. Budynek socjainy w miejscowosci Srodborze 33 pow. Uzytkowa 336,98 m2 

5. Budynek mieszkainy j ednorodzinny w miejscowosci Poiesie nr 9 pow. Uzytkowa 85,60 m2 

6. Budynek domu nauczyciela w Baboszewie ul. J i A. Brodeckich 4, pow. Uzytkowa 233,6 m2 

7. Budynek socjalny w miejscowosci Baboszewo ul. Osiediowa 2, pow. Uzytkowa 221,74 m2 

8. Swietlica Srodowiskowa w Baboszewie, Baboszewo ul. SpoldzieIcza 4, pow. Uzytkowa 850 m2 

9. Swietlica Wiejska w Goszczycach Srednich, pow. Uzytkowa 160 m2
, 

10. Swietlica wiejska w Sarbiewie, pow. Uzytkowa 190 m2 

11. Swietlica wiejska w Dziektarzewie, pow. Uzytkowa 190 m2
, 

12. Swietlica wiejska w Rzewinie + CZ((SC mieszkaina pow. Uzytkowa 100 m2
, 

13. Swietlica wiejska w Woli Folwark, pow. uzytkowa, ISO m2
, 

14. Swietlica wiejska w Cywinach Wojskich, pow. uzytkowa - 180 m2
, 

15. Budynek Urz((du Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9a, pow. uzytkowa 1191,13 m2
, 

16. Budynek Urz((du Gminy, ul. Brodeckich 1, pow. uzytkowa 304,20 m2
, 

17 . Hala Sportowo Widowiskowa w Baboszewie, ul. Brodeckich 6, pow. uzytkowa 1530 m2
, 

18. Bud. Osrodka Zdrowia w Sarbiewie, pow. uzytkowa 450 m2
, 

19. Szkola Podstawowa w Baboszewie ul. Brodeckich 6, pow. uzytkowa 3155,86 m2
, 

20. Szkola Podstawowa w Sarbiewie, Sarbiewo 17, pow. uzytkowa 1026 m2
, 

21. Szkola Podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 53, pow. uzytkowa 689,70 m2
, 

22. Szkola Podstawowa w Polesiu, Polesie 9, pow. uzytkowa 2246,90 m2
, 
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23. Przedszkole w Baboszewie wraz z zapleczem dla potrzeb boiska "ORLlK", Baboszewo 
ul. Brodeckich 4 , pow. uzytkowa 728,83 m", 
24 . Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji w Baboszewie - Stacja Uzdatniania Wody w Cieszkowie 
Kolonii, Cieszkowo Kolonia 3, pow. uzytkowa 289,80 11/ 

§2 

Oswiadczenia Wykonawcy 

I. Wykonawca oswiadcza, ze: 

I) posiada niezb«dnq wiedz« i doswiadczenie oraz potencjal techniczny i osoby z kwalifikacjami 
i uprawnieniami w zakresie niezb«dnym do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, 

2) dysponuje odpowiednimi srodkami tinansowymi, umozliwiajqcymi wykonanie przedmiotu Umowy, 

3) nie zglasza zastrzezen dotyczqcych przedmiotu Umowy i warunkow reali zacji Umowy. 

§3 

Obowiqzki Wykonawcy 

I. Wykonawca zobowiqzany jest w zakresie swiadczonych uslug do nast«puj'tcych czynnosci: 

\) kontroli Stru1U technicznego przewodow kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych, 
awaryjnych) obejmujqcq badanie droznosci przewodow kominowych, sprawdzenie stanu technicznego 
glowic i nasad kominowych, 

2) sprawdzenie czy nie wyst«pujq uszkodzenia przewodow kominowych, kana low, wlazow i innych 
elementow kominowych, 

3) sprawdzenie urzqdzen grzewczo-kominowych pod wzgl«dem bezpieczenstwa przeciwpozarowego ze 
szczegolnym uwzgl«dnieniem odleglosci od latwopalnych elementow konstrukcji budynku, 

4) sprawdzenie pod wzgl«dem BHP urzqdzen pomocniczych takich, jak lawy kominiarskie, drabiny, 
wlazy dachowe. 

2. Z przeprowadzonych kontroli Wykonawca zobowiqzany jest do sporzqdzenia pisemnego protokoiu 
lub opinii, ktorego jeden egzemplarz zobowiqzany jest przekazae Zamawiajqcemu. 

3. Wszelkie prace w ramach realizacji uslugi winny bye wykonywane zgodnie z obowiqzujqcymi 
przepisami ze szczegolnym uwzgl«dnieniem przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa oraz zasadami 
rzemiosla kOl11iniarskiego. 

4. Przed przystqpieniem do wykonywania uslugi Wykonawca zobowiqzany jest uprzedzie 
Zal11awiajqcego 0 koniecznosci wykonania zabezpieczen przed ewentualnymi zabrudzeniami 
.. . 
I zal1leczyszczel1laml. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnose za wszelkie szkody w tym zarzqdzone rowniez osobol11 
trzecim, powstale w czasie wykonywania uslugi i powstale na skutek nienalezytego jej wykonania. 
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§4 

Termin wykonania 

I. Tennin wykonania przedmiotu zamowienia - do 31 sierpnia 2019 roku . 

2. Za tennin wykonania zamowienia uwaza s i ~ dat~ dostarczenia Zamawiajitcemu podpisania 
protokol6w z kontroli przewodow kominowych. 

§5 

Osoby do kontakt6w 

I. Ze strony Wykonawcy .................. .. ............................. ........ (tel. kontaktowy ....................... ) 

2. Ze strony Zamawiajitcego - ........ .. .. .. ....................... . - pracownik Urz€;du Gminy Baboszewo 
(tel. kontaktowy ......................................... ) 

§6 

Odbi6r przedmiotu umowy 

I .Dokumen tem potwierdzajitcy odbi6r przedmiotu umowy b~dzie protokol odbioru uslug podpisany 
przez Wykonawc~ i Zamawiajitcego. 

2.Zalitcznikami do protokolu b~dit poswiadczenia lub protokoly wykonania przeglitd6w przewod6w 
kominowych podpisane przez Wykonawc~ i uzytkownika obiektu. 

§7 

Wynagrodzenie 

I. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalaj it zgodnie z ofertit Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczaltowe w wysokosci .......................................... brutto (slownie: .................................. .. ........ . ) 
w tym podatek VAT ...................... .. ...... ......... zl 

(slownie: ........................................... . ) 

Wynagrodzenie netto wynosi: ......... .................. .. .... .. ..... .. ...... .. ............. z l 

(slownie: .................... ... ................ ... .................. ). 

2. Wynagrodzenie, 0 ktorym mow a w ust. I obejmuje wszelkie koszty zwiitzane z wykonaniem umowy. 
W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowiitzany jest do wykonania z nalezytit 
starannosciit czynnosci niezb~dnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy. 

§8 

Warunki piatnosci 

I. Platnosc za wykonanie przedmiotu umowy b~dzie dokonana prze lewem na wskazany przez 
Wykonawct( rachunek bankowy, w terminie czternastu dni od daty otrzymania przez Zamawiajitcego 
prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokolem potwierdzajitcytn wykonanie przedmiotu umowy. 
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2. Za dziet\ zaplaty uwazany b((dzie dzien zlozenia przez Zamawiaj'lcego dyspozycji obci'lzenia 
rachunku Zamawiaj'lcego kwot'l wynagrodzenia. 

3. Zamawiaj'lcy nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie zam6wienia. 

4. Podstaw(( wystawienia faktury stanowi protok61 odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez 
Zamawiaj'lcego i Wykonawc((. 

5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiaj'lcego me ma prawa dokonywania cesJI wierzytelnosci 
z tytulu wynagrodzenia okreslonego w § 7 Ust. I na osoby trzecie. 

6. Faktur(( nalezy wystawi6 dla: 

NABYWCA: GM INA BABOSZEWO 

ODBIORCA ': 

u I. Wa rszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

NIP 5671790440 

Urzqd Gminy Baboszewo (paz. ad 1 do nr 18) 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

Szko/a Podstawowa w Baboszewie (paz. 19) 
ul. J.A. Brodeckich 6A 
09-130 Baboszewo 

Szko/a Podstawowa w Sarbiewie (poz .20) 

Sarbiewo 17 
09-130 Baboszewo 

Szko/a Podstawowa w Mystkowie (poz.21) 

Mystkowo 53 
09-130 Baboszewo 

Szko/a Podstawowa w Polesiu (poz.22) 

Polesie 9 
09-130 Ba boszewo 

Przedszkole w Baboszewie (paz. 23) 
ul. J.A. Brodeckich 4a 

09-130 Ba boszewo 

Zak/ad Wodociqgow i Kanalizacji w Baboszewie (poz. 24) 

ul. Warszawska 9A 

09-130 Ba boszewo 
'odpowiednio podmiot, ktorego dotyczy przeprowodzono kontrolo 
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§9 

Kary umowne 

I. Wykonawca zobowi'lzuj e sit( zap lacic kary umowne Zamawiaj'lcemu: 

I) za odst'lPienie od umowy przez Zamawiaj 'lcego z przyczyn, lez'lcych po stronie Wykonawcy 
- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, okreslonego w §7 ust. I , 

2) za odst'lPienie od umowy przez Wykonawct( z przyczyn, lez'lcych po stronie Wykonawcy 
- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, okreslonego w § 7 ust. I 

3) za opMnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego 
brutto , okreslonego w §7 ust. I , za kazdy dziet1 opMnienia w stosunku do terminu wykonania 
przedmiotu Umowy okreslonego w §4. 

2. Zamawiaj'lcy zastrzega sob ie prawo potr'lcenia kwoty naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy bezposrednio przy zaplacie faktury wystawionej przez Wykonawct( za wykonanie 
przedmiotu umowy. 

§10 

Zmiana postanowien umowy 

I. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowiet\ zawat1ej Umowy 
w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Nie stanowi zmiany umowy wymagaj'lcej formy pisemnej wyznaczenie do kontakt6w innych os6b 
niz okreslone w §S. 

§ll 

Spory i reklamacje 

I. W razie sporu na tie wykonania niniejszej Umowy Strony S'l zobowi'lzane przede wszystkim do 
polubownego zalatwienia sprawy. 

2. Wlasc iwym do rozpoznania spor6w wyniklych na tie realizacji niniejszej Umowy jest s'ld wlasciwy 
miejscowo wed lug siedziby Zamawiaj'lcego. 

§12 

Postanowienia koncowe 

I. W sprawach nieuregulowanych niniejsz'l Umow'l maj'l zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Umowt( sporz'ldzono w trzech jednobrzmi'lcych egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla 
Zamawiaj'lcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

3. Integraln'l cZt(sc Umowy stanowi Oferta Wykonawcy. 

ZAMAWIAJ1\CY WYKONAWCA 
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