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IIMOWA nr 201709-l

7awarta w Sochaczewie w dniu DD.MM.2019 r.

mi9dry

SIME Polska Spr6lk4 z ograniczonq odpowiedzialno6ci4 z siedzib4 w Sochaczewie przy ul. I Maja 18, 96-500

Sochaczew, wpisan4 do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzone1o przez Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV

Wydzial Gospodarcry Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS 0000193491, NIP: 526-24-99-440,

niCON, 016439396, 7wan4 dalej ,,Zamawiajqcym", reprezentowan4 przez Jerzego Trzciliskiego - prokurenta

Sochaczew, dnia DD.MM.20l9 r

z siedzib4 w
(miejscowo66),wpisan4 do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez

_ Wydzial Gospodarc zy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem

REGON zwanym dalej,,Wykonawcq",
przez

a

_ (kod pocztowy)
Sqd Rejonowy dla
KRS
reprezentowanym

NIP:

Umowy,
Uwasa:
Ek*uni" fragmentu odcinka gazociqgu w ul. Wyszyriskiego w m. Urle na odcinku od ul.
poniatowskiego-do ul l-go Maja metod4 przewiertu w R.P. ponizej bryly korzeniowej

istniejqcych drzew bez ich wycinki (rys. nr 5 projektu budowlanego).

301,
Rejestru

I

przy ul. 

-,
W zwiqzku z:

. przygotowaniem i realizacj4 prze z Zamawiaj4cego projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na

obirirach dotychczas niezgazyfikowanych w powiatach wggrowskim, miriskim i wolomiliskim", bqd4cego

przedmiotem iofin"nro*uri"r Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DzitlaniaT.l

,,nozw6j inteligentnych system6w magazynowania. przesylu i dystrybucji energii" Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014'2020,
. wyborem Wykonawcy, dokonanym w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 201709-1, prowadzonym

wirybie art. 70r - 70i Kodeksu cyuilnego, zgodnie z Procedur4 udzielania zam6wiefl z dnia 0l kwietnia

201it r., (tekstjednolity zostal opublikowany na stronie www'simepolska'pl),

Strony zawierajq Umowg o nastqpujqcej treSci:

s1
Przedmiot Umowy

l. Zamawiajqcy powierza, a Wykonawca zobowi4zuje sig do wykonania i oddania obiekt6w liniowych

(przedmioi U-o*y) tj. gazoci*gu Sredniego ci5nienia w miejscowosci Borzymy, Urle, gm. Jad6w, powiat

Wolomin o dl. ok. 2067,0m i Srednicy DN I l0mm.
2. Przedmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2:

- naprawy powstalych w trakcie budowy uszkodzeri sieci uzbrojenia terenu,

- zapewnienie nadzoru i odbioru technicmego odpowiednich sluZb koliduj4cego uzbrojenia

terenu,
- zakup material6w do wykonania zadania,

- wyklnanie obowiqzk6w okeslonych w Umowie, przede wszystkim wskazanych w $ 2

SIME Polska Sp. z o'o., ul. 1 Maja 18, 96'500 Sochaczew, tel : +48 2210253oo lex +4a 221025

e-maitt info@simepolska pt, Nlp: 5i6-24,99-440, Sqd Rejonowy dta m st. warszawy xlv \rydzial Gospodarczy K€jowego

pod numerem KRS 0000193491, Kaprtat zaktadowyr 23OOO000PLN wvff'slmepolska'pl
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3. Wsp6lny Slownik Zam6wienia
Kody wedlug CPV:
452312ffi-7 - Roboty budowlane w zakresie budo*y ruroci4g6w naftowych i gazoci4g6w
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazoci4g6w.

4. Szczeg6lowo przedmiot Umowy okre6lajq projekry budowlane, zal4czone do Umowy.

5. Wykonawca o5wiadcza, 2e przekazana dokumentacja jest wystarczaj4ca do wykonania przedmiotu
Umowy.

s2
Obowi4zki Wykonawcy

Wykonawca zobowiqzuje sig wykona6 przedmiot Umowy rzetelnie i terminowo.

w celu wykonania przedmiotu Umowy wykonawca zobowi4zuje sig do dzialania z najwyLsz4
starannosci4, zgodnego z obowiqzui4cymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technlcznej, a
w szczeg6[no6ci do:

i) fo,:t"j wsp<*pracy z Zamawiaj4cym w celu wykonania przedmiotu Umowy,2) informowania Zamawiajqcego o stanie zaawansowania rob6t,3) p_oinformowania Zamawiaj4cego o wydaniu decyzji lub uzgodnieri uzyskanych przez
Wykonawcg, nakladajqcych obowi4zki na Zamawiajqcego, w terminie umoZliwiaj4cym mu

2

I

6. Wykonawca oiwiadcza, i2:
l) posiada i/lub zatrudni osoby posiadajqce uprawnienia *ymagane prawem dla wykonania przedmiotu

Umowy,
2) dysponuje Srodkami finansowymi, potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do nalezltego

wykonania przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z:
l) przepisami obowiqzuj4cego prawa, w tym rozporz4dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia

2013 r. w sprawie warunk6w technicmych, jakim powinny odpowiada6 sieci gazowe (Dz. LJ. 22013r.,
poz. 640 z p6iniejszymi zmianami),

2) zasadami wsp6lczesnej wiedzy technicznej,
3) dokumentacj q techniczn4 zal4czon4 do Umowy oraz projektem organizacji ruchu,4) kompletem niezbgdnych uzgodnieri i zezwolefi,
5) wskazaniami Zamawiajqcego i inspektora nadzoru Zamawiajqcego.

E. w prrypadku wskazania w dokumentacji projektowej, o kt6rej mowa w ust. 4 powyzej, koniecmosci
stosowania konketnych znak6w towarowych, patent6w lub pochodzenia, w ty. po"noir"niu *yrob6w od
okeslonego producenta lub producent6w, Zamawiai4cy dopr.r"- w uzaym z takich przypadk6w
rozwiqzania r6wnowa'ine' Zamawialqcy dopuszcza tel zastosowanie rozwiqiir r6wnowainych do norm
technicmych wskazanych w.ww._ dokumentacji projektowej. Dane rozwi4zanie technic#e mo2e byi
uznane za r6wnowazne, jezeli wykonawca wyka2e,2e ma ono co najmniej iakie parametry iak wymaga
podana w dokumentacji norma lub co najmniej parametry por6wnyr,valne, imoze 6y6 stoso*"an" ,godnie
z odpowiednimi przepisami. Zastosowanie rozwi4zania rownowaznego wymaga akceptacji inspiktora
nad.zoru Zamawiaj4cego. Inspektor n adzoru Zamawiaj4cego nie moze istrzyma6-lub odm6rv'ii udzielenia
takiej akceptacji bez podania przyczyn.

SIME Polska Sp. z o.o., ut. .t Maja 18,96-500 Sochac2ew, tet. +4a22fi 2s 3oo, tax: +4a 22 fi253o1,
e_mail: info@simepolska.pl, NIP: 526_24-99_440, s-qd Rejonowy dla m.st. waEzawy xtv \r,/yd2ial cospodarczy Krajowego Rejestru sqdowego

pod numerem KRS: 000019349j, Kapital zakhdowy: 23 OOO OOO pLN, www.atmepdtsti.pt -
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wykonanie tych decyzj i lub skuteczne odwolanie sig od takich decyzji,
4) pisemnego zawiadomienia Zamawiaj4cego o planowanym rozpoczgciu prac z minimum 3-dniowym

wyprzedzeniem,
5) skladania w imieniu zamawiajqcego wniosku o *ydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego w

celu umieszczeni a urz4dzei infrastruktury technicmej niezwiqzanych z potrzebami zzrz4dzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
61 pnekazania Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od podpisania Umowy wszelkich dokument6w i

informacji niezbgdnych do zgloszenia rozpoczgcia budo*y we wla6ciwym Inspektoracie Nadzoru

Budowlanego,
7) przekaanii Zamawiaj4cemu dokument6w niezbgdnych do zlo2enia zawiadomienia o zakoriczeniu. 

Ludowy i przyst4pieniu do u2)tkowania obiektu budowlanego we wlasciwym lnspektoracie Nadzoru

Budowlanego,
8) poniesienia kosz6w zajgcia pasa drogowego na czas budowy i przedstawienia na i4danie

Zamawiaj4cego dowodu uiszczenia oplat na rzecz zuz4dcy drogi,
g) zapewnienia m asryn, urz4dzefi i narzgdzi niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umo$ry,

l0) prawidlowego prowadzenia dokumentacji budowy,
11) ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu przepis6w Prawa budowlanego,

l2j wlaSciwego zorganizowania i omakowania placu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,

13) przestrzegania przepis6w BHP i przeciwpoiarowych na terenie budowy,

14) naleLrytego zabezpieczenia terenu budowy,
tsi obstugi geologicznej budowy oraz wykonania badarl stopnia zaggszczenia gruntu, jezeli jest to

wymagane przez zarz4dc7 drogi,
16) obsfugl geodezyjnej Ludo*y 

-- 
tyczenie sieci gazowej i sporzqdzenie geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej ,

17) umieszczania 
-afisz6w 

informacyjno-marketingowych przekazanych ptzez Zamawiaj4cego w

widocznym miejscu na ogrodzeniu przy placu budowy,

I 8) zapewniinia wymaganych Narad4 Koordynacyjn4 nadzor6w bran2ourych,

l9j wypetnienia wymoC6; i zalecei wynikaj4cych z pozostalych dokument6w (decyzji, uzgodnie6,

opinii,) zal4czonych do projektu budowlanego,

20) zapewnienia nadzoru i odbioru technicmego slu2b uzbrojenia terenu w razie kolizji sieci oraz naprawy

uszkodzonej sieci uzbrojenia terenu,

21) doloZenia riszelkich staran w celu zmniejszenia uciqZliwosci zwi4zanych z wykonyrvanymi robotami

dla mieszkaric6w s4siednich nieruchomo6ci,

22) skladowania u rz4dzBfi, material6w i odpad6w zgodnie z przepisami obowiqzuj4cego prawa,

23) wyrvozu gruzu i usuwania odpad6w z terenu budowy zgodnie z przepisami obowiqzujqcego prawa,

24) wykonania rozbi6rki nawierzchni, wykop6w, wyrvozu ziemi,

25j wykonania podsypki pod gazoci4g i nadsypki piaskiem oraz zaggszczenia gruntu,

26i wykonania przeii.k6* * ,ni".jr"""h zamaczonych w projekcie, nakazanych przez wla6ciwe organy lub

wymaczonych przez Zamawiaj1cego,
27) iontaa -. prr"*odo*ych- 

'i 
iowarzysz4cej armatury ori\z mr ochronnych, oslonowych i

przeciskowych,
2g) stosowaniu do budowy gazoci4g6w rur dostosowanych do transportu gazu ziemnego typu E, a tak2e

innych paliw gazowych;

29) utoZenii ponad gazoci4giem ta6my lokalizacyjnej z wkladk4 metalizowan4 lub drutem wraz

z wyprowadzeniem na Powierzchnig,
30) ulozenia ta(my ostrzegawczej z napisem UWAGA GAZ,
3l ) zamontowania tabliczek oznaczeniowych i lokalizacyjnych przewodu i armatury,

32) zamontowania macznik6w elektromagnetycmych w miejscach skrzy2owari z innymi

urz+dzeniami infrastruktury technicznej lub innych wskazanych przez Inspektora Nadzoru

Zamawiaj4cego,
33) wykonania czyszczenia gazoci4gu na zasadach okre(lonych przez Zamawiajqcego oraz w

obecno3ci Inspektora Nadzoru Zamawiaj4cego,

SIME POlSka Sp' z o.O., ul 1Maja18,96-500Sochaczew,tel:+4822'lo253oolax:+4a221025
email: info@safiepolska.pl, NIP: 5i6'24_99410, SAd Reionowy dla m'si' warszawy xlv Vwdzial Gospodarczy Krajowego

poo numerem KnS: 0ooo19:x91, Kapital zakladowv: 23 ooo oo0 PLN, www'simepolska pl
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34) wykonania wlqczeri do istniej4cych gazociqg6w wrazz robotami towarzyszqcymi,
35) napelnienia wybudowanej sieci paliwem gazowym na polecenia Zamawiaj4cego,
36) wykonania pr6by szczelnosci gazoci4gu zgodnie z wymogami Zamawiaj4cigo wraz z wykesem

graficmym w obecno6ci lnspektora Nadzoru Zamawiajqcego,
37) zastosowania sig do wskaz6wek Zamawiaj4cego przy wykonywaniu przedmiotu Umo*y; je2eli

zastosowanie sig przez wykonawca do wskaz6wek Zamawiai4cego mogloby doprowadzi6 do
nieprawidlowego wykonania Umowy w swietle zasad wiedzy techniiz"ii tqdz przepis6w
obowiqzui4cego prawa, wykonawca obowiqzany jest pisemnie powiadomi6 o rym Zamawiai4cego,
pod rygorem utraty prawa do powolyrvania sig na te okoliczno6ci w p6Zniejszym ierminie,

38) pisemnego informowania Zamawiaj4cego o wyst4pieniu okoliczno$ci, mog4cych uniemo2liwi6 albo
utrudnii prawidlowe iterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym blad6w w dokumentacji, pod

- -. rygollm utraty prawa do powobrvania sig na te okolicznosci w p6miejszym terminie,
39) likwidacji szk6d powstalych w czasie trwania rob6t,
40) posiadania polisy ubezpieczeniowej, o kt6rej mowa w $ l0 ust. 6-g Umowy,
4l) uporz4dkowania terenu po budowie (doprowadzenie do stanu pierwotnego przez odtworzenie

nawierzchni, w 6nn miszczonej zieleni i likwidacjg ewentualnych szk6d powshtch na terenie objgtym
projektem budowlanym i nieruchomosciach s4siednich, naprawg ogrodzeri, dr6g, chodnit<ow) i
protokolarnego tego potwierdzenia przez wlasciciela lub zarz4dca drogilub nieruchoirosci,

42) odtworzenia nawierzchni drogowej zgodnie z warunkami ustanowionym i przez zarz4dca diogi,
43) zgloszenia projektu organizacji ruchu w odpowiednim urzgdzie,
44) informowania Zamawiai4cego o robotach zanikajqcych lub ulegai4cych zakryciu na 3 dni przed

planowanym wykonaniem prac,
45) wykonania wszelkich innych obowiqzk6w Zamawiai4cego, wynikajqcych z przepis6w prawa

budowlanego, do dnia protokolamego przekazania przedmiotu 
- -umowy 'do ' 

eksploatacji
Zamawiaj4cemu.

3 Wykonawca odpowiada za zgodne z przepisami prawa zabezpieczenie miejsc, w kt6rych prowadzone sq
roboty wchodz4ce w zakes Umowy i odpowiada za ewentualne skutki wadiiwego zabezpiiczenia rob6t.

4. Rozpoczgcie rob6t zostanie potwierdzone protokolamie przez Strony Umowy.

$3
Prace nieprzewidziane w Umowie ani w projekcie budowlanym, a konieczne dla prawidlowego xykonania

zamowlenla

Je2eli podczas wykonyrvania przez Wykonawcg obowi4zk6w wynikajqcych z Umowy oka2e sig,2e prawidlowe
wykonanie zam6wienia wymaga przeprowadzenia prac nieprzewidzianych w Umowie ani w projekcie
budowlanym, Wykonawca i Zamawiaj4cy ustal4 protokolamii rodzaj, zaires i termin wykonania tych prac
(protok6l koniecmoSci).

s4
Obowiqzki Zamawiajqcego

Zamawiaj4cy zobowi4zuje sig do:
l) przekazania projekt6w budowlanych, prawomocnych pozwoleri na budowg oraz

dziennik6w budowy,
2) przekazania projekt6w organizacji ruchu,
3) zapewnienia nadzoru nad *ykonl,wanymi pracami,
4) niezwlocznego powiadomienia wykonawcy o uydaniu przez Inspektorat Nadzoru

Budowlanego pozwolenia na uzltkowanie sieci gazowej,
5) zaplaty wynagrodzenia za nale2yte wykonanie przedmiotu Umowy.

. . _ ^ .SIME POlSka Sp, z O.O., ut 1 Maja j8, 96-500 Sochaczew, ret.: +48 22 to 2s 3OO, fax: +48 22 10 25 301,
e-mair. info@simeporska.pr, NrP: 526-24-99-,{40, sqd Rejonowy dla m.sr. waGzawy xrv l 4/dziar cospodarczy Krajow€go Reje

pod numerem KRS: 000019349j, Kapitat zaktadowy: 23 O0O OOO pLN, $,tr.rv.Eimopolgk;.d 
- stru Sadowego
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Materialy

Wykonawca zobowi4zuje sig wykona6 przedmiot Umowy z material6w wlasnych, za kt6rych zakup,

transport i rozladunek odpowiada.

Jako66 material6w, o kt6rych mowa w ust. l, powinna odpowiada6 wymogom wyrob6w dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie oke5lonych w prawie budowlanym i przepisach dotycz4cych
material6w budowlanych oraz wymaganiom okre6lonym w projektach budowlanych.

Materiaty, o kt6rych mowa w ust. l, powinny posiada6 stosowne certyfikaty lub gwarancje producenta

lub sprzedawcy.

Na kaide iL1danie Zamawiajqcego Wykonawca obowi4zany jest okaza6 w stosunku do wskazanych

material6w certyfikat zgodno{ci z Polsk4 Normq lub aprobat4 techniczn1, jeizeli s4 one wymagane.

W przypadku zastosowania przez Wykonawca rozwi4zznia r6wnowa2nego, zgodnie z $l ust. 8,

Wykonawca obowi4zany jest okazai w stosunku do wskazanych rozwiqzafi r6wnowa'2nych dokument
potwierdzaj4cy dopuszczalno56 stosowania go przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, wydany zgodnie

z obowi4zuj4cymi przepisami, o ile przewiduj4 one obowi4zek uryskania i posiadania takiego

dokumentu.

s6
Termin zakoiczenia robrit i wykonania zam6wienia

wykonawca wykona przedmiot Umowy oraz obowi4zki okeslone w $ 2 ust. 2 (czgsciowy odbi6r

przedmiotu Umowy) w terminie do dnia 13.09.2019 r.

Wykonawca przeka:Ze Zamawiaj4cemu, zgodnie z zestawieniem zal4czonym do Procedury, o kt6rej mowa

w $ 7 ust. 2, kompletnq dokumentacjg powykonawcz4 (koricowy odbi6r przedmiotu Umowy) w terminie

do dnia I1.10.2019 r., z uwzglgdnieniem ust. I powyZej.

Termin odbioru koflcowego mo2e ulec zmianie w nastgpuj4cych przypadkach:

l) rozszerzenia zakesu Umowy podczasjej wykonyrvania,
2) op6inienia przez zamawialqcego wykonania obowi4zk6w okeSlonych w $ 4 Umowy - o ilo(6 dni

roboczych op6inienia, liczon4 od dnia zawarcia Umowy do dnia przekazania kompletnej

dokumentacji,
3) koniecmo(ci dokonania zmian w dokumentacji projektu budowlanego, nieprzewidzianej w dniu

zawarcia Umowy,
4) wyst4pienia warunk6w atmosferycznych uniemo2liwiaj4cych wykonanie przedmiotu Umo*y,
5) wyst4pienia okolicmo6ci sity wyzszej,
6) innych istotnych okolicmoici zgodnie uznanych przez Strony za podstawg przesunigcia

terminu.

ilpe

Unia Europejska
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SlirE Polska Sp. z o.o., ul. 1 Mata 18, 96-500 sochaczew, tel : +zl8 22 10 25 300, fax +1a2210253o'l
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Wykonawca bgdzie przekazyv at Zamawiai4cemu na jego 24danie raport ze stanu realizacji

zam6wienia. Do raportu Wykonawca bgdzie zal4czat plan sltuacyjny sieci wykonanej od

pocz4tku budowy lub ostatniego raportu. Raport powinien zawiera6 nastgpuj4ce informacje:

l) lokalizacja, dtugo66 i Srednica wybudowanej sieci gazowej,

2) lokalizacja, dtugo56 i Srednica sieci gazowej wybudowanej od pocz4tku budowy,

3) dzialania, kt6re bgdq prowadzone w nastgpnych tygodniach (lokalizacja, dlugoS6 i Srednica

sieci do wybudowania),

4.
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4) inne istotne informacje, w tym dokladne informacje o ewentualnych przeszkodach w wykonaniu
zam6wienia.

s7
CzgSciowy odbirir przedmiotu Umowy

Czg5ciowy odbi6r przedmiotu Umowy nastgpuje po calkowitym wykonaniu przez Wykonawca rob6t
budowlanych i innych prac technicmych w terenie, w lrm odtworzeniu nawierzchni drogowej, w chwili
przekazania Zamawiaj4cemu wypelnionego dziennika budowy, podpisanego przez kierownika budowy,
o kt6rym mowa w $ 2 ust. 2 pkt I l, i inspektora nadzoru Zamawiaj4cego, oraz protokolu pr6by szczelnoSci
przeprowadzonej z wynikiem pozltyrrnym.

2. CzgSciowy odbi6r przedmiotu Umowy odbgdzie sig zgodnie z procedur4 odbioru rob6t budowlanych
ustanowion4 w Procedurze odbioru rob6t budowlanych, dostaw i uslug nxi4zanych z przygotowaniem i
realizacj4 projekt6w realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020 w ramach dzialania 7.1. Rozw6j inteligentnych system6w magazynowania, przesylu i dystrybucji
energii przez SIME Polska Sp. z o.o. z siedzib4 w Sochaczewie, zwan4 dalej ,,procedur4,', opublikowanq
na stronie intemetowej Zamawiajqcego. Wykonawca o6wiadcza, 2e zapomal sig z Procedur4. W razie
sprzecmo5ci postanowieri Umowy z postanowieniami Procedury stosuje sig postanowienia Umowy.

3. Celem potwierdzenia czg6ciowego odbioru przedmiotu Umowy Strony podpisz4 protok6l odbioru
czgSciowego wedlug wzoru zal4czonego do Procedury.

4. Sporzqdzenie i podpisanie protokolu odbioru czg6ciowego nast4pi w poniZszym trybie:
l) Wykonawca przedstawi Zamawiaj4cemu projekt protokolu w terminie do 7 dni od zakoriczenia rob6t,
2) Zamawiajqcy przedstawi Wykonawcy uwagi do tre6ci protokofu i do sposobu wykonania rob6t w

terminie do 7 dni od otrzymania pmjektu protokolu,
3) Na podstawie uwag Zamawiaj4cego Wykonawca przygotuje ostatecznq tre6i protokolu i przeka:2e jq

Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiaj4cego,
4) W uzgodnionym terminie Strony podpiszq protokol.

$E
Kofcowy odbi6r przedmiotu Umowy

l. Zamawiaj4cy przystgpuje do kolicowego odbioru przedmiotu Umowy w chwili przekazania przez
wykonawca kompletnej dokumentacji powykonawczej, pod warunkiem, ze przedmiot Umowy iostal
*ykonany naleicie.

2. Koricowy odbi6r przedmiotu Umowy odbgdzie sig zgodnie z procedur4.

3. Celem potwierdzenia koticowego odbioru przedmiotu Umowy Strony podpisz4 protokol odbioru
ko6cowego wedfu g wzoru zal4czonego do Procedury.

4 Sporzqdzenie i podpisanie protokotu odbioru koricowego nast4pi w poniZszym trybie:
l) Wykonawca przedstawi Zamawiaj4cemu projekt protokolu w dniu przekazania

dokumentacji powykonawczej.
2) Zamawiajqcy przedstawi Wykonawcy uwagi do tresci protokolu i do sposobu wykonania

rob6t w terminie do 7 dni od otrrymania projektu protokolu,
3) Na podstawie uwag Zamawiaj4cego Wykonawca przygotuje ostateczn4 treS6 protokolu i

przekie j4 Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiaj4cego,
4) W uzgodnionym terminie Strony podpiszq protok6l.

W protokole odbioru kofcowego zawarte bgdzie zestawienie rob6t wykonanych przez

SIME Polska Sp. zO.o.,ut 1 Maja 18, 9o-5oo Sochaczew tet.: +48 22 j0253oo,rax:+4a22fi2s301.
e_mail: inic@simepolska pl, NIP: 526-24-99-440, sEd Relonowy dta m st. warszawy xtv vwdzial Gospodarczy Krajowego Rejestru

pod numerern KRS: 0000193491, Kapatal zaktadowy: 23 000 OOO pLN, WWW.S|mepolSka.pl
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Wykonawcg oraz dokument6w przekazanych Zamawiaj4cemu przez Wykonawcg. Zestawienie

dokument6w przekazanych Zamawiaj4cemu przez Wykonawca bgdzie sporz4dzone wedlug wzoru
zalqczonego do Procedury.

$e
Gwarancja i rgkojmia

Wykonawca udziela Zamawiaj4cemu pisemnej gwarancji:
l) na roboty ruroci4gowe na okres 5 lat liczqc od dnia podpisania protokolu koricowego,

2) na odtworzenie nawierzchni na okres 4 lat licz4c od dnia podpisania protokofu koricowego.

6. Wykonawca na wlasny koszt, w okesie wykonyrvania przedmiotu Umowy ubezpieczy

i zapewni ci4glo56 ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadaneju2 polisyna

wszystkie podane PoniZej ryzYka:

I ) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cyr,vilnej wykonawcy, zamawial4cego oraz wszystkich

SIME Polska Sp. z o'o., ul 1Maia18,96-500sociaczew,tel.:+482210253ooiax:+4a2210253o1
e-mait: info@sihepotska.pl, NlPt 526-24-99-440, Sqd Reionowy dla m st. warszawy xlv vtydzal Gospodarczy Kraiowego Reje

pod numerem KRS: 0000193491 Kapital zaktadowy: 23 OOO OOO PLN, www.almepolska'Pl
stru Sqdowego

2. Wykonawca udziela Zamawiaj4cemu rgkojmi w zakesie wad obiektu liniowego na okres 4 lat licz4c od

dnia podpisania protokolu kolicowego.

3. Wykonawca mo2e uwolni6 sig od odpowiedzialnoSci za wady wykonania przedmiotu Umowy tylko
w6wczaq gdy udowodni, ie zaistnialy one z powodu wad dokumentacj i projektowej, na kt6re zwr6cil
Zamawiaj4cemu uwagg na pi6mie i jednoczeSnie uprzedzil Zamawiaj4cego o mo2liwych skutkach, lub

wykeL1e, Le mimo zastosowania material6w spelniaj4cych warunek okre6lony w $ 5 ust. 2 Umowy oraz

mimo zachowania nale2yej staranno6ci nie m6gl wykry6 wad material6w lub urz4dzeri, kt6re zastosowal

podczas wykonyrrania przedmiotu Umowy.

4. W przypadku stwierdzenia wady, usterki lub awarii przedmiotu Umowy, Zamawiaj4cy niezwlocmie
powiadamia o niej Wykonawcg, lecz nie p62niej ni2 w terminie l4 dni od ich wykrycia, wyznaczajqc mu

odpowiedni termin na jej usunigcie.

6. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawca zgloszonej wady, usterki lub awarii w terminie 3 dni od

otrzymania wezwania, Zamawiaj4cy mo2e je usun4i na koszt Wykonawcy.

s10
Zabezpieczenie mtei,Ttego wykonania Umowy i ubezpieczenie

l. Wykonawca obowi4zany jest ustanowi6 zabezpieczenie nale2ltego *ykonania Umowy w wysoko5ci l0%
l4iznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w $ ll ust. I Umowy w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy.

2. Wykonawca zobowi4zany jest ustanowi6 zabezpieczenie nale2l.tego wykonania Umowy na okres realizacji

zam6wienia, do 90 dnia po podpisaniu protokolu koricowego.

3. Ztbezpieczenie slu2y pokryciu roszczeri z Mulu niewykonania lub nienaleZyego wykonania Umowy.

4. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej/kaucji

(wlaiciwe pokreilit).

5. Zamawiaj4cy zwraca zzbezpieczenie niezwlocznie, lecz nie p62niej ni2 w terminie 14 dni od dnia

nale2yego wykonania zam6wienia, pizez co rozumie sig uzyskanie przez Zamawiaj|cego

pozwolenia na u2l4kowanie przedmiotu Umowy
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podwykonawc6w (,,Ubezpieczeni") z tytufu prowadzenia dzialalnodci gospodarczej oraz posiadania i
u2ytkowania mienia wraz z OC za produkt / wykonanq usfugg pokrywaj4ce szkody osobowe
(uszkodzenie ciala, rozstroj zdrowia lub 5mier6) wraz z ich nastgpstwami oraz rzeczowe (utrat4
uszkodzenie lub miszczenie mienia) wraz z ich nastgpstwami powstale w zwi4zku wykonywaniem
przedmiotu Umowy, obejmujqce r6wnie2 odpowiedzialno56 wzajemn4 pomigdzy Ubezpieczonymi.
Umowa ubezpieczenia bgdzie obejmowa6 odpowiedzialnoS6 cyrriln4 deliktow4, kontraktow4 oraz
deliktowo-kontraktowq z sumq gwarancyjn4 nie ni2sz4 ni2 500 000 PLN najeden iwszystkie *ypadki
ubezpieczeniowe.

2) Ubezpieczenie bgdzie rozszerzone o odpowiedzialno66 cyrviln4 pracodawcy
z t)'tulu wypadk6* prry pracy pracownik6w Ubezpieczonych z limitem odpowiedzialnoSci, co
najmniej 40.000 PLN, najeden i wszystkie wlpadki ubezpieczeniowe.

3) Do umowy ubezpieczenia zostan4 wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony stosownie do
charakteru obejmowanego ochron4 przedmiotu umowy i rodzaju prowadzonych prac (w tym m.in.
szkody wyrz4dzone przez maszyny budowlane oraz polazdy wolnobie2ne, szkody wynikai4ce z
u2ywania mlot6w pneumatycznych, hydraulicznych, kafar6w itp., szkody powstale wskutek wibracji,
naruszenia konstrukcji nodnych, szkody w polo2onych na terenie budowy/jego poblizu mediach itp.j.

4) Brak udzialu wlasnego / franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szk6d osobowych, w odniesieniu do
szk6d rzeczowych udzial wlasny / franszyza redukcyjna nie wyzsza ni2 l0 %o wysokosci
odszkodowania nie mniej ni2 5.000 PLN na zdarzenie.

Je2efi Wykonawc a zamierza wnie56 zabezpiec znnie naleirytego *ykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej zobowi4zany jest do jej zawarcia na warunkach zatwierdzonych prziz
Zamawiajqcego.

Wszystkie dokumenty potwierdzajqce zawarcie um6w ubezpieczenia oraz dowody oplacenia skladki (w
tym kolejnych rat skladki, bldL raty skladki) wykonawca dostarcry natychmiast po zawarciu um6w
ubezpieczenia,jednak nie p6zniej ni2 w dniu przekazania terenu budowy, a dowody oplicenia niezwlocznie
po uptynigciu terminu platnoSci skladki lub raty skladki oke6lonych w dokumentach potwierdzajqcych
zawarcie um6w ubezpieczenia.

s11
Wynagrodzenie

l. Za naletyie wykonanie Umowy Wykonawcy przysluguje ryczaltowe wynagrodzenie w
).

*,vsoko(ci
zl (slownie

l) 80% wynagrodzenia okeSlonego w ust. I powyzej, platne na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcg po podpisaniu protokolu odbioru koficowego bez zastrzezen,

2) 20o/o wynagrodzenia okreslonego w ust. I powy2ej, platne na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcg po uplywie terminu na wniesienie sprzeciwu przez wla6ciwy lnspektorat
Nadzoru Budowlanego, je2eli w tym terminie nie zostanie wniesiony sprzeciw.

SIME Polska Sp. z o.o., ul 1MajatB,96-500sochaczew,tet:+4O2210253oo.lax:+482210253o1.
e_mai| inb@samepolska pl. NIP: 526-24-ss-440, Sqd Rejonowy dla m.sl Warszawy xlv \ Adzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdoweg

pod numerem XRS] 0000193491, Kapital zaktadowy 23 000 0OO pLN, www.aimgpolska.pl
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2. Wynagrodzenie w wysoko6ci wskazanej w ust. I powyzej okeSla calkowit4 warto56, kt6r4 Zamawiaj4cyjest
obowi4zany zaplaci6 Wykonawcy za wykonanie zam6wienia.

3. Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony VAT wedlug stawki obowiqzuj4cej w dniu
wystawienia faktury VAT.

4. Zaplata wynagrodzenia nastqpi w poni2szym trybie:
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5. Zap+^ta wynagrodzenia nast4pi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w terminie 14

dni od otrzymania faktury prawidlowo wystawionej przez Wykonawcg.

6. Za dzien zaplaty Strony przyjmujq dzieri obci4:2enia rachunku bankowego Zamawiaj4cego.

7. W razie op6mienia zaplaty Wykonawca ma prawo naliczy6 ustawowe odsetki od niezaplaconej w terminie

naleinoSci.

8. Strony oSwiadczaj4, iz s4 latnikami podatku VAT.

9. Przed zaplat4 czqsci wynagrodzenia oke5lonej w ust. 4 pkt 2 powy2ej, Wykonawca jest zobowi4zany

przedstawif Zamawiaj4cemu potwierdzenie zaplaty wynagrodzenia nale2nego podwykonawcy. (e6li dotyczy)

10. w przlpadku nieprzedstawienia potwierdzenia, o kt6rym mowa w ust. 9 powy2ej lub w przypadku, gdy

p17id.tu1rion" potwierdzenie budzi wqtpliwo6ci Zamawiaj4cego, Zamawiaj4cy jest uprawniony do

wstrzltnania wynagrodzenia okre6lonego w ust. 4 pkt 2 powyzej.

s12
Odst4pienie od Umowy
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Zamawiajqcy moLe odsqpi6 od Umowy w przypadku:

l) wykonywania przez Wykonawc9 przedmiotu Umowy w spos6b niezgodny z postanowieniami Umowy' 
ltib w spos6b za grq+aiqly bezpiecieristwu os6b i mienia, i nie przyst4pienia do nale2yego wykonyr,vania

Umopy oraz nI" uiunig"i" 
--istnialych 

niezgodno6ci w terminie 3 dni od pisemnego wezwania

Wykonawcy prze z Zamawiaj1cego do zmiany sposobu wykonania Umowy, lub

2) wygasnigcia stosunku ubezpieczinia, o kt6rym mowa w $ 2 ust. 2 pkt 40 Umowy, i nie wmowienia tego

ubezpieczenia w terminie 3 dni, lub

3) uniemo2liwiaj4cego wykonanie Umowy zajqcia lub utraty maj4tku Wykonawcy'

w przypadkach, o kt6rych mowa w ust. l, Zamawiajqcy bgdzie uprawniony do odst4pienia od Umowy po

b"r.kut""^y. uptrxie dodatkowego terminu wyznaczonego wykonawcy na usunigcie naruszeri, nie

t o*r"go "Lt ry' (i) dni. Oswiadczenie o odst4pieniu od Umowy powinno mie6 formg pisemn4 i zawierat

uzasadnienie.

oswiadczenie Zamawiaj4cego o odst4pieniu od Umowy z powodu jej naruszenia, o kt6rym mowa w ust. I lub

2, mo2e zosta' zloZone Wykonawcy po uplyrrie 3 dni od dnia bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego

zgodnie z ust. 2.

w prrypadku naruszenia Umowy uprawniaj4cego Zamawiaj4cego do odst4pienia od niej, o kt6rym mowa w

ust. l,"2amawiaj4cy moZe i4dai od Wykonawcy zaplaty kary umownej w wysokosci 30% calkowitej kwoty

wynagrodzenia, o kt6rej mowaw $ ll ust. l.

W przypadku odst4pienia Wykonawcy od Umowy z ptzyczyn dotycz4cych. Zamawiajqcego

Wyi<onawca moz" i4a"t od Zamawiaj4cego zaplaty kary umownej w wysokoSci 30% calkowitej

kwoty wynagodzenia, o kt6rej mowa w $ ll ust. l.

w przypadku odst4pienia Zamawiaj4cego od Umowy wykonawca obowiqzany jest wstrzymai

wykonywanie rob6i'budowlanych, zabezpieczyt, i opuSci6 teren budowy w terminie wyznaczonym

pize, iamaniaiqcego oraz przekazat, kompletnq dokumentacjq zwiqzan4 z budowq'

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoSci powoduj4cej, 2e wykonanie umowy nie le2y w

3
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7 zastrzeLeniem $ 6 ust. 3, w przypadku op6Znienia wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
okeslonego w $ 6 ust. 2 zamawiaj4cy moze i4dat od wykonawcy zaplaty kary umownej w wysokosci I oz

lqcznej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust. l, zakt4dy dzieir op6mienia. 
-

W przypadku op6lnienia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okesie rgkojmi i gwarancji w
wysokoSci:

l) 0'2 % llcmej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ ll ust. l, zakazdy dziefi op6znienia o l-
l4 dni,

2) 0'5 % lqcmej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust. l, za kaldy dzieri op6mienia
przekaczaj4cego 14 dni,

licz4c od nastgpnego dnia po up\rvie terminu wyrtaczonego ptzezZamawiai4cego na usunigcie wad.

wykonawca obowi4zany jest ui5ci6 karq umown4, o kt6rej mowa w ust. I i 2 pkt l),2) w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania od Zamawiajqcego.

Zamawiai4cy moze dokonai potr4cenia kary umownej, o kt6rej mowa w ust. I i 2 pkt I ), 2) od kwoty t4cznej
przysluguj4cego Wykonawcy wynagrodzenia.

w przlpadku poniesienia szkody o wartosci przekraczai4cej wysokos6 kary umownej, Zamawiai4cy ma prawo
dochodzi6 naprawienia szkody na zasadach o96lnych.

s14
OdpowiedzialnoS6 i okoliczno5ci wylqczajgce odpowiedzialno6d

Strony.ustalaj4 wzajemn4 odpowiedzialnoS6 za niewykonanie albo nienalezyte wykonanie obowipk6w
wynikai4cych z niniejszej Umowy na zasadach og6lnych, okreslonych w obowiqzui4cych przepisach.

Strony zwolnione sq z odpowiedzialno(ci za niewykonanie obowipk6w wynikai4cych z umowy, je2eli
przyczw4 ich niewykonania byty, okolicznosci sily wyzszej. Za okoliczntsci sity *yzsrej uwah sig
okolicmo5ci, powstale po zawarciu Umowy, w *yniku nijprzewidzianych przez stroni zAineri J charakterze
radzt*ryczajnym, kt6rych Strona nie mogla przewidzie6 ani kt6rym strona nie mogla zapobiec, w tym
prawomocne decyzje organ6w administracji lub orzeczenia s4dowe, lub decyzje iinych uprawnionych
organ6w wladzy publicmej.

W przypadku wyst4pienia okoliczno3ci sily wyZszej termin zakofczenia rob6t ulegnie przesunigciu
o czas trwania przeszkody.

Strona_ powofui4ca sig na wyst4pienie okoricznodci sily wyzszej obowiqzana jest pisemnie
powiadomii drugq strong o wyst4pieniu tych okolicmodci i przewidyrvanym okesiJ trwania.

Strony ustalajq nastgpujAce szczeg6lne zasady odpowiedzialno6ci Wykonawcy:l) wykonawca ponosi odpowiedzialnos6 cyrritnq za wyz4dzone osobtm trzecim szkody

interesie Zamawiajqcegoi czego nie mozna bylo przewidzie6 w chwili zawarcia umowy, Zamawiajqcy moze
odst4pi6 od umowy w sprawie zam6wienia. Strony spisz4 w6wczas protok6l i dokonaj4 rczliczefi za prace
wykonane przez Wykonawcg.

s13
Kara umowna
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powstale w zwipku z wykonyrvanymi robotami do chwili oddania przedmiotu Umowy.
2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzeri wszystkich urz4dzei podziemnych

uwidocznionych na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branZowymi.
3) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia iskutki u szkodzeh urz4dzeri podziemnych nieuwidocznionych w

dostarczonej przez Zamawiaj4cego dokumentacji tylko wtedy, gdy protok6l z Narady Koordynacyjnej
nakazywal wykonyrvanie rob6t pod wla6ciwym nadzorem bran2owym lub nakazyrval wykonywanie prac

ziemnych rgcmie, a Wykonawca nie zastosowal sig do zaleceri Narady Koordynacyjnej.

Wykonawca o6wiadcza, 2e posiada stosowne zabezpieczenie finansowe na pokrycie ewentualnych szk6d
wynikajqcych z realizacji postanowieri Umowy.

$ls
I)orgczenia

1. Strony ustalaj4, iz oSwiadczenia i zawiadomienia zwi4zane z wykonaniem Umowy przekazywane bgdq
pisemnie (osobiScie albo drog4 pocaow4) oraz faksem lub za pomoc4 poczty elektronicznej.

2. Dla cel6w realizacji postanowieri Umowy Strony ustalaj4 nastgpuj4ce adresy do dorgczeri:
l) adres Zamawiaj4cego: ul. I Maja 18,96-500 Sochaczew,
2) adres Wykonawcy: ul

3. W przypadku zmiany adresu, o kt6rym mowa w ust. 2 powyLej, Shony zobowipuj4 sig do niezwlocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do dorgczeri, pod rygorem uznania za skutecznie
dorgczon4 korespondencji wyslanej na ostatni podany Stronie zgodnie z niniejsz4 Umow4 adres.

$16
Przedstawiciele

Strony ustalajA przedstawicieli uprawnionych do dokonywania wi424cych uzgodnieri zwi4zanych z realizacjq
Umowy:
I ) Zamawiaj4cy - Pawel Lodyga, nr tel. 53 I 547 834, faks 22 l0 25 301, email p.lodyga@simepolska.pl;
2) Wykonawca - nr tel faks email

2. Zamawiajqcy informuje, 2e funkcjg inspektora nadzoru bgdzie pelni6 pan Pawel Lodyga, maj4cy uprawnienia
budowlane nr MAZl0l l0/OWOS/13 z dnia 20.06.2013 r.

3. Wykonawca informuje, 2e funkcjg kierownika budowy bg&ie petni6 pan/pani majqcyla
z dnia I

$17
PoufnoSd

Z wylqczeniem przypadk6w, w kt6rych ujawnienie trefci Umowy jest wymagane w przepisach
prawa, oraz przypadk6w okreSlonych w Umowie, Strony obowiqzane s4 utrzyma6 w tajemnicy
wszelkie informacje dotyczqce Umowy ijej wykonania, w tym dane finansowe i projektowe.

SIME Pol3ka Sp. z o.O.. ul 1Mata18,96-500Sochaczew,tel:+482210253oo,lax+4a2210253o1,
info@simepolska pl, NlPr 526-24-99-440. Sqd Reionowy dla m.sl. Warsza\0y XIV U/ydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru

pod numerem KRS: 0000193491. Kapilal zakladowy 23 000 000 PLN, ww.simepoEka.pl
e-mail

uprawnienia budowlane nr _
4. W przypadku zmiany os6b, o kt6rych mowa w ust. l-3 powyzej, Strony zobowipuj4 sig do niezwlocznego

pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

2. Jeieli jedna ze Stron zastrzegla poufnoSd informacji stanowi4cych tajemnica jej przedsigbiorstwa,
druga Strona obowi4zana jest dolo2y6 szczeg6lnej staranno5ci, aby zachowai te informacje w
tajemnicy.
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Postanowienia kofcowe

l. Wszelkie spory mog4ce wyniknq6 migdzy Stronami Umowy bgdq zalatwiane na drodze polubownych
negocjacj i; je2eli w ciqgu 3 tygodni Strony nie osi4gnq porozumienia, kazda z nich moze uma6 negocjacje za
bezskuteczne i wystqpi6 na drogg sqdow4 przed sqd wla5ciwy ze wzglgdu na siedzibg Zamawiaj4cego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie maj4 zastosowanie przepisy obowiguj4cego prawa, w
szczeg6lno6ci Kodeksu Cywilnego i ustawy z7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekstjednolity Dz.U.22018
r. poz. l2O2) oraz akt6w wykonawczych.

3. Integraln4 czgSi Umowy stanowiq zal4czniki:
l) Projekty budowlane gazoci4g6w,
2) Dokument ubezpieczenia Wykonawcy,
3) Gwarancja na roboty budowlane zgodnie z wzorem stanowiqcym zal4cmik nr 8 do SIWZ.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2no5ci.
5. Umowg sporzqdzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach - po jednym dla ka2dej ze Stron.

Zamawiaj4cy Wykonawca

SIME Polska Sp. z o.o., ur 1 Maia 18,96-500 sochaczew, tet.:+48 2210253oo,fax:+482210253o1,
e-mail: info@simepolska pl. NlPr 526-24'99-440. Sad Relono' iy dla m st Warszawy XIV\Jydzial Gospodarczy Kratowego Re,estru Sadowego

pod nume@m KRS: 0000193491. Kapital zakfadowy: 23 000 000 PLN, wwwsimepolska.pl


