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Sochaczew, dnia DD.MM.20l9 r.

z siedzibq w
(miej scowo56),wPisanq do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez

_ Wydzial GosPodarczY Krajowego Rejestm S4dowego pod numerem

REGON: zwanym dalej,,Wykonawc4",
przez

UMOWA nr 201709

zawarta \ t Sochaczewie w dniu DD.MM.20l9 r.

mi9dry

sIME Polska Spr6lk4 z ogrrniczonQ odpowiedzialnosciq z siedzib4 w Sochaczewie przy ul. I Maja l8' 96-500

Sochaczew, *pi.una ao Re.lestru lrzedsigbiorc6w prowadzo nego pr:nz S4d Rejonowy dla m'_st. warszawy XIV

Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestu S4dowego pod numerem KRS 0000193491, NIP: 526-24-99-440,

ngooN, orc+l%sa, zwarrqdalej ,,Zamawiajqcym", reprezentowan4 przez Jerzego Trzciriskiego - prokurenta

a

-prz! 

nl

_ (kod pocztowy
S4d Rejonowy dla
KRS NIP:

W zwiqzku z:" -. 
l.rygoto,"aniem i realizacj4 przez zamaw_iajqcego projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazoweJ na

ll."ri.""n aoty"t "-. nl"ijujnt o*uny"t * po*iu't".t, wggrowskim, mifiskim i wolomiriskim", bgd4cego

przedmiotem dorrn-.o.r-u?iu', iu.op"irt i"go Funduszu flozwoju Regionalnego w ramach Dzialania 7 .1

l["r*O.i inteligentnych system6w magazynowania, przesylu i dystrybucji energii" Programu

6p".""yin"go tnf.astruktura i Srodowisko na lata 2014-2020'

.wyboremWykonawcy,dokonanymwpostgpowaniuo_udzieleniezam6wienianr20lT09,prowadzonym
; try;;;'?01 - ld r.J"tr" iy*ilnego, igodnie z procedur4 udzielania zam6wieri z dnia 0l kwietnia

2018 r., (tekstjednolity zostal opublikowany na stronie www'simepolska'pl)'

Strony zawieraj4 Umowq o nastgpuj4cej tre6ci: 
$ I

Przedmiot UmowY

l.Zamawiaj4cypowierza,aWykonawcazobowiqzujesigdowykonaniaioddaniaobiekt6wliniowych
(przedmiot Umowy) U g*ieC' lt"d1tego 

cisnienia w miejscowoSci Borrymy' Urle' gm' Jad6w' powiat

Wolomin o dl. ok. 206?,0m i Srednicy DN I lOmm'

2. Przrdmiot zzm6wienia obejmuje r6wnie2:- 
- oup."n"y powstalych w tr*akcie budowy uszkodzen sieci uzbrojenia terenu'

-zapewnienienadzoroiodbiorutechnicanegoodpowiednichslu2bkoliduj4cegouzbrojenia
terenu,
- zakup material6w do wykonania zadania, 

- -

- *yt 'onuni" obowiqzk6'; okeSlonych w Umowie' przede wszystkim wskazanych w $ 2

Umowy,
Uwasa:
- wvkonanie frasmentu odcinka gtzoci4gu w ul Wysryriskiego w m Urle na odcinku od ul'

;;*il;;ub*.";;;i l;; r'r"]" ."iiaa przewiertu w R P poni2ej brylv korzeniowej

i.tni"1acy"rt air"* bez ich wycinLi (rys nr 5 projektu budowlanego)'

SIME Polska Sp. z o.o', ul lMala18 96'500 Sochaczew' tel' +48 2210253oo lax +4a2210253o1

e-mail: info@simepolska.pr, lrP: sz6'21-ss+ld, Sao iejonowv Ota m st Warszawy XIV \ rydzial Gospodarc2y Kraowego R€jestr

pod numerem KRs: ooioie-3og', i"p't"' t'kr"Oo"y 23 ooo ooo PLN wvfl simepolska'Pl
u Sqdowego

reprezentowanym



/
Fundusze
Europejskie
hfrastruktur. I g.oddisko

Rzeczpospotita
Potska ilpd€

Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rozwoj! RegionalnegoI

3. Wsp6lny Slownik Zam6wienia
Kody wedlug CPV:
452312fi)-7 - Roboty budowlane w zakesie budowy ruroci4g6w naftowych i gazoci4g6w
4523122G.3 - Roboty budowlane w zakesie gazoci4g6w.

4. Szczegolowo przedmiot Umowy oke6laj4 projekty budowlane, zal4czone do Umouy.

5. Wykonawca o6wiadcza, 2e przekazana dokumentacja jest wystarczaj4ca do wykonania przedmiotu
Umowy.

Wykonawca oSwi adcza, ii:
l) posiada i/lub zatrudni osoby posiadaj4ce uprawnienia wymagane prawem dla wykonania przedmiotu

Umowy,
2) dysponuje Srodkami finansowymi, potencjalem technicmym i osobami zdolnymi do nale2ltego

wykonania przedmiotu Umowy.

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 odpowiadai sieci gazoweloz. U. zz0r3r.,
poz. 640 z p6Lnielszymi zmianami),

2) zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,
3) dokumentacj4 technicznq zal4czonq do Umowy oraz projektem organizacji ruchu,4) kompletem niezbgdnych uzgodnieri i zezwolei.
5) wskazaniami Zamawiajqcego i inspektora nadzoru Zamawiajqcego.

w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, o kt6rej mowa w ust. 4 powy2ej, koniecmosci
stosowania konkretnych znak6w towarowych, patent6w lub poch-odzenia, w tym po;hoize;ia wy;ob6w odokeS.lonego producenta lub producent6w, iamawiajqcy doprrr"- w kazdym z takich pizypadk6w
rozwi4zania r6wnowa2ne. Zamawiaj4cy dopuszcza tel zastosowanie rozwi4zair.o*no*Jny"n 'ao no.,technicznych wskazanych w ww., dokumentacji projektowej. Dane rozwiqzanie technicme mo2e by6t mane za r6wnowaZne, je2eli Wykonawca wykaze, ie." ono 

"o 
najmniej iakie p_ametry .juk *y_agapodana w dokumentacji norma lub co najmniij parametry por6wnywalne, i moZe by6 stosowane zgodniez odpowiednimi przepisami. Zastosowinie romrilzanii rownowaznego wymaga akceptacj i inspektoranadzoru Zamawiaj4cego. Inspektor n adzort Zamawiaj4cego nie moze wstrzyma6 lub odm6wii udzieleniatakiej akceptacji bez podania przyczyn.

s2
Obowiqzki Wykonawcy

Wykonawca zobowi4zuje sig wykonai przedmiot Umowy rzetelnie i terminowo.

W celu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowi4zuje si9 do dzialania z najwyiszq
starannoSci4, zgodnego z obowiqzui*cymi przepisami prawa'i zisadami *iea.y tecnnt^ei, iw szczeg6lno5ci do:

l) Scislej wspolpracy z Zamawiaj4cym w celu wykonania przedmiotu Umowy,
?] informowania Zamawiaj4cego o stanie zaawansowania rob6t,3) p.oinformowan ia 

_Zamawiajqcego. o _wydaniu decyzji lub uzgodniefi uzyskanych przez
Wykonawcg, nakladajqcych obowiqzki na Zamawiaj4cego, w terminie umoZti*i"14"y_ rnu

6

7

8

2

slME Polska sp, z o.o. 
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wykonanie tych decyzji lub skuteczne odwolanie sig od takich decyzji,
4) pisemnego zawiadomienia Zamawiaj4cego o planowanym rozpoczgciu prac z minimum 3-dniowym

wyprzedzeniem,
5) skladania w imieniu Zamawiaj4cego wniosku o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego w

celu umieszczeni a urz4dzefi infrastruktury technicznej niezwi4zanych z potrzebami zarz4dzania

drogami Iub potrzebami ruchu drogowego,
6) przikazania Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od podpisania Umowy wszelkich dokument6w i

informacji niezbgdnych do zgloszenia rozpoczgcia budowy we wla6ciwym lnspektoracie Nadzoru

Budowlanego,
7) przekazanii Zamawiajqcemu dokument6w niezbgdnych do zlo2enia zawiadomienia o zakoflczeniu

Ludowy i przyst4pieniu do uZykowania obiektu budowlanego we wla6ciwym Inspektoracie Nadzoru

Budowlanego,
8) poniesienia koszt6w zajQcia pasa drogowego na czas budo*y i przedstawienia na i4danie

Zamawiaj4cego dowodu uiszczenia oplat na rzecz zav4dcy drogi,

9) zapewnienia m aszyn, urz4dzeh i narzgdzi niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy,

l0) prawidlowego prowadzenia dokumentacji budowy,

t tj ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu przepis6w Prawa budowlanego,

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

l3j przestrzegania przepis6w BHP i przeciwpoiarowych na terenie budowy,

l4) naleiltego zabezpieczenia terenu budowy,

rsi obshli ieologicmej budowy oraz wykonania badari stopnia zaggszczenia gnrntu, je2eli jest to

wymagane przrz zarz4dc7 drogi.
16) obshg] geodezyjnej budowy 

-- 
tyczenie sieci gazowej i sporz4dzenie geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej ,

17) 
'umieszczania afisz6w informacyjno-marketingowych przekaztnych ptzez Zamawiajqcego w

widocznym miejscu na ogrodzeniu przy placu budowy,

I 8) zapewnienia wymaganych Naradq Koordynacyjn4 nadzor6w bran2owych,

iej uypetnlenia *ynlolgo* i zateceri wynikaj4cych z pozostalych dokument6w (decyzji, uzgodniefi,

opinii,) zal4czonych do projektu budowlanego,

ZO) zape*nienia nadzoru i odbioru technicmego slu2b uzbrojenia terenu w razie kolizji sieci oraz napra*y

uszkodzonej sieci uzbrojenia terenu,

21; JoloZenia Jszelkich starari w celu zmniejszenia uciQ2liwosci z:,.tiqzanych z wykonywanymi robotami

dla mieszkaic6w s4siednich nieruchomo6ci,

22) skladowania u .7 dzef^, material6w i odpad6w zgodnie z przepisami obowiqzuj4cego prawa,

23i wywozu gruzu i usuwania odpad6w z terenu budowy zgodnie z przepisami obowi4zujqcego prawa,

24j wykonania rozbi6rki nawierzchni, wykop6w, wyryozu ziemi,

25i wykonania podsypki pod gazoci4g inadsypki piaskiem oraz zaggszczenia gruntu,

ioj *yLon-i" p.r""iik6* * lni";." ih zaznaczonych w projekcie, nakazanych przez wlaiciwe organy lub

wyznaczonych przez Zamawiaj4cego.
Z7) ,,n,ntaiu *r prr"*odowy"h- 

'i 
io*".ryrr4cej armatury or.z rur ochronnych, oslonowych i

przeciskowych,
2g) stosowaniu do budowy gazociqg6w rur dostosowanych do transportu gazu ziemnego typu E, a takze

innych paliw gazowYch;

29) utoienia ponad gazoci4giem taSmy lokalizacyjnej z wkladk4 metalizowanq lub drutem wraz

z wlprowadzeniem na Powierzchrig,
30) ulozenia ta6my ostrzegawczej z napisem UWAGA GAZ'
3 I j zamontowani a tablicznk oznxzeniowych i lokalizacyjnych przewodu i armatury,

32) zamontowania znacmik6w elektromagnetycznych w miejscach skrzy2owari z innymi

vz4dzeniami infrastruktury technicmej lub innych wskazanych przez lnspektora Nadzoru

Zamawiaj4cego,
33) wykonania czyszczenia gazoci4gu na zasadach okeSlonych przez Zamawiaj4cego oraz w

obecno5ci Inspektora Nadzoru Zamawiaj4cego,

slME Polska sp. z o.o.' ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, tel : i48 22 10 25 3OO tax +4A 2210 25 3O1

e.mait: inrogsimefotsta.pt, Ntp: 5i6-24-99-440, Sqd Rejonowy dta m.st. warszawy xtvu,rydzial Gospodarczy Kraiowego Rejestru

pod numerem KRS: 0000193491, kpilal 2akladowyr 23 OOO OO0 PLN, www'llmepolska'pl
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34) wykonania wl4czeri do istniej4cych gazoci4g6w wraz z robotami tow arzysz4cymi,
35) napelnienia wybudowanej sieci paliwem gazowym na polecenia Zamawiaj4cego,
36) wykonania pr6by szczelno6ci gazoci4gu zgodnie z wymogami Zamawiajqcego wraz z wykesem

graficmym w obecno5ci Inspektora Nadzoru Zamawiajqcego,
37) zastosowania sig do wskaz6wek Zamawiaj4cego przy wykonyrraniu przedmiotu Umowy; je2eli

zastosowanie sig przez Wykonawca do wskaz6wek Zamawiaj4cego mogloby doprowadzi6 do
nieprawidlowego wykonania Umowy w iwietle zasad wiedzy technicmej b4d2 przepis6w
obowi4zuj4cego prawa, Wykonawca obowiqzany jest pisemnie powiadomi6 o tym Zamawiaj4cego,
pod rygorem utraty prawa do powolyrvania sig na te okolicmosci w pomiejszym terminie,

38) pisemnego informowania Zamawiaj4cego o wyst4pieniu okoliczno5ci, mog4cych uniemozliwi6 albo
utrudni6 prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, w tym blgd6w w dokumentacji, pod
rygorem utraty prawa do powolyrvania sig na te okolicznoSci w p6zniejszym terminie,

39) likwidacji szk6d powstalych w czasie trwania rob6t,
40) posiadania polisy ubezpieczeniowej, o kt6rej mowa w $ l0 ust. 6-8 Umowy,
4l) uporz4dkowania terenu po budowie (doprowadzenie do stanu pierwotnego przez odtworzenie

nawierzchni, w tym zniszczonej zieleni i likwidacjg ewentualnych szk6d powstatych na terenie objgtym
projektem budowlanym i nieruchomo(ciach s4siednich, naprawg ogrodzeri, dr6g, chodnik6wj i
protokolarnego tego potwierdzenia przez wlasciciela lub zarz4dca drogi lub nieruchomosci,

42) odtworzenia nawierzchni drogowej zgodnie z warunkami ustanowionymi przez zarz4dca drogi,
43) zgloszenia projeko organizacji ruchu w odpowiednim urzgdzie,
44) informowania Zamawiajqcego o robotach zanikaj4cych lub ulegajQcych zakryciu na 3 dni przed

planowanym wykonaniem prac,
45) wykonania wszelkich innych obowi4zk6w Zamawiajqcego, wynikai4cych z przepis6w prawa

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

eksploatacji
Zamawiaj4cemu.

wykonawca odpowiada za zgodne z przepisami prawa zzbezpieczenie miejsc, w kt6rych prowadzone sq
roboty wchodz4ce w zakres Umo*y i odpowiada za ewentualne skutki wadiiwego zabezpiiczenia rob6t.

Rozpoczgcie rob6t zostanie potwierdzone protokolamie przez Strony Umowy.

s3

s4
Obowi4zki Zamawiajqcego

Zamawial4cy zobowiqzuje sig do:
l) przekazania projekt6w budowlanych, prawomocnych pozwoleri na budowg oraz

dziennik6w budowy,
2) pnekazania projekt6w organizacji ruchu,
3) zapewnienia nadzoru nad wykonyvanymi pracami,
4) niem,iocznego powiadomienia wykonawcy o wydaniu przez Inspektorat Nadzoru

Budowlanego pozwolenia na uzltkowanie sieci gazowej,
5) zaplaty wyntgrodzenia za naleiry1.Le wykonanie przedmiotu Umoxy.

3

4

Prace nieprzewidziane w Umowie ani w projekcie budowlanym, a konieczne dla prawidlowego wykonania
zamowlenla

Je;eli podczas wykonlvania przez Wykonawcg obowi4zk6w wynikaj4cych z Umowy oka2e sig, 2e prawidlowe
wykonanie zam6wienia wymaga przeprowadzenia prac nieprzewidiianych w Umo*ie ani w projekcie
budowlanym, Wykonawca i Zamawiaj1cy ustalq protokolamie rodzaj, zai<res i termin wykonania ty"h p.""
(protok6l kon iecmoSci).

SIME POlSka Sp,z o.o. ut. 1Maja18,96-soosochaczew,telr+4822102s3oo,fa\:+482210253o1,
e_maal: inro@simepolska pl, NIP: 526-24-99-440, sqd Rejonowy dta rn.st warszawy xtv \/wdzial Gospodarczy Krajowego Rejestru

pod numerem KRS: 0000193491, Kepital zaktadowy: 23 OOO OOO pLN, r{wwsimgpolSka.pl
Sadowego
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2

s6
Termin zakoiczenia rob6t i wykonania zam6wienia

wykonawca wykona przedmiot umowy oraz obowi4zki okeslone w $ 2 ust. 2 (czgSciowy odbi6r

przedmiotu Umowy) w terminie do dnia 30.08.2019 r.

wykonawca przeku2s Zamawiaj4cemu, zgodnie z zestawieniem zal4czonym do Procedury, o kt6rej mowa

*i 7 ust. 2, iompletn4 dokumentacjg powykonawcz4 ftoricowy odbi6r przedmiotu Umowy) w terminie

do dnia 30.09.2019 r., z uwzglgdnieniem ust. I powyzej.

Termin odbioru koricowego mo2r ulec zmianie w nastgpuj4cych przypadkach:

l) rozszerzenia zakresu Umowy podczas jej wykonylrania"

2j op6inienia przsz Zamawiaj4cego wykonania obowi4zk6w okeSlonych w $ 4 Umowy -o iloft dni
' 

robocrych op6znienia, lilionq od dnia zawarcia Umowy do dnia przekazania kompletnej

dokumentacji,
3) koniecmosci dokonania zmian w dokumentacji projektu budowlanego, nieprzewidzianej w dniu

zawarcia umowy,
4) wyst4pienia warunk6w atmosferycznych uniemo2liwiaj4cych wykonanie przedmiotu Umowy,

5) wystQpienia okoliczno5ci sity wy2szej,

6i innych istotnych okolicmoici zgodnie umanych przez Strony za podstawg przesunigcia

terminu.

Wykonawca bgdzie przekazyw ab Zamawiaiqcemu na jego i4danie raport ze stanu realizacj i

zam6*ienia. Do raportu Wykonawca bidzie zzlqcza'' plan sytuacyjny sieci wykonanej od

pocz4tku budowy lub ostatniego raportu. Raport powinien zawierat, nastgpuj4ce informacje:

t; lokalizac.la, dtugoS6 i Srednica wybudowanej sieci gazowej,

z) Iokalizacja, dlugo66 i6rednica sieci gazowej wybudowanej od pocz4tku budowy,

lj ari*anii,kt6re b9d4 prowadzone w nast'pnych tygodniach (lokalizacja, dlugoSi i Srednica

sieci do wybudowania),

$s
Materiaty

3

4

SIME Polska Sp. z o'o., ul. I Maja 18. 96-500 sochaczew, tel +4a 22 10 25 300 lax +4e 2210 25 3o1

e,mait info@simepotgka.pl, NtP: 516-24-99,440, Sqd Rejonowy dla m st. Warszawy XIV Vyldzial Gospodarczy Kraiowego Rejestr

pod numerem KRS OOOO193491 Kapital zaktadowy: 23 0OO OOO PLN www'gimepolEka'pl
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l. Wykonawca zobowi4zuje sig wykonad przedmiot Umowy z material6w wlasnych, za kt6rych zakup,

transport i rozladunek odpowiada.

2. Jako56 material6w, o kt6rych mowa w ust. 1, powinna odpowiada6 wymogom wyrob6w dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie oke6lonych w prawie budowlanym i przepisach dotycz4cych

material6w budowlanych oraz wymaganiom okeSlonym w projektach budowlanych.

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

lub sprzedawcy.

4. Na kaide i4danie Zamawiajrlcego Wykonawca obowi4zany jest okaza6 w stosunku do wskazanych

material6w certyfikat zgodnosci z Polsk4 Norm4 lub aprobat4 technicm4, jeZeli s4 one wymagane.

5. W pr4padku zastosowania przez Wykonawcg rozwiTania r6wnowainego, zgodnie z $l ust' 8,

Wyi<ona*ca obowi4zany jest okaza6 w stosunku do wskazanych rozwi1zafi r6wnowa2nych dokument

poiwierdzajqcy dopuszczalnos6 stosowania go przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, wydany zgodnie

) oUo*iq ja"y.i przepisami, o ile przewidujq one obowiqzek uzyskania i posiadania takiego

dokumentu.

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

Czg6ciowy odbi6.Uolr*-ro,r r.o*
CzgSciowy odbi6r przedmiotu Umowy nastgpuje po calkowitym wykonaniu przez Wykonawcg rob6t
budowlanych i innych prac technicznych w terenie, w tym odtworzeniu nawierzchni drogowej, w chwili
przskazania Zamawiaj4cemu wypelnionego dziennika budowy, podpisan ego przez kierownika budo*y,
o kt6rym mowa w $ 2 ust. 2 pkt I l, i inspektora nadzoru Zamawiaj4cego, oraz protokofu pr6by szczelno5ci
przeprowadzonej z wynikiem pozytlnvnym.

Czg6ciowy odbi6r przedmiotu Umowy odbgdzie sig zgodnie z procedur4 odbioru rob6t budowlanych
ustanowionq w Procedurze odbioru rob6t budowlanych. dostaw i uslug ziti4zanych z prrygotowaniem 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 siedzibq w Sochaczewie, zwan4 dalej ,,rrocldur4,,, oprbliko*un4
na stronie intemetowej Zamawiaj1cego. wykonawca oswiadcza, ize zapoznal sig z procedurq. w razie
sprzecmosci postanowieri Umo*y z postanowieniami procedury stosuje sig postanowienia Umowy.

celem potwierdzenia czg6ciowego odbioru przedmiotu umowy Strony podpisz4 protok6l odbioru
czgSciowego wedlug wzoru zal4czonego do procedury.

Sporz4dzenie i podpisanie protokofu odbioru czgsciowego nastqpi w poni2szym trybie:
I ) Wykonawca przedstawi Zamawiajqcemu projekt protokolu w terminie do 7 dni od zakoriczenia rob6t,
2) Zamawiajqcy przedstawi wykonawcy uwagi do tresci protokolu i do sposobu xykonania rob6t w

terminie do 7 dni od otrzymania projektu protokolu,
3) Na podstawie uwag Zamawiai4cego wykonawca prrygotuje ostatecmq tres6 protokofu i przekarze i4

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

Kotcowy odbi6r |3*-,o,, ,-o*
zamawiajqcy przystgpuje do koricowego odbioru przedmiotu Umowy w chwili przekazznia przez
wykonawca kompletnej dokumentacji powykonawczej, pod warunkiem, 2e przedmiot Umowy zostal
wykonany naleZycie.

Koricowy odbi6r przedmiotu Umowy odbgdzie sig zgodnie z procedurq.

Celem potwierdzenia koricowego odbioru przedmiotu umowy Strony podpiszq protokol odbioru
koricowego wedlu g wzoru zal4czonego do procedury.

4. Sporz4dzenie i podpisanie protokotu odbioru koricowego nasqpi w poniZszym trybie:l) Wykonawca przedstawi Zamawiaj4cemu projekt protokofu w dniu przekazania
dokumentacj i powykonawczej.

2) Zamawiai4cy przedstawi wykonawcy uwagi do tresci protokolu i do sposobu wykonania
rob6t w terminie do 7 dni od onzymania projektu protokolu,

3) Na podstawie uwag Zamawiai4cego wykonawca przygotuje ostatecm4 tres6 protokolu i
p-nekaLe 1q Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiaj4cego,

4) W uzgodnionym terminie Strony podpisz4 protok6t.

5. w protokole odbioru koricowego zawarte bgdzie zestawienie rob6t wykona nych przez

Fundusze
Europejskie
lnfrasLruktura I Srodowisto

Unia Europejska
Europej5ki Fundusz

Rozwoju Regionalnego

1

3

4

2

3

SIME POlSka Sp. Z O.O., ut 1 Maja 18, 96,500 Sochaczew, tet.: +48 2 2 10 25 3oo. fax: +48 22 jo 2s 3o1
e_marll inio@simepolske pl. NIP 526_24-99-440, sqd Reionowy dla m.st Warszawy xtv l/vrr,zal Gospodarczy Krajowego Rejestru sq

pod numerem KRS: 0000193491, Kapitat zakhdowy: 23 OOO OOO pLN, www.llmepobk;.pl -



mpe1
Fundusze
Europejskie
lnfr.struktura i S.odowrilo

Rzeczpospolita
Potska

se
Gwarancja i rgkoimia

Wykonawca udziela Zamawiaj4cemu pisemnej gwarancji:

. l) na roboty ruroci4gowe na okes 5 lat licz4c od dnia podpisania protokotu koricowego,

2i na odtworzenie niwierzchni na okes 4 lat licz4c od dnia podpisania protokofu koricowego

Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rozwoju Reglonalnego

Wykonawc9 oraz dokument6w przekazanych Zamawiaj4cemu przez WykonawcA. Zestawienie

dokument6w przekazanych Zamawiaj4cemu przez Wykonawca bgdzie sporz4dzone wedlug wzoru

zal4czonego do Procedury.

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

dnia podpisania protokolu koricowego.

3. Wykonawca mo2e uwolni6 sig od odpowiedzialno6ci za wsLdy wYkonania pr--zedmiotu Umowy tylko- 
*6*"r,,., gdy udowodni, ze zaistniaty'one z powodu wad dokumentacji projektowej, na kt6re zwr6cil

Zamawiaj4cemu uwagg na pismie i jednoczesnie uprzedzil zamawiaiqcego o mo2liwych skutkach, lub

wyka;ze,i n,imo ,asio.o.r"nia material6w spelniajqcycl warunek oke6lony w $ 5 ust. 2 Umowy oraz

mimo zachowania naleigej starannoici nie m6gl wykry6 wad material6w lub urzqdzeri, kt6re zastosowal

podczas wykon)'v/an ia przedmiotu Umowy.

4.Wprzypadkustwierdzeniawady,usterkilubawariiprzedmiotuUmowy,Zamawiajqcyniezwlocmie
po*iuiu.iu o niej Wykonawca, iecz nie p62niej ni, w ierminie l4 dni od ich wykrycia, wymaczaj4c mu

odpowiedni termin na jej usunigcie'

6.WprzypadkunieusunigciaprzezWykonawcazgloszonejwady,usterkilubawariiwterminie3dniod
otrzymania wezwania, Zamawiaj4cy moze je usun46 na koszt Wykonawcy'

sl0
Zabezpieczenie naleiytego wykongnia Umowy i ubezpieczenie

l.Wykonawcaobowiqzanyjestustanowi6zabezpieczenienalezytegowykonania-Umowywwysokoscil0%
f#;i k*"ry wynagrodzenia wskazanej w $ 1i ust. I Umowy w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy.

2.Wykonawcazobowiqzanyjestustanowi6zabezpieczenienale2yegowykonaniaUmowynaokesrealizacji
zam6wienia, do 90 dnia po podpisaniu protokolu kolicowego'

3. Zabezpieczenie sluzy pokryciu r oszrzei ztytt:,1rt niewykonania lub nienalezyego wykonania Umowy'

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

(wlaiciwe Pokreili6).

5. Zamawiaj4cy zwraca zabezpieczenie niezwlocmie, lecz nie p6iniej niz w terminie l4 dni.od dnia- 
n"f"zfa"g" 

"wykonania 
zam6wienia, przez co rozumie sig uzyskanie przez Zartawial4cego

pozwolenia na u2ltkowanie przedmiotu Umowy'

SIME Polska Sp. z o.o., ul 1 Maja 18, 96-500 sochaczew' tel' +48-221o 25 3o0 fax +4a 22 10 25 3o1

e-mait: into@simepoista.pt, Ntp: 5i6-24-99-440. sqd iejonowy dla m.st warszarry xlv \r14/dzial Gospodarczy Krajowego Reiestru

pod numerem KRSIoooors:}4gt, X"piti t"rboo*v: 23 ooo oo0 PLN wlt{slmepol3ka'pl
Sadowego

Wykonawca na wlasny koszt, w okesie wykonyrvania przedmiotu Umowy ubezpieczy

i rip"*"i ci4gto66 ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane ju2 polisy na

wsrystkie podane Poni2ej ryzYka:

l)Ubezpieczenieodpowiedzialno5cicyrrilnejWykonawcy,Zamawiai4cegoorazwszystkich

I

6.
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Wynagrodzenie

l. Za nale\4e wykonanie Umowy Wykonawcy przysfuguje
zl lslownie:
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podwykonawc6w (,,Ubezpieczeni") z tytutu prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej oraz posiadania i
u2l,tkowania mienia wraz z OC za produkt / wykonan4 uslugq pokrywajqce szkody osobowe
(uszkodzenie ciala, rozstroj zdrowia lub smier6) wraz z ich nastgpstwami oraz rzeczowe (utrata"
uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wraz z ich nastgpstwami powstale w zwi4zku wykonyrvaniem
przedmiotu Umowy, obejmui4ce r6wniez odpowiedzialnosi wzajemn4 pomigdzy Ubezpieizonymi.
umowa ubezpieczenia bgdzie obejmowa6 odpowiedzialnosi cyrvilnq deliktow4, kontriktow4 oraz
deliktowo-kontraktowq z sumq gwarancyjn4 nie ni2sz4 niz 500 000 pLN najeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe.

2) Ubezpieczenie bgdzie rozszerzote o odpowiedzialnos6 cyrriln4 pracodawcy
z ty'tufu *ypadk6w przy pracy pracownik6w Ubezpieczonych z limitem odpowiedzialnosci, co
najmniej 40.000 PLN, najeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

3 ) Do umo*y ubezpieczenia zostan4 wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony stosownie do
charakteru obejmowanego ochron4 przedmiotu umowy i rodzaju prowadzonych prac 1w tym m.in.
szkody .wyrz4dzone przEz masryny budowlane oraz pojazdy 

-wolnobieme, 
szkody *yniku.i4"" ,

uZywania mlot6w pneumatycznych, hydraulicmych, kaiar6w iip., szkody powstale wsku;k wib;acji,
naruszenia konstrukcj i nosnych, szkody w polo2onych na terenii budowy/jego poblizu mediach itp.i.

a) Blk udziafu wlasnego / fiansryzy redukcyjnej w odniesieniu do szk6d osobowych, w odniesieniu do
szk6d rzeczowych udzial yliliy l franszyza redukcyjna nie wyzsza niz r0 o/o wysokosci
odszkodowania nie mniej niZ 5.000 pLN na zdarzenie.

JeZeli wykonawca zamierza wnie56 zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej zobowi4zany jest do jej ,a*:arcia na warunkach 

'^wier61jinlcn 
prre,

Zamawiaj4cego .

wsrystkie dokumenty potwierdzaj4ce z1y11c.ie um6w ubezpieczenia oraz dowody oplacenia skladki (w
tym kolejnych rat skladki, bqdL raty skladki) wykona*"u dortur"ry natychmiast po zawarciu um6w
ubezpieczenia,jednak nie pomiej ni2 w dniu przekazania terenu budolvy, a dowody oplacenia nier*loc.nle
po uplynigciu terminu fatno6ci skladki lub raty skladki okeSlonych w dokumentach potwierdzajqcych
zaw arcie um6w ubezprieczenia.

2

3

Wynagrodzenie w wysoko5ci wskazanej 
_w 

ust. I porlyzej okre6la calkowiq warto66, kt6r4 Zamawiaj4cy jest
obowi4zany zaplaci6 Wykonawcy za *ykonanie zam6wiinia.

Do kwoty wyragrodzenia zostanie doliczony vAT wedlug stawki obowiqzui4cej w dniu
wystawienia faktury VAT.

Zaplata wynagrodzenia nast4pi w poni2szym trybie:

l) 80% wynagrodzenia okrefronego w ust. l powyzej, platne na podstawie faktury *ystawionej
-.. przez Wykonawca po podpisaniu protokolu odbioru koricowego bez zastzeleh',2) 20% wynagrodzenia oke6lonego w ust. l powy2ej, platne na;odstawie faktury wystawionej

przez wykonawca po up\rvie terminu na wniesienie sprzeciwu przez wlasciwy tnspektorai
Nadzoru Budowlanego, je2eli w tym terminie nie zostanle wniesiony sprzeciw.

.. _ ^ .SIME. Potiki Sp. z o.O., ur 1 Maja 18, 96-soo Sochaczew, ret : +48 22 t 0 25 3oo, tax: +40 22 10 25 301,
e-mairr info@simeporska pr, Nrp: 526-24-99-440, s-qd Reionowy dra m.st. warszawy xrv \ Jydziar Gospodarczy xra;oweg0 ie;estru

pod numerern KRS: 0000193491, Kapitat zakladowy 23 OOO 0OO pLN, www.simepolski.pl -
Sedowego
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5 Zaplata wynagrodzenia nast4pi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w terminie 14

dni od otrzymania faktury prawidlowo wystawionej przez Wykonawcg.

Za dzief. zaplaty Strony przyjmuj4 dzieri obci4'Zenia rachunku bankowego Zamawiaj4cego

W razie op62nienia zzplaty Wykonawca ma prawo naliczy6 ustawowe odsetki od niezaplaconej w terminie
naleinoici.

8. Strony oSwiadczaj4, i2 s4 platnikami podatku VAT.

9. Przed zaplat4 cz4i;ci wynagrodzenia okreSlonej w ust. 4 pkt 2 powyzej, Wykonawca jest zobowi4zany
przedstzwit, Zanawiaj 4cemu potwierdzenie zaplaty wynagrodzenia nale2nego podwykonawcy. (eSli dotyczy)

10. W przypadku nieprzedstawienia potwierdzeni4 o kt6rym mowa w ust.9 powy2ej lub w przypadku, gdy

przedstawione potwierdzenie budzi w4tpliwo5ci Zamawiaj4cego, Zamawiaj4cy jest uprawniony do

wstrzymania wynagrodzenia okeSlonego w ust. 4 pktZ powyaej.

$12
Odstqpienie od Umowy

6

7

Zamawiaj4cy moirc odst4pi6 od Umowy w prrypadku:
l) wykonywania przez Wykonawcg przedmiotu Umowy w spos6b niezgodny z postanowieniami Umowy

lut w spos6b zagra2aj4cy bezpieczefistwu os6b i mienia, i nie prryst4pienia do nale2ytego wykonyrxania

Umowy oraz nie usunigcia zaistniatych niezgodnoSci w terminie 3 dni od pisemnego wezwania

Wykonawcy prze z Zamawiaj4cego do zmiany sposobu wykonania Umowy, lub

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

ubezpieczenia w terminie 3 dni, lub
3) uniemo2liwiaj4cego wykonanie Umowy zajgcia lub utraty maj4tku Wykonawcy.

W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. l, Zamavtiaj4cy bgdzie uprawniony do odst4pienia od Umowy po

bezskuticznym uplywie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunigcie naruszefi, nie

k6tszego niZ trzy (3) dni. Oswiadczenie o odst4pieniu od Umowy powinno mie6 formg pisemn4 i zawierat

uzasadnienie.

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

2, moae zostat zlo2one Wykonawcy po uplywie 3 dni od dnia bezskutecznego upb'viu terminu wymaczonego

zgodnie z ust. 2.

4. W przlpadku naruszenia Umowy uprawniaj4cego Zamawiaj4cego do odst4pienia od niej, o kt6rym mowa w

ust. l,'2amawiaj4cy moLe i4da,t, od Wykonawcy zzplaty krry umownej w wysokoSci 30% calkowitej kwoty

wynagrodzenia, o kt6rej mowaw $ ll ust. I'

5. W przypadku odstqpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn dotycz4cych Zamawiaj4cego

Wyioniwca mo1e i4da6 od Zamawiaj4cego zzplaty kary umownej w wysokoSci 30% calkowitej

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

SIME Polska Sp, z o.o., ul. 1 Maja 18, 96-500 sochaczew' tel.: +48 2210 25 3oo lex +4a 2210 25 3o1,

e-mait: inb@simepolska pl, NIP: 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m.st. warszawy xlv wdzial Gospodarczy Krajowego Rejestru

pod numerem KRS:0000193491, Kapital zakladowy: 23oooOOoPLN rvwr.slmepolgka.pl
Sqdowego

I

W przypadku odst4pienia Zamawiaj4cego od Umowy Wykonawca obowiqzany jest wstrzymac

wykonl.wanie rob6t budowlanych, zabezpieczyt i opu5ci6 teren budowy w terminie wyzr:aczonyfi
przez Zamawiaj4cego oraz przekazzt kompletn4 dokumentacjg zwiqzan4 z budowq.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno5ci powoduj4cej, 2e wykonanie umowy nie le2y w

2.

6.

't
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interesie Zamawiajqcego, czego nie mo2na bylo przewidzie6 w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj qcy moze
odst4pi6 od umowy w sprawie zam6wienia. Strony spiszq w6wczas protok6l i dokonajq rozliczerh za prace
wykonane przez Wykonawcg.

s13
Kara umowna

Z zastrzeLeniem $ 6 ust. 3, w przypadku op62nienia uykonania przedmiotu Umo*y w stosunku do terminu
oke5lonego w $ 6 ust. 2 Zamawiajqcy mole i4dat od Wykonawcy zaplaty kary umownej w wysokoSci I %
lqcznej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust. l, zzket2dy dziei op6znienia.

W przlpadku op6mienia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi i gwarancji w
wysokoSci:

l) 0,2 Yo l4cznej kwoty wynagrodzeni4 o kt6rej mowa w g 1l ust. l, zakddy dziefi op6Znienia o 1-
l4 dni,

2) 0,5 % l4cznej kwoty wynagrodzeni4 o kt6rej mowa w $ I I ust. l, za kaildy dziefi op6Znienia
przekraczajqcego l4 dni,

licz4c od nastgpnego dnia po uptyrvie terminu *ymaczonego przez Zamawiaj4cego na usunigcie wad.

wykonawca obowi4zany jest uisci6 karg umownq, o kt6rej mowa w ust. I i z pkt l), 2) w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania od Zamawiaj4cego.

zamawiajlcy moze dokona6 potrqcenia kary umownej, o kt6rej mowa w ust. I i 2 pkt l), 2) od kwoty lqcmej
przysfuguj4cego Wykonawcy *ynagrodzenia.
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3
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5 w przypadku poniesienia szkody o wartosci przekaczaj4cej wysokos6 kary umownej, Zamawiaj4cy ma prawo
dochodzii naprawienia szkody na zasadach og6lnych.

s14
Odpowiedzialno56 i okolicznoSci wylqczaj4ce odpowiedzialno56

Strony ustalaj4 wzajemnq odpowiedzialno6i za niewykonanie albo nienaleryte wykonanie obowi4zk6w
wynikai4cych z niniejszej Umowy na zasadach o96lnych, oke6lonych w obowiqzui4cych przepisach.

Strony zwolnione s4 z odpowiedzialnoici za niewykonanie obowiqzk6w wynikajqcych z Umouy, je2eli
przycrw4 ich niewykonania byly okolicmosci sity wyzszej. Za okolicmosci sily wyzszej uwaza sig
okolicmo(ci, powstale po zawarciu Umowy, w wyniku nieprzewidzianych przez Strong zdarzef o charakterze
nadnttyczajnym, kt6rych Strona nie mogla przewidziet ani kt6rym Strona nie mogla zapobiec, w tym
prawomocne decyzje organ6w administracji lub orzeczenia s4dowe, lub decyzje innych uprawnionych
organ6w wladzy publicznej.

W przypadku wyst4pienia okoliczno5ci sity wy2szej termin zakoriczenia rob6t ulegnie przesunigciu
o czas trwania przeszkody.

Strona powoluj4ca sig na wyst4pienie okolicmoSci sity wy2szej obowiqzana jest pisemnie
powiadomi6 drug4 Strong o wyst4pieniu tych okoliczno6ci i przewidyr,vanym okesie trwania.

Strony ustalaj4 nastgpuj4ce szczeg6lne zasady odpowiedzialno5ci Wykonawcy:
l) Wykonawca ponosi odpowiedzialno66 cywiln4 za wyrz1dzone osobom trzecim szkody

SIME POlSka Sp. z O.O., ut. 1 Ma,a 18, 96-500 Sochaczew. tet.: rztS 2210 25 3OO,lax. +4A 22 fi 25 301.
e_mail: info@simepolska.pl, NlPr 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV \ lydzial Gospodarczy Krajowe€o Rejestru Sqdowego
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powstale w zwiqzku z wykon),\ anymi robotami do chwili oddania przedmiotu Umowy.
2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzefi wszystkich wz1dzeri. podziemnych

uwidocmionych na mapach lub wskazanych uzgodnieniami bran2owymi.
3) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzeri urz4dzeri podziemnych nieuwidocznionych w

dostarczonej przez Zamawiaj4cego dokumentacji tylko wtedy, gdy protok6l z Narady Koordynacyjnej
nakaqrval wykonywanie rob6t pod wlaSci*ym nadzorem bran2owym lub naka.qywal wykonyrvanie prac

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

Wykonawca o6wiadcza, 2e posiada stosowne zabezpieczenie finansowe na pokrycie ewentualnych szk6d
wynikaj4cych z realizacji postanowieri Umowy.

sls
Dorgczenia

l. Strony ustalajq iZ oSwiadczenia i zawiadomienia *tiqzane z wykonaniem Umowy przekazywane bQdQ

pisemnie (osobi6cie albo drogq pocaowq) oraz faksem lub za pomoc4 poczty elektronicmej.

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

3. W prrypadku zmiany adresu, o kt6rym mowa w ust. 2 powyLej, Strony zobowi4zuj4 sig do niezwlocmego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do dorgczeri, pod rygorem tznania za skutecmie
dorgczon4 korespondencji wyslanej na ostatni podany Stronie zgodnie z niniejsz4 Umow4 adres.
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Przedstawiciele

Strony ustalaj4 przedstawicieli uprawnionych do dokonyrxania wiq24cych uzgodnien ztti4zanych z realizacjq
Umowy:
l) Zamawiaj4cy - Pawel Lodyg4 nrtel.531547 834,faks22 l0 25 301, email p.lodyga@simepolska.pl;

emailnr tel. _, faks

4

3. Wykonawca informuje, 2e funkcjg kierownika budowy bgdzie petnid pan/pani majqcyla
uprawnienia budowlane nr z dnia r.

W przypadku zmiany os6b, o kt6rych mowa w ust. l-3 powyzej, Strony zobowi4zuj4 sig do niezwlocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

s17
PoufnoS6

Z wyl1czeniem przypadk6w, w kt6rych ujawnienie treSci Umowy jest wymagane w przepisach
prawa, oraz przypadk6w okre6lonych w Umowie, Strony obowi4zane s4 utrzymai w tajemnicy
wszelkie informacje dotyczqce Umowy ijej wykonania, w tym dane finansowe i projektowe.

Je2eli jedna ze Stron zastrzegla poufno5i informacji stanowiqcych tajemnica jej przedsigbiorstwa,
druga Strona obowipana jest dolozyd szczeg6lnej staranno6ci, aby zachowai te informacje w
tajemnicy.

SIME Polska Sp. z o.o., ut. 1 Maja 18, 96-500 sochaczew, tet : +48 2210 25 3oo, tax +$ 2210 25 301,
info@simepolska.pl, NIP 526-24-99-440, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV \'trydzaal Gospodarcry Krajowego Rejestru Sqdowego
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2) Wykonawca -
2. Zamawiaj4cy informuje,2e funkcjg inspektora nadzoru bgdzie pelni6 pan Pawel tr-odyga, majqcy uprawnienia

budowlane nr MAZIO1I0/OWOS/13 z dnia 20.06.2013 r.
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Postanowienia kofcowe

I . Wszelkie spory mog4ce wynikn4i mi9dry Stronami Umowy b9d4 zalatwiute na drodze polubownych
negocjacj i; je2eli w ci4gu 3 tygodni Strony nie osi4gn4 porozumienia, ka2da z nich mo2e uma6 negocjacje za

bezskutecme i wyst4pi6 na drogg s4dow4 przed s4d wla(ciwy ze wzglgdu na siedzibg Zamawiaj4cego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie maj4 zastosowanie przepisy obowiqzuj4cego prawa, w

szczeg6lno6ci Kodeksu Cyrvilnego i ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekstjednolity Dz.U.22018
r- poz. 1202) oraz akt6w wykonawczych.

3. Integraln4 c2956 Umowy stanowiq zal4cmiki:
l) Projekty budowlane gazociqg6w,
2) Dokumentubezpieczenia Wykonawcy,
3) Gwarancja na roboty budowlane zgodnie z wzorem stanowi4cym zal4cmik nr 8 do SIWZ.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaZno6ci.
5. Umowg sporzqdzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach - pojednym dla ka2dej ze Stron.

Zamawial4cy Wvkonawca
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