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SIME Polska Sprilka z ograniczon4 odpowiedzialnoSciq z siedzib4 w Sochaczewie przy ul. I Maja 18,96-500
Sochaczew, wpisan4 do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez S4d Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS 0000193491 , NIP: 526-24-99-440,
REGON: 016439396, zwan4 dalej ,,Zamawiaj4cym", reprezentowan4 przez Jerzego Trzciriskiego - prokurenta

z siedzib4 w

_ (kod poczowy) (miejscowoS6),wpisan4 do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez

_ Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem

a

S4d Rejonowy dla
KRS
reprezentowanym

NIP: REGON zwanym dalej,,Wykonawc{',
pruez

W zwiqzku z:
. przygotowaniem i realizacjq prz ez Zamawiaj4cego projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na

Lbszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiatach wggrowskim, mifiskim i wolomiliskim", bgd4cego

przedmiotem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzialmia 7 .1

,,RozwOj inteligentnych system6w magazynowania, przesylu i dystrybucji energii" Programu

operacyjnego Inirastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,
. wyborem Wykonawcy, dokonanym w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 20170714, prowadzonym

w trybie art. 70r - 70! Kodeksu cyrilnego, zgodnie z Procedur4 udzielania zam6wiefi z dnia 0l kwietnia

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

Strony zawieraj4 Umowg o nastgpujqcej treSci:

sl
Przedmiot Umowy

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

(przedmiot Umowy) tj. gazociQgu Sredniego ciSnienia w miejscowoSci l-och6w, Jasior6wka, gm. Loch6w,

powiat W9gr6w o dl. ok. 21fi)m i Srednicy DN I l0mm.
Przedmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2:

- naprawy powstalych w trakcie budowy uszkodzeri sieci uzbrojenia terenu,

- zapewnienie nadzoru i odbioru technicmego odpowiednich sluzb kolidujqcego uzbrojenia

terenu,
- zakup material6w do wykonania zadania,

- wykonanie obowiqzk6w oke5lonych w Umowie, przede wsrystkim wskazanych w $ 2
Umowy.

2

3. Wsp6lny Slownik Zam6wienra
Kody wedlug CPV:

e-mail
SIME Polska Sp. z o.o,, ul. 1 Maja 18 96-500 Sochaczew, tel.:+4a2210253oo fa\: +44 22 10 25 3o1

info@simepolska pl, NIP: 526-24-99-440. Sad Reionowy dla m st. warszawy XIV \ a/dzial Gospodarczy Kraiowego R€jestru
- pod numerem KRS: 0000193491, Kapital zakiadowy: 23 ooo ooo PLN, www.simePolgka.pl

Sqdowego

UMOWA nr 201707/4

pr4' ul. . 
--
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4. Szczegolowo przedmiot Umowy oke5laj4 projekty budowlane, zal4czone do Umowy'

5. Wykonawca oswiadcza, 2e przekazzna dokumentacja jest wystarczaj4ca do wykonania przedmiotu

Umowy.

6 Wykonawca o5wi adcza, ii:
1) posiada i/lub zatrudni osoby posiadaj4ce uprawnienia \rymagane prawem dla wykonania przedmiotu

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

*ykonania przedmioo UmowY.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z:

1)" przepisami obowi4zuj4cego p**a *-ty. rozporz4dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia-' 
iO t i r. * rprawie warunk-6w'technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe (Dz-U. z20l3r ',

poz. 640 z P6LniejszYmi zmianami),

2) zasadarni wsp6lczesnej wiedzy technicmej,

ij dokrr.n,u"j B techniczn4 zal4czon4 do Umowy oraz projektem organizacji ruchu'

4) kompletemniezbgdnych uzgodnierl izezwolefi.

5; wskazaniami Zamawiajqcego i inspektora nadzoru Zamawiaj4cego'

W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej,- o. kt6rej mowa w ust 4 po*y2ej' koniecmo6ci

stosowania konkretnych mak6wtowarowych, iatent6w lub pocliodzenia" w tym pochodzenia wyrob6w od

"-f*Sf"..!" 
producinta lub producent6w, iamawialqcy dopr.r"o w keLZdym z takich przypadk6w

i"iiqr"ii^ rownower:zne. Zamawiaj4cy dopuszcza tez zastosowanie rozwiqzafi r6wnowa2nych do norm

i""r,ni.rnv"r, wskazanych * **- ao[ur"ntacji projektowej. Dane rozwiqzanie techriczne mo2e by6

,^un"] ,.o*no* tni, iezeti wykonawca *yinz", i" ma ono co najmniej takie parametry jak wymaga

p.a-" * a"r"*"ntacji 
"norma lui co najmniej parametry por6wnywalne, i mo2e by6 stosowane zgodnie

I odpowiednimi prreiisami. Zastoso*alnie rozwiqzanii r6wnowa2nego wymaga akceptacji_ inspektora

n"arl- z"*u*iujqcego. lnspektor nadzoru Zamawiaj4cego nie mo2e wstrzyma6 lub odm6wi6 udzielenia

takiej akceptacji bez podania przycryn'

$2
Obowiryki WYkonawcY

Wykonawca zobowiTuje sig wykona6 przedmiot Umowy rzetelnie i terminowo'

WceluwykonaniaprzedmiotuUmowyWykonawcazobowiqzujesigdodzialania-z.na1u1Zsz4
.*"nnos"ia, zgodnego z obowiqzuj4cymi pizepisami prawa i zasadami wiedzy technicmej. a w

1

8

2

szcze96lnoSci do:
t; S"cistej wsp6lp racy z Zamawiaj4cvm w celu wykonania przedmiotu Umowy'

2j informowanii Zamawiaj4cego o stanie zaawansowania rob6t,

ij poi.io.ln.*u, ia zamaiiaiqcego o rlldariu decyzji lub uzgodnieri uzyskanych przez

ykonawcg, nakladaj4cych tbowi4zki na Zamawiaj4cego, w terminie umo2liwiaj4cym mu

wykonanie tych decyili iuU skutecme odwolanie sig od takich decyzji'

n) pl'."rnr"go -*iadomienia Zamawiaj4cego o planowanym rozpoczgciu prac z minimum 3-

dniowym wYPrzedzeniem,
S1 stUaana *'imieniu Zamawiaj4cego wniosku o *ydanie zezwolenia na zajgcie pasa

a.ogo*"go w celu umieszcz inia-wz4dzei infrastnrktury technicznej niezwi4zanych

Sl tE Polska Sp. z o.o. ul. 1 Maja 18, 96-500 sochaczew' tel' 148-22 10 25 3oo' la\ +4a 2210 25

e-mait: infoqsimefotsra.pl, NlPr 5i6-24-s9-440' Sqd Rejonowv dla m sl wa6zawy xlv wydzial Gospodarczy Kraiowego

pod numerem KRS:ooo0ts34st, Xapi;t zarlaoowv 23 ooooo0 PLN' www simepolska'pl

301,
Rejestru Sqd

f, Fli.i,*r".-.,.

45231200-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci4g6w naftowych i gazoci4g6w

4523122G3 - Roboty budowlane w zakesie gazoci4g6w.
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z potrzebami zarz4dzania drogmi lub potrzebami ruchu drogowego,

6) pizekazania Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od podpisania Umowy wszelkich dokument6w i' 
informacj i niezbgdnych do zgloszenia rozpoczjcia budo*y we wla5ciwym Inspektoracie Nadzoru

Budowlanego,
7) przskazanii Zamawiaj4cemu dokument6w niezbgdnych do zlo2enia zawiadomienia o zakoriczeniu' 

Ludo*y i przyst4pieniudo uitkowania obiektu budowlanego we wla6ciwym lnspektoracie Nadzoru

Budowlanego,
E) poniesienia kosA6w zajgcia pasa drogowego na czas budowy i przedstawienia na 24danie' 

Lamawiaj1cego dowodu uiszcze nia oplat na rzecz Tarzldcy drogi'

S1 zapewnienia rna szyn, wz4dzeh i narzgdzi niezbqdnych do wykonania przedmiotu Umowy'

l0) prawidlowego prowadzenia dokumentacji budowy,

I l) ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu przepis6w Prawa budowlanego'

i2j .,rla6ci*ego ,organizowania ioznakowania placu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,

t 3i przestrzegania przepis6w BHP i przeciwpo2:arowych na terenie budowy'

l4) nalezytego zabezpieczenia terenu budowy,

iSi 
"trf-,ii leologicznej budowy oraz wylonania badan stopnia zaggszrzenia gruntu, je2eli jest to

wymagane przez zarz4dcQ dtogi' -r--.:-^i :-...^-
r ol 

"dGi-g".a"zyjnej 
iudowy 

-- 
ryczenie sieci gazowej i sporzqdzenie geodezyjnej inwentaryzacli

powykonawczej ,

la l.iJr."-ni" "afisz6w informacyjno-marketingowych przekazanych przez Zamawiaj4cego w

widocmym miejscu na ogrodzeniu przy placu budowy'

I Al -p"*"ilri" *vraganycl Narad4 Koordynacyjn4 nadzor6w bran2owych'

lg) wwelnienia wymogow i J".ri wynilajacyctL z pozosta]ych dokument6w (decyzji, uzgodniefi,

opinii.; 
^l4.ronych 

do projektu budowlanego'

20) ;;;;;;;adzoru i odbi'oru technicmego-stuzb uzbrojenia terenu w razie kolizji sieci oraz naprawy

uszkodzonej sieci uzbrojenia terenu,

21) dolo2enia wszetn"n .t-un i 
""iri-niejszenia 

uci4zliwosci zwiqzanych z wykonyvanymi robotami

dla mieszkancow s4siednich nieruchomo5ci'

Z2; skiJowania u. z4dzeir, material1w i odpad6w zgodnie z przepisami obowiqzuj4cego prawa'

;i ;;;;, g-r, i usuwania odpad6w ztirenu buiowy zgodnie z przepisami obowiTujqcego prawa'

24j wykonania rozbi6rki nawierzchni, wykop6w, wywozu zleml'

ili ;il;;;;i; p"dsypki pod gazoci4g i nadsvpki piaskiem oraz zagQszczenia.gruntu'

26) wykonania przecisto*.' JGf"n ii"t^iv"nw projekcie, nakazanych przez wlasciwe organy lub

wyznaczonych przez Zamawiaj4cego'

21) monruLtt rur przewodowy"i 
'i io*"t'yt'4"ej armatury oraz rur ochronnych' oslonowych i

przeciskowYch,
28) stosowaniu do budowy gazoci4g6w rur dostosowanych do transportu gazu ziemnego typu E' a tal'rze

innych Paliw gazowYch;

zql ,i"'z"iil-p"rla gazociagiem taSmy lokalizacyjnej z wkladkq metalizowanq lub drutem wraz z

wyprowadzeniem na Powierzchnig,
30) ullzenia ta-(my ostrzegawczej z napisem UWAC-A G|Z' 

.

i ii ,u.onto*rnia rabliczel ozniczeniowych i lokalizacyjnych przewodu il1il?'- ,--. -,3ij -.onto*"nia macmik6w elektromagnetycznych w- miejscach skrzyzowan z- ,lnlymr- ' iraareni.ni infiastruktury technicznel lub innych wskazanych przez lnspektora Nadzoru

Zamawiaj4cego,
sll wyk;nar,i" ciysrcrenia gazoci4gu na zasadach okre6lonych przez Zamawiaiqcego oraz w

obecno6ci Inspektora Nadzoru Zamawiaj4cego,

:+l *Vf.""-i" *i4czeri do istniejqcych gazociqg6w wraz z robotami tow arzysz4cymi'

isi 
"ip"f"i""i" 

*vbudowanej sieci ialiwem gazowym na polecenia Zamawiaj4cego'

i;i ;k;.t; pi6by ,r"r"l-nos"i gazoci4gu zgodnie- z wy-mogami Ztmawiaiqcego wraz z
- -' 

n*yk"r". giuficrny- * obecnoSci Inspektora Nadzoru Zamawiaj4cego'

:Z) ,jstoso*an]u sig do wskaz6wek Zamawiaj4cego przy wykonl"waniu przedmiotu Umo*y;

SIME Pol3ka SP. z o.o., ul 1 MaJa 18, 96-500 socieczew' tel 
. -+48.22 

10 25 3oo tax: +4a 2210 25 3o1

"-mair, 
inro@"imepoGu.pl, NIP: 5i6-24-99-440, sqd iejonowy dla m st' warszawy xlv \'l^/dzial Gospodarczy Kaiowego Re'estru

pod numerem KRS] oo;or-s-tg1, x"p'ia t"rlaoo*v' 23 ooo ooo PLN' ww simepolgka'pl
Sadowego
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Zamawiaj4cego, wynikaj4cYch z

przekazania Przedmiotu UmowY
przeprsow prawa

do eksploatacji

ilpe

je2eli zastosowanie sig przez Wykonawca do wskaz6wek Zamawiaj4cego mogloby doprowadzid do

nieprawidlowego wykonania Umowy w 6wietle zasad wiedzy technicznej bqd2 przepis6w

obowiTuj4cego prawa, wykonawca obowiTany jest pisemnie powiadomii o tym Zamawiaj4cego.

pod rygorem utra-ty prawa do powotywania sig na te okoliczno6ci w p62niejszym terminie, 
-.

38) pisemnlego informowania Zamawiaj4cego o wyst4pieniu okolicmo6ci, mog4cych uniemoZliwi6 albo
' 

utruanie-prawidlowe iterminowe wykonanie przedmiotu Umowy, w tym bl9d6w w dokumentacji, pod

rygorem utraty prawa do powoll'wania sig na te okolicmoSci w p6zniejszym terminie,

39) likwidacji szk6d powstalych w czasie trwania rob6t,

40) posiadania polisy ubezpieczeniowej, o kt6rej mowa w $ l0 ust 6-8 Umowy'

4 t i uporz4dkowania terenu po budowie (doprowadzenie do stanu pierwotnego przez odtworzenie
' 

nawieizchni, w tym zniszczonej zieleni i likwidacjg ewentualnych szk6d powstalych na terenie objqtym

frojektem budowlanym i nieruchomosciach s4siednich, naprawg ogrodzei, dr6g, chodnik6w) i

iro'tokolamego tego iotwierdzenia przez wla6ciciela lub ,arz*dc' drogi lub nieruchomo6ci,

+21 idtworzenia 
"nawilrzchni 

drogowej zgodnie z warunkami ustanowionymi przez zzrz4dcj drogi'

43j zgloszenia projektu organizacji ruchu w odpowiednim urzQdzie'

++j iiformowania-Zamawiaj4cego o robotach zanikaj4cych lub ulegaj4cych zakryciu na 3 dni przed

planowanym wykonaniem Prac,
45) wykonania wszelkich innych obowiTk6w

budowlanego, do dnia protokolamego

Zamawiaj4cemu.

Zamawiaj4cy zobowi4zuje sig do:_- ._ 
ij ' p..et azania prollkt6w budowlanych, prawomocnych pozwoleri na budowg oraz dziennik6w budowy,

2) przekazania projekt6w organizacji ruchu,.

3) Lapewnienia nadzoru nad wykonyrvanymi pracami,

4j niizlvlocznego powiadomienia' Wykonawcy o wydaniu przez Inspektorat Nadzoru
' 

Budowlanego pozwolenia na uZ1'tkowanie sieci gazowej'

5) zaplaty wynagrodzenia za naleZlte wykonanie przedmiotu Umowy'

ss
Materialy

Wykonawca zobowiqzuje sig wykona6 przedmiot Umowy z material6w wlasnych' za kt6rych

zakup, transport i rozladunek odpowiada.

SIME Polska Sp. z o.o'' ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, tei r+48.2210 25 3o0' lax: +48 2210 25

email: info@si;epolska pl, NIP: 5i6-24_99_440, Sqd Rejonowy dla m st Warc:awy xlv \^rydzial Gospodarczy Kraiowego

pod numerem KRS] oooo193491, Kapital zakladowy: 23 0oo OOO PLN' www Eimepolska'pl

301,
Reiestru

3. Wykonawca odpowiada Z.a zgodne z przepisam.i prlwa zabezpieczenie miejsc, w korych prowadzone s4
- 

.o6oty *chodr4"" * -kr". t5.owy i'odplwiada za ewentualne skutki wadliwego zabezpieczenia rob6t'

4. Rozpoczgcie rob6t zostanie potwierdzone protokolamie przez Strony Umowy'

s3
prace nieprzewidziane w Umowie ani w proiekcie bidowlanym, a konieczne dla prawidlowego wykonania

Je2eli podczas wykonyrrania przez wykonawca obowi4zk6w wynikajqcych z umowy okaZe sig, 2e prawidlowe

wykonanie zam6wienia *vrug" p#p.o*udr."i" prac. nieprzewidzianych w Umowie 
. 
ani w projekcie

b;;;;;y*, Wykonawca i zu"r"*iuja.v ustalq proiokolamii rodzaj' zakes i termin wykonania tych prac

(protok6l koniecmoSci)

$4
Obowiqzki Zamawiaj4cego
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Jako56 material6w, o kt6rych mowa w ust. l, powinna odpowiada6 wymogom wyrob6w dopuszczonych

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

materiat6w budowlanych oraz wymaganiom oke6lonym w projektach budowlanych'

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

lub sprzedawcy.

Naka:2de2qdanieZamawiaj4cegoWykonawcaobowi4zanyjestokaza6wstosunkudowskazanych
material6w certyfikat zgodno(ci z Polsk4 Norm4 lub aprobatq technicmq, jeLeli se one wymagane.

W przypadku zastosowania przez Wykonawc a rozwiqzania r6wnowaznego, zgodnie z $1 ust' 8'

Wy[;"I*;" obowi4zany jest okaza6 w stosunku do wskazanych ronxiqzah r6wnowa2nych dokument

po'n i"ia-:a"v a"puszclinose stosowania go przy wykony'rvaniu przedmiotu Umowy' wydany zgodnie

I oUo*iaru;i"y.i przepisami, o ile priewiduj4 one obowiTek uzyskania i posiadania takiego

dokumentu.

s6
Termin zakoiczenia robrit i wykonania zam6wienia

Wykonawca wykona przedmiot Umowy oraz obowi4zki okeSlone w $ 2 ust 2 (czg5ciowy odbi6r

priedmiotu Umowy) w terminie do dnia 24'05 2019 r'

Wykonawca przek a2e Ztmawiaj4cemu, zgodnie z zestawieniem zal4czonym do Procedury' o kt6rej mowa

;'$ ; ;. r, i".pletna dokumeitacjg polykonu*"'4 (koficowy odbi6r przedmiotu Umowy) w terminie

do dnia 21.06.2019 r., z uwzglgdnieniem ust' I powyzej'

Termin odbioru koricowego mo2e ulec zmianie w nastgpuj4cych przlpadkach:

I'S rozszerzenia zakesu Umowy podczas jej wykonywani4,

ii ;;A;i;;i,z^ u*iujiJ";; ttton"'l" obowiqzk6w okeslonvch w $ 4 Umowv -o ilo56 dni

iJu""a,"rt op62nienia, li:.';;;; J dnia zawarcia Umowy do dnia przekazania kompletnej

dokumentacji,
3) k;;;;;!"'i dokonania zmian w dokumentacji projektu budowlanego' nieprzewidzianej w dniu

Unia Europejska
EuroDejskiFundusz

Rozwoju Regionalnego

2

3

4

5

z

J

4)
s)
6)

zawarcia UmowY,

;;;iil;;nk6w atmosferycmych uniemoZliwiaj4cych wykonanie przedmiotu Umowy'

wyst4pienia okolicmoSci sily wy2szej,

#vli rri.*wh okolicznoici zgodnii- uznanych przez Strony za podstawg przesunigcia terminu'

4 Wvkonawca bedzie przekaz)'wac Zamawiaj4cemu najego zqdanie raport ze stanu realizacji zam6wienia'

;i #;ir'rilI**Tiari" iq"r^t'pt^n syuac/jnv sieci wvkonanej od pocz4tku budowv lub

ostatnLgo raportu. Raport powinien zawiera6 nastgpuj4ce informacje:

l) lokaiizacja, dlugo6i i Srednica wybudowanej sieci gazowej,

)l til.cltiii:^ dtuio66 i 6rednica sieci gazowej wybudow.anej.od. pocz4tku budowy'

1j'i;iJi"ii,xtor"ieaq prowadzone rinastqpnych tygodniach (tokalizacja, dlugo66 i srednica

sieci do wybudowania),
+1 in* i.totn" informacje, w tym dokladne informacje o ewentualnych przeszkodach w

wykonaniu zam6wienia.
s7

Czg6ciowy odbi6r przedmiotu Umowy

Czg6ciowy odbi6r przedmiotu Umowy nastgpuje po calkowitym wykonaniu przez Wykonawca

,ouir tuio*uny"il i innych prac technic;y;h w terenie, w.tym odtworz€niu- nawierzchni

a."g.*":, * ih*iti przekazania Zamawiaj4cemu wypelnionego dziennika budowy'

SIME Pobka Sp. z o.o. ul. 1 Maja 18, 96-500 sochaczew' tel 
-+48-22.1o 

25 3oo' lax +48 2210 2

e-mait, inrogsimefoLra pl, NIP: 5i6-24-99-440, Sqd Reionor'/y dla m sl' Wa6zawy XIV v!'ldzial Gospodarczv Krajoweg

pod nume.em KRSI oOOO19i91: Kapital zakladowv: 23 OOo ooo PLN' www simopolgka'pl
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podpisanego przez kierownika budowy, o kt6rym mowa w $ 2 ust. 2 pkt ll, i inspektora nadzoru
Zamawiaj4cego, oraz protokolu pr6by szczelnoSci przeprowadzonej z wynikiem po4tywnym.

Czg6ciowy odbi6r przedmiotu Umowy odbgdzie sig zgodnie z procedur4 odbioru rob6t budowlanych
ustanowion4 w Procedurze odbioru rob6t budowlanych, dostaw i uslug nxiqzanych z przygotowaniem i
realizacj4 projekt6w realizowanych w ramach Programu Operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko 2014-
2020 w ramach dzialania 7.1. Rozw6j inteligentnych system6w magazynowania, przesyfu i dystrybucji
energii przez SIME Polska Sp. z o.o. z siedzib4 w Sochaczewie, zwan4 dalej ,,Procedur4", opublikowan4
na stronie intemetowej Zamawiaj4cego. Wykonawca o5wiadcza, 2e zapozrol sig z Procedurq. W razie
sprzecmo6ci postanowieri Umo\ly z postanowieniami Procedury stosuje sig postanowienia Umowy.

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

Sporzqdzenie i podpisanie protokolu odbioru czgSciowego nast4pi w ponizszym trybie:
I ) Wykonawca przedstawi Zamawiaj4cemu projekt protokolu w terminie do 7 dni od zakoriczenia rob6t,
2) Zamawiajqcy przedstawi Wykonawcy uwagi do treSci protokofu i do sposobu wykonania roMt w

terminie do 7 dni od otrrymania projektu protokolu,
3) Na podstawie uwag Zamawiaj4cego Wykonawca przygotuje ostatecznq tre56 protokolu i przekade j4

Zamawiajqcemu w terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiaj4cego,
4) W uzgodnionym terminie Strony podpisz4 protokol.

$8
Koricowy odbi6r przedmiotu Umowy

Zamawiaj4cy prrystgpuje do koricowego odbioru przedmiotu Umowy w chwili przekazania przez
Wykonawcg kompletnej dokumentacji powykonawczej, pod warunkiem, 2e przedmiot Umo*y zostal
wykonany nale2ycie.

2. Koficowy odbi6r przedmiotu Umowy odbgdzie sig zgodnie z Procedur4.

3

4

Sporz4dzenie i podpisanie protokolu odbioru koricowego nast4pi w poniZsrym trybie:
1) Wykonawca przedstawi Zamawiaj4cemu projekt protokofu w dniu przekazania dokumentacji

powykonawczej ,

2) Zamawiaj4cy przedstawi Wykonawcy uwagi do tre6ci protokolu i do sposobu wykonania rob6t w
terminie do 7 dni od otrzymania projektu protokofu,

3) Na podstawie uwag Zamawiaj4cego Wykonawca przygotuje ostatecm4 tre5i protokofu i przek&e jq
Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiaj4cego,

4) W uzgodnionym terminie Strony podpisz4 protok6l.

W protokole odbioru koricowego zawarte bgdzie zestawienie rob6t wykonanych przez
Wykonawcg oraz dokument6w przekazanych Zamawiaj4cemu przez Wykonawcg. Zestawienie
dokument6w przekazanych Zamawiaj4cemu przez Wykonawca bgdzie sporz4dzone wedlug
wzoru zal4czonego do Procedury.

se
Gwarancja i rgkojmia

l. Wykonawca u dziela Zamawiajqcemu pisemnej gwarancji

SIME POlSka Sp. Z O.O., ut 1Maja18,96-500Sochaczew.ret.:+482210253oo,tex:+482210253O1,
e-mail: inio@srmepolska pl, NIP 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy XtV \ rydziat Gospodarczy Kraowego Relestru Se

4

5

pod numerem KRS: 0000193491, Kapital zaktadowy 23 000 000 PLN, ww*.simepol3ka.pl

3. Celem potwierdzenia koricowego odbioru przedmiotu Umowy Strony podpisz4 protokol odbioru
koricowego wedlu g wzoru zal4czonego do Procedury.

Rze<zpospolita
Polska
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I ) na roboty rurociqgowe na okres 5 lat liczqc od dnia podpisania protokolu koricowego,

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

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

dnia podpisania protokolu koricowego.

3. Wykonawca mo2e uwolni6 sig od odpowiedzialnosci za wady *ykonania przedmiotu Umowy tylko- 
*i*"-., gdy udowodni, 2e zaistnialy one z powodu wad dokumentacji projektowej' na kt6re zwr6cil

Zamawiaj4cemu uwagg na piSmie i jednoczesnie uprzedzil Zamawiajqcego o mo2liwych skutkach, lub

oykaze, zi mimo zasiosowania matirial6w spelniaj4cych warunek okreslony w $ 5 ust. 2 Umowy oraz

mlmo zachowania nalezltej staranno5ci nie m6gl wyiry6 wad material6w lub urz4dzeli, kt6re zastosowal

podczas wykon)'\ ania przedmiotu Umowy'

4'Wprzypadkustwierdzeniawady,usterkilubawariiprzedmiotuUmowy,Zamawiaj4cyniezwloczrrie
pooi"iurniu o niej Wykonawca, iecz nie p6miej ni2 w ierminie 14 dni od ich wykrycia, wymaczaj4c mu

odpowiedni termin na jej usunigcie'

6.WprzypadkunieusunigciaprzezWykonawcazgloszonejwady,usterkilubawariiwterminie3dniod" 
otrzymania w ez]iryaria,aamiwiaj4cy mo2e je usun46 na koszt Wykonawcy'

$10
Zabezpieczenie naleiytego wykonania Umo*T i ubezpieczenie

l.Wvkonawcaobowi4zanyjestustanowi6zabezpieczenienalez}tegowykolalra.I]m9rv}wwysokoscil0o%' ;#;i;"fofri";.o,,ji,;;A'ej w $ li ust l umowvwterminiedoT dni odzawarciaUmowv'

? wvkonawca zobowiazany jest ustanowi6 zabezpieczenie naleZytego wykonania Umowy na okes realizacji

- 
rrir6wi.niu, do 90 dnia po podpisaniu protokolu koricowego'

3.Zabezpieczeniesfu2ypokryciuroszczefizqfiuluniewykonanialubnienalezyegowykonaniaUmowy.

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

(wlaiciwe Pokreilit).

5.Zamawiajqcyzwracazabezpieczenieniezwlocmie.leczniep6lniejnizwterminiel4dnioddnianalez}tego
wykonania zamowienia. p.iJ;;;rr*; tri *vtl".. p, ez Zimawiai4cego pozwolenia na u2ykowanie

przedmiotu UmowY.

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

i zapewni ci4gloS6 ubezpielr""i" ti,jU spowoduje taki sta;) luL przedstawi posiadane ju2 polisy na wszystkie

podane poni2rcj ryzYka:

l) Ubezpieczenie odpowiedzialnofui cywilnej Wykonawcy' Zamawiajqcego oraz wszystkich

nortwvkonawc6w t..UUezpiecreni..i'z 6,rutu irowadzenia &ialalno5ci gospodarczej oraz

ffi;##i;;il;;;;;;; * raz' z oC' za produh / wvkonanq ustuge pokrvwajalg

Irtoal oroUo*" (uszkodzenie ciala, rozstr6j zdrowia lub.smier'6) wraz z ich nastgpstwamt

orz rzeczovte t"t."t , ,-["a"nie lub miszc'enie mienia) rr, az z ich 
. 
nastqpstwami

p"*ri"f. w zwiqzku *Vfony*"ni"* przedmiotu .Umowy' obejmuj4ce . 
rownie2

iapo*i"ari"rnose *r".i"*.iq potigdzy Ublzpieczonymi' Umowa ubezpieczenia bqdzie

"[i.irn"*"] "ap"*ied,Lrn;s; 
:y*iln4 ieliktow+^ko^ntraktowa oraz deliklowo-kontraktow4

z sumq gwarancyrnq .;;iii'a niz soo ooo PLN na jeden i wszystkie wlpadki

SIME Polska Sp. z o'o , ul lMala18 96-500 Sochaczew tel +4822 lo253oo faxr+4a2210253o1'

e-mailr info@simepolska Pl, NIP: 526-2a-99-aa;, Sqi iq"""*V o'" rn'tt warszax/v xlv vw-dzial Gospodarc2y K6jowego Reiestru

pod numercm KRs: oo;0 ig:vsili';'i"l -iba"*v 23000oooPLN www'3imepoleka pl
Sqdowego
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ryczahowe wynagrodzen ie w
).

I
ubezpieczeniowe.

2) Ubezpieczenie bgdzie tozszetzone o odpowiedzialno66 cyrviln4 pracodawcy
z tytulu wypadk6w przy pracy pracownik6w Ubezpieczonych z limitem odpowiedzialno5ci, co
najmniej 40.000 PLN, najeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

3) Do umowy ubezpieczenia zoslanq wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony stosownie do
charakteru obejmowanego ockonq przedmiotu Umowy i rodzaju prowadzonych prac (w tym m.in.
szkody wyrz4dzone ptzez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobieZne, szkody wynikaj4ce z
u2l,rvania mlot6w pneumatycznych, hydraulicznych, kafar6w itp., szkody powstale wskutek wibracji,
naruszenia konstrukcji noSnych, szkody w polozonych na terenie budowy/jego pobli2u mediach itp.).

4) Brak udzialu wlasnego lfianszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szk6d osobowych, w odniesieniu do
szk6d rzeczowych udzial wlasny / franszyza redukcyjna nie wy2sza niz l0 %o wysokoSci
odszkodowania nie mniej ni2 5.000 PLN na zdarzenie.

7. JeLeli Wykonawca zamierza wnie56 zabezpieczenie nale2yego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej zobowiqzany jest do jej zawarcia na warunkach zatwierdzonych przez

Zamawiaj4cego.

8. Wszystkie dokumenty potwierdzaj4ce zawarcie um6w ubezpieczenia oraz dowody oplacenia skladki (w
tym kolejnych rat skladki, bqdL raty skladki) Wykonawca dostarczy natychmiast po zawarciu um6w
ubezpieczenia,jednak nie p6miej niz w dniu przekazania terenu budowy, a dowody oplacenia niezwlocznie
po uplynigciu terminu platnosci skladki lub raty skladki oke6lonych w dokumentach potwierdzaj4cych

zawarcie umow ubezpieczenia.

sll
Wynagrodzenie

l. Za nalei:yle wykonanie Umowy Wykonawcy przysluguje wvsoko6ci

zl (slownie:

2

3

Wynagrodzenie w wysoko5ci wskazanej w ust. I powyzej okeSla calkowit4 warto56, kt6rA Zamawiaj4cy jest

obowiqzany zaplacid Wykonawcy za wykonanie zam6wienia.

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

4. Zaplata wynagrodzenia nast4pi w poni2szym trybie:

Zaplata wynagrodzenia nast4pi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w
terminie l4 dni od otrzymania faktury prawidlowo wystawionej przez Wykonawcg.

Za dziei zzplaty Strony przyjmuj4 dzief obcipenia rachunku bankowego Zamawiaj4cego

W razie op62nienia zaplaty Wykonawca ma prawo naliczy6 ustawowe odsetki od niezaplaconej w

SIME Polska Sp.zo.o.,ul. l Maja 18,96-500 Sochacrew.let. +4a22 fi 25 3oo. tax: +1a2210253o1
e-mail: info@simepolska.pl, NIP 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m.st. Warsza\Ny XIV V\rydzial Gospodarc2y Kraiowego Reiest u Sqdowego

5

6

7

l) 80% wynagrodzenia okreSlonego w ust. I powy2ej, platne na podstawie faktury wystawionel przez
Wykonawca po podpisaniu protokofu odbioru koricowego bez zastrzelei,

2) 20o/o wynagrodzenia okre6lonego w ust. I powyzej, platne na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawca po uptywie terminu na wniesienie sprzeciwu przez wlaSciwy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego, je2rli w tym terminie nie zostanie wniesiony sprzeciw.

pod numerem KRS: 0000193491, Kapital zakladowy 23 000 000 PLN, www.simopolska.pl
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W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno6ci powoduj4cej,2e wykonanie umowy.nie le2y w

interesie Zamawiaj4cego, czego nie mo2na bylo przewidzie6 w chwili zawarcia umowy'

iiii*iu:q"y moze oaiapie oa umowy w sprawii zam6wienia' Strony spisz4 w6wczas protokol i

dokonajq rozliczeri za prace wykonane przez Wykonawca'

7

SIME Polska Sp. z o.o., ul. 1 Maja 18, 96-500 sochaczew, tel'r+48.22 10 25 300' fax:+48 22 10 25 301'

e-mail: into@si;epolska pt, Ntp: 5i6-24-99-440, Sqd iejonowy dla m.st waGzany xlv wydzial Gospodarczy Kajowego Reiesru
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terminie nale2no5ci.

8. Strony o5wiadczaj4, i2 s4 platnikami podatku VAT.

9. Przed zaplat4 czQi;ci wynagrodzenia okredlonej w ust. 4 pkt 2 powy2ej, Wykonawca jest zobowi4zany

przedstawi6 Zamawiaj4cemu potwierdzenie zaplaty wynagrodzenia nale2mego podwykonawcy. (e5li dotyczy)

10. w prrypadku nieprzedstawienia potwierdzenia, o kt6rym mowa w ust. 9 powyzej lub w przypadku, gdy

prr"dru*ion" potwierdzenie budzi w4tpliwo6ci Zamawiaj4cego, zamawiaiqcy jest uprawniony do

wstrzymania wynagrodzenia oke6lonego w ust. 4 pkt 2 powy2ej '

$12
OdstqPienie od UmorrY

1. Zamawiajqcy moze odst4pi6 od Umowy w przypadku:

l)wykonylxaniaprzez.WykonawcaprzedmiotuUmowy-wspos6bniezgodnyzpostanowieniamiUmowy' 
lut * spos6b zagraZajqcy bezpieciefstwu os6b imienia, i nie przyst4pienia do nale2ltego rTykon)'wania

UmoS o.uz nI" uiunig"iu 
'-istniatych niezgodno5ci w terminie 3 dni od pisemnego wezwania

Wykonawcy prze z Zamawiai4cego do mriany sposobu wykonania Umo-wy' lub

Z1 uygasnigcia itosunku ubezpieczinia, o kt6rym mowa w $ 2 ust' 2 pkt 40 Umowy' i nie wznowienia tego

ubezPieczenia w terminie 3 dni, lub

3) uniemo2liwiajqcego *ykonanie Umowy zajgcia lub utraty maj4tku Wykonawcy'

2.Wprzypadkach,okt6rychmowawust.l,Zamawiaj4cybgdzieuprawnionydoodst4pieniaodUmowypo-' 
U"r!t it""^ym 

-uptyrvie 
dodatkowego terminu wyinaczonego Wykonawcy. na 

-usunigcie 
naruszefi, nie

kr*^g" niz t ry' 1i1ani. os*i"a.r"nie o odsqpieniu od Umowy powinno mie6 formg pisemn4 i zawierut

uzasadnienie.

3.oswiadczenieZamawiaj4cegooodst4pieniuodUmowyzpowodujejnaruszenia,okt6rymmowawust.llub
2, moLe zostat zloZone Wyfonawcy po uplywie 3 dni od dnia bezskutecmego uplywu terminu wymaczonego

zgodnie z ust. 2.

4. W przypadku naruszenia Umowy uprawniaj 4cego Zamaw.iaj4cego do odsqpienil t9 ."i"]:: kt6rym mowa w

ust. 1, Zamawiaj4 cy moze iaai oi wykonawcly zaplaty kary umownej w wysokosci 30% calkowitej kwoty

wynagrodzenia, o kt6rej mowaw $ 1l ust' 1'

5. W przypadku odst4pienia Wykonawcy od Umowy zprzyczy.n dolycz4cych Zamawiaj4cego Wykonawca mo2e

i4d,,- od zarnawi"jqc"go ,"pluty Lary umownel * *y.okoi"i 30% calkowitej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej

mowaw$ ll ust. l.

6.Wprzypadkuodst4pieniaZamawiaj4cegoodUmowyWykonawcaobowiqzanyjestwstrryma6wykonywanie- 
rob'6t 6rao*t"ny"t, zabezpieczy(,i'opi5"i6 t"t", budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj4cego

oraz przekaza(, kompletn4 dokumentacjq zwiqzanq z budow4'
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$13
Kara umowna

Z zastrzeLeniem $ 6 ust. 3, w przypadku op6lnienia wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
oke6lonego w g 6 ust. 2 Zamautiaj4cy mo2e i4dat od Wykonawcy zaplaty kary umownej w wysokoSci I o%

l4cznej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ l l ust. l, za kazdy dzieri op6mienia.

W przypadku op62nienia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okesie rgkojmi i gwarancji w

wysokoSci:
l) 0}% lqcmej kwoty wynagrodzeni4 o kt6rej mowa w $ I I ust. 1, za kaidy dzieri op62nienia o l-

l4 dni,
2) 0,5 % l4cmej kwoty uynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ 1l ust. l, zz k dy dzieri op6Znienia

przekraczaj 4cego I 4 dni,
licz4c od nastgpnego dnia po uplyrvie terminu [ymaczonego przez Zarnawiaj4cego na usunigcie wad.

Wykonawca obowi4zany jest ui5ci6 karg umownAJ o kt6rej mowa w ust. I i 2 pkt l), 2) w terminie 7 dni od

otrzymania wezwania od Zamawiaj4cego.

Zama,Niajqcy moae dokona6 potr4cenia kary umownej, o kt6rej mowa w ust. I i 2 pkt 1), 2) od kwoty l4cmej

przysluguj4cego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku poniesienia szkody o wartosci przekaczaj4cej wysokosd kary umownej, Zamawiaj4cy ma prawo

dochodzi6 naprawienia szkody na zasadach o96lnych.

3

4

5

2

s14
Odpowiedzialno66 i okoliczno6ci wylqczajqce odpowiedzialnoSt

Strony ustalaj4 wzajemn4 odpowiedzialnos6 za niewykonanie albo nienale2ye wykonanie .obowiqzk6w
wynifujqcych i niniejszej Umowy na zasadach og6lnych, oke6lonych w obowiqzujqcych przepisach.

Strony zwolnione s4 z odpowiedzialnosci za niewykonanie obowi4zk6w wynikaj4cych z Umowy, je2eli

prry"ryn4 ich niewykonania byty okolicznosci sily wy2szej. Za okolicmosci sity wyzszej uwaia sig

okolicmo6ci, powstaie po zawarciu Umowy, w wyniku nieprzewidzianych przezStrong zdarzef o charakterze

nadzwyczajnym, kt6ryth St.onu nie mogla przewidzie6 ani kt6rym Strona nie mogla zapobiec, w tym

p."*olno"i"' d""yzje organ6w administracji lub orzeczenia sqdowe, lub decyzje innych uprawnionych

organ6w wladzy publicznej.

W przypadku wyst4pienia okolicmosci sily wyzszej termin zakoriczenia rob6t ulegnie przesunigciu o czas

trwania przeszkody.

Strona powolujqca sig na wyst4pienie okoliczno6ci sily wyzszej obowi4zanajest pisemnie powiadomi6 drug4

Strong o wyst4pieniu tych okolicmoSci i przewidyxanym okesie trwania.

Strony ustalaj4 nastgpuj4ce szczeg6lne zasady odpowiedzialnoSci Wykonawcy:

l) wykonawca ponosi odpowiedzialnosd cywilnq za wyrz4dzone osobom trzecim szkody

powstale w zwiqzku z wykonyvanymi robotami do chwili oddania przedmiotu Umo*ry'

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzeri wszystkich urz4dzeri podziemnych

uwidocmionych na mapach lub wskazanych uzgodnieniami bran2owymi.

3) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzei vz4dzei podziemnych

niiuwidocmionych w dostarczonej przez Zamawiajqcego dokumentacji tylko wtedy, gdy

protokol z Narady Koordynacyjnej naka4,r,val wykonywanie rob6t pod wlaSciwym nadzorem

branzowym lub nakazyval wykony'wanie prac ziemnych rgcznie, a Wykonawca nie

l

1

5
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zastosowal sig do zalecerl Narady Koordynacyjnej.

6. Wykonawca o5wiadcza, 2e posiada stosowne zabezpieczenie finansowe na pokrycie ewentualnych szk6d

wynikaj4cych z realizacji postanowieri Umowy.

$ls
Dorgczenia

l. Strony ustalaj4, i2 oswiadczenia i zawiadomienia zwi4zane z wykonaniem. Umowy przekazywane bgdq

pi..#i" (o.obis"ie albo drog4 pocztow4) oraz faksem lub za pomoc4 poczty elektronicznej.

2. Dla cel6w realizacji postanowiefl Umowy Strony ustalaj4 nastgpujqce adresy do dorgczef:

l) adres Zamawiaj4cego: ul. I Maja 18,96-500 Sochaczew,

2) adres WykonawcY: ul.

3

2

W prrypadku zmiany adresu, o kt6rym mowa w ust' ] ngwyzel' Strony zobowiqzuj4 sig do. niezwlocznego

oisemneso powiadomienia drugiej Strony o nowym adreiie do dorqczeri, pod rygglem umania za skutecmie

il;;;;;? il"tpondencj i *rysianej na oitatni nod;nv Stronie zsodnie z niniejsz4 Umow4 adres'

Przedstawiciele

Strony ustalaj4 przedstawicieli uprawnionych do dokonyrxania wi4z4cych uzgodnieri zwiqzanych z realizaci?

Umowy:
l) Zamawiai4cy - Pawel Lodyga, nr tel'

2) Wykonawca - 
-.-, 

nr tel

Zamawiaj4cyinformuje,2efunkcjqinspektoranad^zorubgdziepelni6panPawelLodyga'majqcyuprawntenta
budowlane nr MAZiOl I0/OWOS/13 z doia2} '06'2013 r'

email 

-3

4

Wykonawca informuje,2e funkcjg kierownika .budowy 
bgdzie pelni6 pan/pani

upiawnienia budowlane nr-- z dnia 

-r'

W przypadku zmiany osob, o kt6rych mowa w ust' l-3 powyzej' Strony zobowiqzuj4 sig do niezwlocznego

pisemnego powiadomienia drugiej Strony'

1

Z wyl4czeniem przypadkow, w kt6rych ujawnienie tre6ci Umowy jest wymagane w przepisach prawa' oriv

przypadk6w okeSlonych * U*o*i", Siiony obowiqza'e s4.utzyma6'w tajemnicy wszelkie informacje

i"d,ira"" u."*y i jej wykonania, w tym dane finansowe i projektowe'

Je2elijedna ze Stron zastrzegla poufnoS6 informacji stanowiqcych tajemnica jej przedsigbiorstwa,

i-g"'it"r" 
"u;wi4zana 

je-st iotozrye t""gotnlj staranno(ci' aby zachowa6 te informacje w

$18
Postanowienia kofcowe

Wszelkie spory mog4ce wynikn46 migdzy Stronami Umowy b9d4 zalatwiane- na. dro!1

nolubownvch neeociacii; ieZeli w ciqgu 3 tygodni Strony nie osi4gn4 porozumienia' kerZda z nich

ffiil#;.;;?;;li;L^trt"",i,i i *vi4pii na droge s4dow4 przed s4d wlatuiwv ze wzgledu
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na siedzibg Zamawiaj4cego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie maj4 zastosowanie przepisy obowiqzuj4cego prawa, w

szczeg6lno6ci Kodeksu Cywilnego i ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekstjednolity Dz. U.22017

r. poz. 1332) oraz akt6w wykonawcrych.
3. Integralnq c2856 Umowy stanowi4 zal4cmiki:

l) Projekty budowlane gazociqg6w,

2) Dokument ubezpieczenia Wykonawcy,
31 Gwarancja na roboty budowlane zgodnie z wzorem stanowi4cym zal4cmik nr 8 do SIWZ.

4. Wszelkie znriany Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaZno5ci' - . .

5. Umowg ,po.r4drono * i*6ih jednobrmri4cych egzemplarzzch - po jednym dla ka2dej ze Stron.


