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

Unia Europejska
EuropejskiFundusz
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Sochaczew, dnia DD.MM.20l9 r.

prry ul.
tru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez

owego Rejestru S4dowego pod numerem

Rzeczpospolita
Polska

UMOWA nr 211710

migdzy

SIME Polska Sp6lk4 z ograniczon4 odpowiedzialnoscig z siedzib4 w Sochaczewie przy ul. I Maja 18, 96-500

Sochaczew, wpiian4 io Rijestru Przedsigbiorc6w prowadzolego przez S4d Rejonowy 9ll l: :t Warszawy XIV

wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS 0000193491, NIP: 526-24-99-440'

picou, 016439396, zwaiqdalJj ,/amawiai4cym", reprezent owan1 przez !erzego Trzciriskiego - prokurenta

z siedzib4 w

_ (kod pocztowy)
S4d Rejonowy dla
KRS , NIP: REGON zwanym dalej,,Wykonawcq",

reprezentowanym
przez

W zwiqzku z:
. przygotowaniem i realizacj4 prz ez zamawiajqcego projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazoweJ na

oU.rir""t dotychczas niergrryfiko*unych w powiecie sochaczewskim oraz w powiatach o6ciennych, tj'
warszawskim-zachodnim I zyrardowsiim", bgd4cego przedmiotem dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzialmit 7.1 ,,Rozw6j inteligentny,ch 
. 
syslem6w

magazynowania, pir".yt i dystrybucji energii" Programu Operacyjnego Infiastruktura i Srodowisko na

latz 2014-2020,
. wyborem Wykonawcy, dokonanym w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 2'll7l0, prowadzonym

wiryUie art.iOr- 70i kodeksu cywilnigo, igodnie z Procedur4 udzielania zam6wieir z dnia 0l kwietnia

20lil r., (tekstjednolity zostal opublikowany na stronie www.simepolska pl),

Strony zawieraj4 Umowg o nastgpuj4cej treSci:

sl
Przedmiot Umowy

l. Zamawiaj4cy powierza, a Wykonawca zobowi4zuje sig do wykonania i oddania obiekt6w liniowych

(przedmiot Umowy) tj. gazoci4gu Sredniego cisnienia w miejscowosci Sochaczew, ul. Mtynarska, ul.

Lqkowa, ul. Glogowa, ul. Kampinosk4 ul. Dzialkowa:

- o dl. ok. 1978m i {rednicY DNI l0mm,

- o dl. ok. 1352,5m i Srednicy DN63mm

lqcmie ok. 3330'5m
2. Przedmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2:

(miejscowo66),wpisan4 do Rejes

- 

Wydzial GosPodarczY Kraj

- naprawy powstalych w trakcie budo*ry uszkodzeri sieci uzbrojenia terenu,

- -p"*ni"ni" nadzoru i odbioru technicmego odpowiednich stuzb koliduj4cego uzbrojenia

terenu,
- zakup material6w do wykonania zadania,

SEdowego

2'
SIME Polska Sp. z o.o., ul. 1 Maja 18, 96-500 sochaczew tel : +48 22 10 25 300, fax +48 2210 25 3o1

e-mait: info@emepotska.pl, Ntp: 5j5-24-99-440, Sad Rejonowy dla m.st Wa6zawy XIV !'\ /dzial G6podarczy KrAowego Rejestru

pod numerem KRS] 0000193491, Kapital zakladowy: 23 ooo ooo PLN, wvrYv.Slmopolgka.pl
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- *ykonanie obowiqzk6w oke6lonych w Umowie,

3. Wsp6lny Slownik Zam6wienia
Kody wedlug CpV:

przede wszystkim wskazanych w $ 2 Umowy

45231200-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci4g6w nafto*ych i gazoci4g6w
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociqg6w.

4. Szczegolowo przedmiot Umowy oke6lajq projekty budowlane, zalqczone do Umo*y.

5' wykonawca oswiadcza" ie przekazana dokumentacja jest wystarczai4ca do wykonania przedmiotuUmowy.

6. Wykonawca o6wiadcza, i2:
l) posiada i/lub zatrudni osoby posiadajqce uprawnienia wymagane prawem dla wykonania przedmiotuUmowy,
2) dysponuje srodkami finansowymi, potencjalem technicmym i osobami zdornymi do narezytegowykonania przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z:l) przepisami obowiqzuj4cego pra:va: w Lym rozporz4dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia20l3r.wsprawie**ll"l]::ql"mych.jakimpowinnyodpowiada6siJis;*;A; 
u.22013r.,poz. 640 z p6iniejszymi zmianami;,

2) 'asadami wspolczesnej wiedry technicznej.l) dokumentacjq techniczn4 zal4czonq do Uiowy oraz projektem organizacji ruchu,
1l kompletem niezbgdnych uzgodnief i zezwolei,5) wskazaniami Zamawiaj1cego i inspektora nadzoru Zamawiaj4cego.

8' w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, o kt6rej mowa w ust. 4 powyzei, koniecznoscistosowania konkretnych mak6w towarowyci, patentow lub pochodzenia, w ry. pJ;"i;;'w1rob6w odokreslonego producenta lub producent6w, iamawiai4cy loprrr"r, w ka,dym z takich przypadk6wrozwiqzania r6wnowazne. Zamawiaj,4cy dopuszcza tei 
'ristosowanie 

ro,"ti4zart r6wnowazlych do normtechnicmych wskazanych *.**.. do[ur"ntacji projehowej. D;; ,;;il;;H;f#; moze byiuznane za r6wnowazne, ie2eri wykonawca 
"ryioz", 

i" ma ono co najmniej iakie p".ur"oy lut *yn,"gupodana w dokumentacji norma-rub co najmniej parametry pordwnywalne, i mo2e byi stosowane zgodniez odpowiednimi przepisami. Zastosowanie .ozwi4zania rwnowaznego wymaga akceptacji inspektoranadzoru zamawiaj4cego. lnspektor nadzoru Zamawiaj4cego nre moze wstrzymac lub odm6wic udzieleniatakiej akceptacji bez podania Wzyczyn.

$2
Obowiqzki Wykonawcy

Wykonawca zobowi4zuje sig *ykona6 przedmiot Umowy rzetelnie i terminowo.

W celu wylonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowi4zuje sig do dzialania z najryZszp
staranno.ciq, zgodnego z obowiqzui4cymi przepisami prawa'i isadami wieary tecf,nLrirej, lw szczeg6lno6ci do:

ll :",jt.j wspt*pracy z Zamawiaj4cym w celu wykonania przedmiotu Umowy,
?! informowania Zamawiaj4cego o stanie zaawansowania iob6t,3) p_oinformowania Zamawiaj4cego. o .*ydaniu decyzji lub uzgodniefi uzyskanych przez

Wykonawca, nakladaj4cych obowipk i naZamawiij4cego, *t"r_ini" uroifi*iu;4cy_ mu

2

-//

, .^ SIME POlSka Sp.Z O.O,, !1.-1 Maja 18, 96-500 Soch ac2evt,let.: +18 2210 zs 3OO, tax +4a 22 fi 25+marl info@srmepotska pt Ntp 526-24.99-440 S-qd ie;onowy dta m.si W""r"*V irV-ViVO""t Cospodarczy Kra,owegopod numerem KRS:oo0ot9349j, Kapnar zakladowy z: oo6Ooo p[N, www.iimep6f sfi.fi.
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wykonanie rych decyzji lub skureczne odwolanie si9 od takich decyzji'

4) ;i.;;"g" Lwiadomienia zamawiaj4cego o planowanym rozpoczqciu prac z mrntmum J-dnro\\ym

wyprzedzeniem,
5\ skladania w imieniu zamawialqcego wniosku o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego w

" ::iffi;1;;;;i;-*d;;d.rrukrury rechnic,nej niezwi4zanych z potrzebami zarz4dzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego

el irii-^niu Zama*iajqcemu *,""'-lni" ao 7 dni od podpisania Umowy wszelkich dokument6w i
-' 

i"i"-*: i niezbgdnych do zgloszenia rozpoczicia budowy we wlaSciwym Inspektoracie Nadzoru

Budowlanego, :--:- ^ -^t--, .

ll iiii"i lamawiaj4cemu dokument6w niezbgdnych do zlozenia zawiadomienia o zakoflczenru

' ;r;.*y i przyst4pieniu do u4ltkowania obiektu budowlanego we wlaSciwym Inspektoracie Nadzoru

Budowlanego,
sl p""i"ti";f kosa6w zajgcia pasa drogowego na czas budo*y i przedstawienia na i4danie
' 

Zamawi$qcego dowodu uiszczeni a oplal na rzecz zarz4dcy drogi'

sl -pl*r#i'" ;" szyn, urz4dzefi i narzgdzi niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy'

I b) prawidlowego prowadzenia dokumentacji budowy,

iri 'rrt ""*i""li 
f.ierownika budowy w rozumieniu przepis6w Prawa budowlanego'

it; ;;;l;6 rfunizowania i oirakowania placu budowy zgodnie z projektem organizacj i ruchu,

iij prz"trr"i"niu p-rzepis6w BHP i przeciwpo2arowych na terenie budowy'

14) naleiry{ego zabezpieczenia terenu budowy,

isj "uGr leologicmej budowy oraz *yi<onania badan stopnia zaggszczenia gruntu, jezeli jest to

wymagane Przez zzrz4dca drogi.
16);d;G geidezyjnej iudowy 

"-- 
tyczenie sieci gazowej i sporz4dzenie geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej ,

rzl lriJ.r"-"iu "afisz6w informacyjno-marketingowych przekazanych pnnz Zamawiajqcego w

widocmym miejscu na ogrodzeniu przy placu budowy,

t S1 zafe*nienia wymaganyc-h Narad4 Koordynacyjn4 nadzor6w bran2owych'

isi 6p"hierl" *l"""gO* i zaleceri wynilajaiictr z pozostalych dokument6w (decyzji' uzgodnieri'

opinii,) zal4czonych do projektu budowlanego,

20) 6;;1"n;--;udlo- i odbio- t"chnicmegJstu2b uzbrojenia terenu w razie kolizji sieci oraz naprawy

uszkodzonej sieci uzbrojenia terenu,

Zl) Jotozenia *szelkich staran w celu zrnniejszenia uci*zliwosci zwi4zanych z wykonywanymi robotami

dla mieszkaric6w s4siednich nieruchomo5ci,

22) skladowania u rz4dzei, material6w i odpad6w zgodnie z przepisami obowi4zuj4cego prawa'

Z:j *-"^ gruzu i usuwania odpad6w z tirenu budowy zgodnie z przepisami obowi4zuj4cego prawa'

24) *ykonania rozbi6rki nawierzchni, wykop6w, wlTrozu ziemi'

ZSj wykonania podsypki pod gazoci4gi nadsypki piaskiem oraz zagqszczenia gruntu'

ZOi *ytonaria przeciit Ow * mie.lscaJn ,arnacronyctr w projekcie, nakazanych przez wlasciwe organy lub

wymaczonych Prze z Zamawial4cego
27) o[,na2, -. prr"*odo*ych" 

'i 
iowarrysz4cej armatury oraz rur ochronnych, oslonowych i

przeciskowych,
28) stosowaniu do budowy gazoci4g6w rur dostosowanych do transportu gazu ziemnego typu E, a takze

innych paliw gazowYch;

2g) ulolenia ponid gazoci4giem tasmy lokalizacyjnej z wkladk4 metalizowanQ lub drutem wraz

z wyprowadzeniem na Powierzchnig,
30) ulo2enia ta5my ostrzegawczej z napisem UWAGA GAZ,

3 I i zamontowanii tabliczik oznaczeniowych i lokalizacyjnych przewodu i armatury,

32j -rnonto*uni a znacznrk6w elektromagnetycznych w miejscach skzy2owai z innymi

urz4dzeniami infrastruktury technicmej lub innych wskazanych przez lnspektora Nadzoru

Zamawiaj4cego,
33) wykonania czyszczenia gazoci4gu na zasadach okre5lonych przez Zamawiai4cego oraz w

obecno6ci Inspektora Nadzoru Zamawiaj4cego,

S|MEPolSkaSp'zo.o.,ul.1Maia18,96-500sochaczew,tel':+48221025300'lax:+48221o25301'
e-mait: info@simepolska.pt, Nlp: 5i6-24-99-440, Sqd Reionowy dta m.St. wa6zawy xlv l 4dzial Gospodercry Krajow€go Rejestfu

pod numerem KRS:oooo19-3491, Kapital zakladowyr 23 Oooooo PLN www llmqPolska pl
SEdowego
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34) wykonania wlqczef do ishiej4cych gazoci4g6w wraz z robotami towarzyszqcymi,35) napelnienia wybudowanei .li:t il"]il;;"&*i" i"i.".r," r"mawiajqcego.36) wykonania pr6by szczeriodci gazociqgu zgodnie z wymogami Zamawiai4cego wraz z wykresemgraficznym w obecnoSci Inspek-ora Najzo* Z"r"*-i"ji*gr,
37) zastosowania sig do wskaz6wet z"r"*i".iq;;"f irr.-*uniu przedmiotu Umowy; je2elizastosowanie sig przez wykonawca ao *iu;o*"[' zamawial4cego mogloby doprowadzic donieprawidrowego uvkonania Umo*y w il;;";;; wiedzy. rechnicmej bqdi przepis6wobowiqzui4cego prawa- wvkonaw* ouo*iq;nf i".t frilirnie. po*iaaomii o tym Zamawiai4cego.pod rygorem 'truty 

p.r*u io powotl.vania sig nu tl 
"r.Jr'i"^"s"i 

w p6zniejszym terminie.38) pisemnego informowania zaiawiajqcego i il;il;;;dicznosci, mog4cych uniemo2riwii arboutrudni6 prawidlowe iterminowe wyr,on-rni" p.r"J'iiotu U-mowy, w tym br9d6w w dokumentacji, podrygorem utraty prawa do oowotywania sig na te okoliczroSci w p6Zni"i.ry_ t".ril,-----.-.."39) Iikwidacj.i szk6d powsralych w czasie trwan ia robot,
40) posiadania polisy ubezpieczeniorlej,.o ttgre.i mowa w $ l0 ust. 6_g Umowy,4l) uporzqdkowania terenu po budo-wie 1ao1i o*uar.nr"" 

'io" 
,on, pierwotnego przez odtworzenienawierzchni, w tym zniszczonej ziereni i likwidacif 

"*""rrJny.r, .rk6d powstalych na terenie objgtymprojektem budowranym i n_ieruchomo.cia"rr .qJi"Jri"h,-'^aprawg ogrodzeri, dr6g, chodnik6w) iprotokolamego rego potwierdzenia przez wla.cicieiulri,urrqd.9 a.ogiirb;;.;;;i;";;;;-,,42) odtworzenia nawierzchni drogowej zgodnie . *".rnr.urrTrlnowionymi przez zarz4dca drogi.43) zgloszenia projektu organiza"]i .r"t.i* oapo*i;;;;;;;;,",
44) informowania Zamawiai4cego o robotach 

^nit"jq"y"i'il uregajqcych zakryciu na 3 dni przedplanowanym uykonaniem prac,
451 wykonania wszerkich innvch obowi4zk6w Zamawiai4cego. wynikai4cych z przepis6w prawa

ll1""Yi"jit3;,lo 
dnia protokolu..go po.t"r,iiJ-'f,rzedmiotu -'uro*y 'ao ".r..pr*u".;i

wykonawca odpowiada za zpodne z.przepisami prawa zabezpieczenie miejsc, w kt6rych prowadzone s4roboty wchodzqce w zakres timo*y iodpowiada za ewenru"-ti" .tutri wadliwego zabezpieczenia rob6r.

Rozpoczgcie rob6t zostanie potwierdzone protokolamie przez Strony Umo*y.

s3
ekcie budowla

zamriwienia

Prace nieprzewidziane w Umowie ani w proj nym, a konieczne dla prawidlowego *ykonania

[T[H1:?#I',J#'HII- wvkonawca obowi4zkow r,rynikaj4cvch z.Umowy oka2e sie. 2e prawidtowe

f.rmi-xi:,.:i;'#?:ff "J[','#::*1;'i1"''Jf:"i;ilT#f ']'J:,l,"H:u,.:h;;'."1'H:

$4
Obowipki Zamawiajqcego

Zamawiajqcy zobowi4zuje sig do:
1) p.rzekazania projekt6w budowlanych, prawomocnych pozwoleri na budowg orazdziennik6w budowy.
2) przekazania projekt6w organizacji ruchu,3) zapewnienia nadzoru nad wykonyr,vanymi pracami,4) nienvlocznego powiadom ienia 

' 
wykonawcy o wydaniu przez Inspektorat Nadzoru

_ Budowlanego pozwolenia na u2ykowanie siecigazowej.5) zaplaty wynagrodzenia za nalelye *ykonanie pr"zedmiotu Umowy.

l-

slME Polska sp. z o.o.. !r.^1 Maia 18, 96-500 Sochaczerv, ter.: +48 2 210 25 300,lax: +4822102530.r.+mair info@smeporska'pr' Nrp 526-2+99-4{0, Sqd ig**,v or" -"i w;;i iri-wv;"a o*poo"nzy Krapwego Re'stru sadowepod numeem KRs: oooo19349t, Kapnal zakradowy, zs oo;, ooi, iiN-, ffiffirtr;li;'ii, "2?
I
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l. Wykonawca zobowi4zuje sig wykona6 przedmiot Umowy z material6w wlasnych, za kt6rych zakup,

transport i rozladunek odpowiada.

2. Jako5,6 material6w, o kt6rych mowa w ust. l, powinna odpowiadai wymogom wyrob6w dopuszczonych

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

material6w budowlanych oraz wymaganiom oke6lonym w projektach budowlanych.

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

lub sprzedawcy.

4. Na ka2de ir4danie Zamawiajqcego Wykonawca obowiqzany jest okaza6 w stosunku do wskazanych

material6w certyfikat zgodno6ci z Polsk4 Norm4 lub aprobat4 technicm4, je2eli s4 one wymagane.

5. W prrypadku zastosowania przez Wykonawca rozwiqzania r6wnowaznego, zgodnie z $l ust. 8,

Wykonawca obowi4zany jest okazai w stosunku do wskazanych rozwiqzafi r6wnowainych dokument
potwierdzajqcy dopuszczalnoS6 stosowania go prry wykonyrraniu przedmiotu Umowy, wydany zgodnie

z obowi4zuj4cymi przepisami, o ile przewiduj4 one obowiqzek uzyskania iposiadania takiego
dokumentu.

s6
Termin zakofczenia robrit i wykonania zamriwienia

Wykonawca wykona przedmiot Umowy oraz obowiqzki oke5lone w $ 2 ust. 2 (czg6ciowy odbi6r
przedmiotu Umowy) w terminie do dnia 19.06.2019 r.

Wykonawca przekde Zamawiaj4cemu, zgodnie z zestawieniem zal4czonym do Procedury, o kt6rej mowa
w S 7 ust. 2, kompletn4 dokumentacjg powykonawcz4 (koricowy odbi6r przedmiotu Umowy) w terminie
do dnia 25.07.2019 r., z uwzglgdnieniem ust. I powyzej.

SIME Polska Sp. z o.o., ut l Maia 18,96-500 Sochaczew, ret +4822102530o,fax: +4a 22 fi2s3ot,
into@smepolska.pl, NIP: 526-24-S9-440, Sqd Rejonowy dla m st Warszawy XIV VU/dzial Gospodarczy KrEowego Rejestru Sqdowego

pod numerem KRS: 0000193491, Kapital zakladowy: 23 000 000 PLN, vrww.Eimgpolgka.pl
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3. Termin odbioru kofcowego mo2e ulec zrnianie w nastgpujqcych przypadkach:
l) rozsznrzenia zakresu Umowy podczas jej wykonyrvania,
2) op6inienia przez Zamawiaj4cego wykonania obowi4zk6w okeSlonych w $ 4 Umowy - o ilo56 dni

roboczych op62nieni4 liczonq od dnia zawarcia Umowy do dnia przekazania kompletnej
dokumentacji,

3) koniecmo6ci dokonania zrnian w dokumentacji projektu budowlanego, nieprzewidzianej w dniu
zawarcia Umowy,

4) wyst4pienia warunk6w atmosferycmych uniemo2liwiaj4cych wykonanie przedmiotu Umowy,
5) wyst4pienia okolicmo5ci sily wy2szej,
6) innych istotnych okolicmodci zgodnie umanych przez Strony za podstawg przesunigcia

terminu.

4. Wykonawca bgdzie przekazyrrai Zamawiaj4cemu na jego z4danie raport ze stanu realizacj i
zam6wienia. Do raportu Wykonawca bgdzie zal4czat plan syuacyjny sieci wykonanej od
pocz4tku budowy lub ostatniego raportu. Raport powinien zawiera6 nastgpuj4ce informacje:
l) lokalizacja, dfugo66 i Srednica *ybudowanej sieci gazowej,
2) lokalizacja, dlugo66 i Srednica sieci gazowej wybudowanej od pocz4tku budowy,
3) dzialania, kt6re bgdq prowadzone w nastgpnych tygodniach (lokalizacja, dfugo6i i Srednica

sieci do wybudowania),
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5. W protokole odbioru koticowe go zawarte bgdzie zestawienie rob6t *ykonanych przez

Sporz4dzenie i podpisanie protokofu odbioru koricowego nastqpi w poni2szym trybie:
l) Wykonawca przedstawi Zamawiajqcemu projekt protokolu w dniu przekazania

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

rob6t w terminie do 7 dni od otrzymania projektu protokolu,
3) Na podstawie uwag Zamawiaj4cego Wykonawca przygotuje ostateczn4 tres6 protokofu i

przektle jq Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od otrzymania uw ag Zamawiaj4cego,
4) W uzgodnionym terminie Strony podpisz4 protokol.

EuropejrkiFundusz
Rozwoju Reglonalnego

4) inne- istotne informacje, w tym dokladne informacje o ewentualnych przeszkodach w wykonaniuzam6wienia.

s7
Czg6ciory odbirir przrdrniotu Umowy

l czg.cio*y odbi6r przedmiotr.u.ro*. nastgpuje po carkowitym wykonaniu przez wykonawca rob6tbudowlanych i innych prac technicznyih w teienie, * tym odtworzeniu."*i"rJ"rrriai"'g"wej, w chwiliprzekazania Zamawiaj4cemu w1'pelnionego dziennika budowy, podpisan ego przez kierownika budowy,
o kt6rym mowa w $ 2 ust. 2 pkt I l, i inspeitora na dzoru zamawiij4""go, o.L piotokolu pr6by szczelnosci
przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym.

2' Czgsciowy odbi6r przedmiotu Umowy odbgdzie sig zgodnie z procedur4 odbioru rob6t budowlanych
ustanowion4 w Procedurze odbioru rob6t budowlanych, dostaw i usfug zwi4zanychz przygotowaniem i
ry4tzacjq projekt6w realizowanych w ramach Programu Operacyjnego"lnfra.t*L*ru i Sro'clowisko 20la-
2020 w ramach dzialania 7.1. Rozw6j inteligentnych system6w malgazyno*ania, przesylu i dystrybucji
energii przez SIME Polska Sp. z- o.o. z siedzib4 w Sochaczewie, zwana ialej ,,l.ocedr.4,, opuurir.o*un4
na stronie intemetowej Zamawiajqcego. Wykonawca o5wiadcza, ze zapoziai sig z procedur4. W razie
sprzecznosci postanowiefi umowy z postanowieniami procedury stosuje sig postanowienia Umowy.

3. Celem potwierdzenia czg6ciowego odbioru przedmiotu Umowy Strony podpisz4 protokol odbioru
czg6ciowego wedlug wzoru zalqczonego do procedury.

4. Sporz4dzenie ipodpisanie protokofu odbioru czgsciowego nast4pi w ponizszym trybie:
I ) Wykonawca przedstawi Zamawiaj4cemu projekt protokolu w terminie do 7 dni od zakoriczenia rob6t,
2) Zamawiaj}cy przedstawi Wykonawcy uwagi do tresci protokolu i do sposobu wykonania rob6t w

terminie do 7 dni od otrzymania projektu protokolu,
3) Na podstawie uwag Zamawiajqcego Wykonawca przlgotuje ostateczn4 tre56 protokolu i przeka2e j4

Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiaj4cego,
4) W uzgodnionym terminie Strony podpisz4 protok6l.

sE
Koricowy odbi6r przedmiotu Umo*y

l. Zamawiajlcy przystgpuje do kolicowego odbioru przedmiotu Umowy w chwili przekazania przez
wykonawca kompletnej dokumentacji powykonawczej, pod warunkiem, ze przedmiot Umowy iostal
wykonany naleZycie.

2. Kofcowy odbi6r przedmiotu Umowy odbgdzie si9 zgodnie z procedur4.

3. Celem potwierdzenia kolicowego odbioru przedmiotu Umowy Strony podpisz4 protok6l odbioru
koricowego wedfug wzont zalqczonego do Procedury.

4.

SlilE POlSka Sp. Z O,O., ul. 1 MaJa tB, 96-500 Sochaczew, tet : +48 2210 25 3OO, fax: r48 2210 25 301.
e_mail: info@simepolska.pl, NlPl 526-24-99-440, SEd Rejonowy dla m.st. Warszawy xlv I {dzial Gospodarczy Kraiowego Rejestru Sedoveoo

pod numerem KRS OOOO193491, Kapttat zaktadowy. 23 OOOOOO pLN. www,rimep6ts*i.pt - _-.--tl-"''47' 1',
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Wykonawcg oraz dokument6w przekazanych Zamawiaj4cemu przez Wykonawca Zestawienie

do[ument6w przekazanych Zamawiaj4cemu przez Wykonawca bgdzie sporzqdzone wedlug wzoru

zal4czonego do Procedury.

se
Gwarancja i rgkojmia

Wykonawca udzi ela Zamawiaj1cemu pisemnej gwarancji:
1) na roboty ruroci4gowe na okes 5 lat licz4c od dnia podpisania protokotu koricowego,

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

2. Wykonawca udziela Zarnawiajqcemu rgkojmi w zakresie wad obiektu liniowego na okes 4 lat licz4c od

dnia podpisania protokolu koricowego.

3. Wykonawca moze uwolni6 sig od odpowiedzialno5ci za wady wykonania przedmiotu Umowy tylko
w6wczas, gdy udowodni, 2e zzistnialy one z powodu wad dokumentacji projektowej, na kt6re zwr6cil
Zamawiaj4cemu uwagg na pi6mie i jednocze6nie uprzedzil Zamawiaj4cego o mo2liwych skutkach, lub
wyku2e, Le mimo zastosowania material6w spelniaj4cych warunek oke6lony w $ 5 ust. 2 Umowy oraz
mimo zachowania naleirl1ej staranno6ci nie m6gl wykry6 wad material6w lub urz1dzefi, kt6re zastosowal
podczas wykonywania przedmiotu Umowy.

W przypadku stwierdzenia wady, usterki lub awarii przedmiotu Umowy, Zamawiaj4cy niezwlocmie
powiadamia o niej Wykonawcg, lecz nie p6Lniej niz w terminie 14 dni od ich wykrycia, wymaczaj4c 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
Zrbezpieczenie naleiytego wykonania UmorrT i ubezpieczenie

Wykonawca obowi4zany jest ustanowi6 zabezpieczenie nale2ltego wykonania Umowy w wysokoSci l0%
l4cmej kwoty wynagrodzenia wskazanej w $ ll ust. I Umowy w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy.

Wykonawca zobowi4zany jest ustanowi6 zabezpieczenie nale2yego *ykonania Umowy na okes realizacj i
zam6wieni4 do 90 dnia po podpisaniu protokolu koricowego.

3. Zabezpieczenie sfu2y pokryciu roszczeri z tltulu niewykonania lub nienalei4ego wykonania Umowy.

4. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej/kaucji
(wlaic iw e polcrei I i6).

5. Zamawiajqcy zwruca zzbezpieczenie niezwlocmie, lecz nie p6iniej ni2 w terminie l4 dni od dnia
nale2ltego wykonania zam6wienia, przez co rozumie sig uzyskanie przez Zamawiaj4cego
pozwolenia na u2ltkowanie przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca na wlasny koszt, w okesie wykonywania przedmiotu Umowy ubezpieczy
i zapewni ci4glo# ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane j u2 polisy na
wszystkie podane poniirj ryzyka:

l) Ubezpieczenie odpowiedzialno6ci cywilnej Wykonawcy, Zamawiaj4cego oraz wszystkich

slME Pofska sp. z o,o., ut. 1 Maja 18, 96-500 sochaczew. tet : +48 2210 25 3oo,tax: +4a 22 fi 25 3o1,
€_mail: rnfo@simepolska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sqd Reionowy dla m.st. warszawy xlv \(ydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego

4

2

pod numerem KRS: 0000193491, Kapital zakladowy: 23 000 000 PLN, t$ryW,3imopolgka.pl

I



7t
Fundusze
Europejskie
lnf r.struktu.a i Srodowisko il

poas*a

Unia Europejska
EuropeiskiFundusz

Rozwolu Reglonalnego

ryczaltowe wynagrodzenie w
).

r

7

8

podwykonawc6w (,,Ubezpieczeni") z tytufu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej oraz posiadania iu2ltkowania mienia wraz.z oc za produkt / wykonan4 usfugg p'okrywai4ce' ,,toiy o.ouo*"(uszkodzenie- ciala' rozstr6j zdrowia lub 5mier6) wraz z ich nastgpstwami oraz rzeczowe (utrata,
uszkodzenie lub miszczenie mienia) wraz z ich nastgpstwami po*.Lt" * ,*i4,*u-rfkony*"ni",
przedmiotu Umowy, obejmui4ce r6wnie2 odpowiedzialnos6 wzajemn4 pomigdzy uuerpielzonymi.
Umowa ubezpieczenia bgdzie obejmowa6 odpowiedzialnos6 cyrviln4 

'dlliktowa, 
t ontlt io*q o*,

deliktowo-kontraktow4 z sum4 gwarancyjn4 nie ni2sz4 niz 500 000 pLN najeden i'*szys*ie *ypaati
ubezpieczeniowe.

2) Ubezpieczenie bgdzie rozszetzone o odpowiedzialnos6 cywilnq pracodawcy, Ift. }Jpl9klw przy pracy pracownik6w Ubezpiiczonych z limitem odpowiedziatno5ci, co
najmniej 40.000 PLN, najeden i wszystkie wlpadki ubezpieczeniowe

3) Do umowy ub ezpieczenia zostan4 wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony stosownie do
charakteru obejmowanego ochron4 przedmiotu Umowy irodzaju prowadzonych prac 1w tym m.in.
szkody wyrz4dzone przez masryny budowlane oraz pojazdy 

- 

wolnobieZne, szkody *yrik"j4"" ,
uzywania mlot6w pneumatycznych, hydraulicmych, kafar6w itp., szkody powstale *rtrt"t *ito";i,
naruszenia konstrukcji nosnych, szkody w polo2onych na terenii budowy/jigo poblizu mediach itp.j.

4) Brak udziafu wlasnego / franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szk6d osoborych, w odniesieniu do
szk6d rzeczowych udzial wlasny / franszyza redukcyjna nie *y2sza niz to N wysokoSci
odszkodowania nie mniej ni2 5.000 PLN na zdarzenie.

JeZef i Wykonawca zamierza wnieS6 zabezpieczenie nale2ytego wykonania umo*y w formie gwarancj i
bankowej lub ubezpieczeniowej zobowi4zany jest do jej zawarcia na warunkach zatwierdzonych prziz
Zamawiaj4cego.

Wszystkie dokumenty potwierdzaj4ce zawarcie um6w ubezpieczenia oraz dowody oplacenia skladki (w
tym kolejnych rat skladki, b4dL raty skladki) wykonawca dostarczy natychmiast po zawarciu um6w
ubezpieczenia, jednak nie p6Zniej ni2 w dniu przekazania terenu budowy, a dowody oplacenia niezwlocznie
po uplynigciu terminu platnodci skladki lub raty skladki okreslonych w dokumentach pofwierdzajqcych
zawarcie um6w ubezpieczenia.

slt
Wynagrodzenie

L Za naleirT,te wykonanie Umowy Wykonawcy przystuguje wysokoSci
zl (slownie:

2. Wynagrodzenie w *ysoko6ci wskazanej w ust. I powyzej oke{la calkowitq wartoS6, kt6r4 Zamawiaj4cy jest
obowi4zany zzplaci6 Wykonawcy za wykonanie zam6wienia.

3. Do kwoty *ynagrodzenia zostanie doliczony VAT wedtug stawki obowiqzuj4cej w dniu
wystawienia faktury VAT.

4. Zaplata wynagrodzenia nast4pi w poniZsrym trybie

I ) 40% *ynagrodzenia oke6lonego w ust. I powy2rj platne po wybudowaniu i zgloszsniu przez
Wykonawca Zamawiajqcemu 5004 przedmiotu zam6wienia pod warunkiem braku zastrzeieh
Zamawiaj4cego do wykonanej pracy.

2) 4OYo wynrgodzenia oke6lonego w ust. I powy2ej, prlatne na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcg po podpisaniu protokofu odbioru koricowego bez zastrze2eti,

SIME POlSka Sp. z o.o., ut. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew,lelr +48 2210 25 3oo, tax: +48221025301.
€-maal: inio@simepolska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m.st Warszawy XIV \.Jydzial cospodarczy Krajowego Rejestru S

pod numerem KRS: 0000'193491, Kapital zakhdowy: 23 000 000 PLN, www.slmepolska.pl
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Polska
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3) 20%o wynagrodzenia oke6lonego w ust. I powy2ej, platne na podstawie faktury wystawionel przez

Wytona*-cE po uplywie t"ri,inu nu wniesienie sprzeciwu przez wla6ciwy Inspektorat Nadzoru

Audowlanego, jezeli w tym terminie nie zostanie wniesiony sprzeciw'

Zaplata wynagrodzenia nast4pi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze vAT w terminie 14

dni od otrzymania faktury prawidlowo wystawionej przez Wykonawca'

Za dzie| zaplaty Strony przyjmuj4 dzieri obci42enia rachunku bankowego Zamawiaj4cego'

W razie op6inien ia zaplaty Wykonawca ma prawo naliczy6 ustawowe odsetki od niezaplaconej w terminie

naleinoSci.

Strony oSwiadczaj4, i2 s4 platnikami podatku VAT.

przed zaplat4 czgsci wynagrodzenia okreSlonej w ust. 4 pkt 2 powyzej, wykonawca jest.zobowiqzany

przedstawi6 lamawiaj4cemu potwierdzenie zaplaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcy (eSli dotyczy)

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

prr"d.tu*ion" potwierdzenie budzi w4tpliwo6ci Zamawitj4cego, zamawiajqcy jest uprawniony do

wstrrymania $ynagrodzenia oke6lonego w ust. 4 pkt 2 powyzel.

6

7

8

9

l0

1

Zamawiajqcy mo2e odst4pi6 od Umowy w przypadku:

l) wykonywania przez WykonawcA przedmiotu Umowy w spos6b niezgodny z postanowieniami Umowy
' lui w spos6b za graiajqcy bezpieczleristwu os6b i mienia, i nie prryst4pienia do nale2yego wykonywania

Umoouy oraz nie uiunig"i" 
--istniatych 

niezgodno6ci w terminie 3 dni od pisemnego wezwania

Wykonawcy przez Zarnawiaj4cego do zmiany sposobu wykonania Umowy, lub

2) wyga6nigcia itosunku ubezpieczenia, o kt6rym mowa w $ 2 ust. 2 pkt 40 umowy, i nie wznowienia tego

ubezpieczenia w terminie 3 dni, lub
3) uniemoZliwiaj4cego wykonanie Umowy zajgcia lub utraty majAtku Wykonawcy'

W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 1, Zamawiaj4cy bgdzie uprawniony do odst4pienia od Umowy po

b"r.tuti"^y. uplywie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunigcie naruszeri, nie

kr6tszego 
"iz 

t ry 1l1dni. Oswiadczenie o odst4pieniu od Umowy powinno mie6 formg pisemn4 i zawieral

uzasadnienie.

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

2, moLe zostae zlo2one Wykonawcy po uplyrvie 3 dni od dnia bezskutecznego upl)'u/u terminu wyznaczonego

zgodnie z ust. 2.

W przypadku naruszenia Umowy uprawniaj4cego Zamawiaj4cego do odst4pienia od niej, o kt6rym

mowa w ust. l, Zamawiaj4cy moze i4da6 od Wykonawcy zafaty kary umownej w wysoko6ci 30%

calkowitej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust. l.

5. W przypadku odst4pienia Wykonawcy od Umowy z ptzyczyn dotycz4cych Zamawiaj4cego

Wykonawca moiLe i4da1 od Zamawiaj4cego aplary kary umownej w wysoko6ci 30% calkowitej

kwoty wyna$odzenia, o kt6rej mowa w $ 1l ust. l.

6. W przypadku odst4pienia Zamawiajqcego od Umowy Wykonawca obowi4zany jest wstrzyma6

wykonyvanie rob6t budowlanych, zabezpieczyt, i opu6cii teren budowy w terminie wyTlaczonym

3

4

u Sqdowego
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plzez Zamawiai4cego oraz przekaza6 kompletn4 dokumentacjg zwiqzanq z budow4.

w razie zaistnienia istotnei znr iany okoricmosci powodui4cej.2e r.lykonanie umo*y nie re2y w interesieZamawiajqcego. czego nie 
-mozra 

byro przewidziei * 
"h*iii 

r*ur",u umowy. Zamawiajqcy mo2e odst4piiod umowy w sprawie zam6wienia. Strony spisz4 *o*"rr. fiototol i dokonaj4 rozliczeri za prace wykonaneprzez Wykonawcg.

$13
Kara umowna

2

7,z,,slrzezeniem- $ 6 ust. 3' w przypadku op62nienia wykonania przedmiotu umolry w stosunku do terminuokreSlonego w 6 6 usr. 2 Zamawiaj4cy. moie 4dat. oa Wytonr*cy zaplaty kary umo*n.j w fl,sokojci I %l4cmej kwoty wynagrodzenia, o kt6iej mo*a * s r r ,.t. i, r" r.-dy dzieri op62nienia.

w przypadku op6znienia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi i gwarancj i wwysokoSci:
l) 0,2 Yo l4cmej kwoty wynagrodzenia" o kt6rej mowaw g tl ust. l, za ktzdy dzienop62nienia o l-l4 dni,
2) 0'5 % l4cznej kwoty.wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ ll ust. l, za kazdy dzieri op6mieniaprzekraczajqcego I 4 dni,

licz4c od nastgpnego dnia po upryrvie terminu wy znaczonego ptzezZamawiajqcego na usunigcie wad.

wykonawca obowi4zany jest uiscii karg umownqJ o kt6rej mowa w ust. l i 2 pkt r), 2) w terminie 7 dni odotrzlmania wezwania od Zamawiaj4cego.

Zamawiai4cy mo'Ze dokonad potr4cenia.kary umownei, o kt6rej mowa w ust. l i 2 pkt l), 2) od kwoty i4cznejprzysfuguj4cego Wykonawcy *ynagrodzerua.

w prrypadku poniesienia szkodv o wartosci przerrraczai4cej wysokosi kary umownej, Zamawiai4cy ma prawodochodzid naprawienia szkody na zasadach o96lnych. "

Odpowiedziatnose i omri""noLll"ylqczajqce odpowiedzialno56

Strony.ustalaj4 
lvzajemnq odpowiedzialnoSi za niewykonanie albo nienaleite wykonanie obowiqzk6wwyrikajqcych z niniejszej Umowy na zasadach og6lnycir, oke.lonych w obo*iqrujqcych p.repisach.

Strony zwolnione s4 z odpowiedziarnoSci za niewykonanie obowiqzk6w uynikai4cych z umowy, jezeri
przyczyn4 ich niewykonania byly_ okoliczno:ici sity wyzszej. Za okoricznosci iiry *yz.r".; uwaza sigokolicznosci, powstale po zawarciu umowy, w wyniku nieprzeiidzianych prze, Stroni zdiren-J charakterze
nadzttyczajnym, kt6rych strona nie mogla przewidziei ani kt6rym Strona nie mogla ,.poli"", * ,y.prawomocne decyzje organ6w administracji lub orzeczenia s4dowe, lub aecyrie iinyJ'uf ra*nrony"n
organ6w wladzy publicznej.

W przypadku [yst4pienia okolicmo(ci sily wy2szej termin zakoriczenia rob6t ulegnie przesunigciu
o czas trwania przeszkody.

Strona- powolui4ca sig na wyst4pienie okolicmosci s y wyzszej obowiqzana jest pisemnie
powiadomi6 drug4 strong o wyst4pieniu tych okolicmosci i przewidywany, ot ."si" t.*aniu. 

-

Strony ustalajq nastgpuj4ce szczeg6lne zasady odpowiedzialnoSci Wykonawcy:l) wykonawca ponosi odpowiedziarnoS6 clvilnq za wyrz4dmne osobom trzecim szkody

301,
Rejestru Sqdowego
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powstale w zwi4zku z wykonywanymi robotami do chwili oddania przedmiotu Umowy'

2) Wykonawca odpowiada za'uszkodzenia i skutki uszkodzefi wszystkich urz4dzei podziemnych

uwidocznionych na mapach lub wskazanych uzgodnieniami bran2owymi.

3) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzert urz4dzeh podziemnych nieuwidocmionych w. 
doitarczonej przez Zamawiaj4cego dokumentacji tylko wtedy, gdy protok6l z Narady Koordynacyjnej

nakazyrval wykonyrvanie rob6t pod wla{ciwym nadzorem branZowym lub nakazywal wykonyvanie prac

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

Wykonawca o6wiadcza, 2e posiada stosowne zabezpieczenie finansowe na pokrycie ewentualnych szk6d

wynikaj4cych z realizacji postanowief Umowy.

$ls
Dorgczenia

l. Strony ustalaj4, iz o6wiadczenia i zawiadomienia zwi4zzne z wykonaniem Umowy przekazyrxane b9d4
pisemnie (osobi6cie albo drog4 pocztow4) 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.

3. W przypadku zmiany adresu, o kt6rym mowa w ust. 2 powyzej, Strony zobowi4zuj4 sig do niezwlocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do dorgczeii, pod rygorem uznania za skutecznie
dorgczonq korespondencji wyslanej na ostatni podany Stronie zgodnie z niniejsz4 Umow4 adres.

s16
Przedstawiciele

Strony ustalaj4 przedstawicieli uprawnionych do dokonlvania wi424cych uzgodnief zwiqzanych z realizacjq
Umowy:
l\ Zamawiajqcy - Pawel l-odyga, nrtel.53l 547 834,faks22 l025 301, email p.lodyga@simepolska.pl;
2) Wykonawca - nr tel faks email

2 Zamawiaj4cy informuje, 2e funkcjg inspektora nadzoru bgdzie pelni6 pan Pawel Lodyga, maj4cy uprawnienia
budowlane nr MAZIO1l0iOWOS/I3 z dnia 20.06.2013 r.

3. Wykonawca informuje, 2e funkcjg kierownika budowy bgdzie pelnii pan/pani maj4cyla
uprawnienia budowlane nr z dnia r.

W przypadku zmiany osob, o kt6rych mowa w ust. l-3 powy2ej, Strony zobowipuj4 sig do niezwlocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

$17
Poufno56

1. Z wylqczeniem przypadk6w, w kt6rych ujawnienie tre6ci Umowy jest wymagane w przepisach
ptawa, orv przypadk6w okeSlonych w Umowie, Strony obowi4zane sQ utrzyma6 w tajemnicy
wszelkie informacje dotycz4ce Umowy ijej wykonania, w tym dane finansowe i projektowe.

2. JeLeli jedna ze Stron zashzegla poufnoS6 informacji stanowi4cych tajemnica jej przedsigbiorstwa,
druga Strona obowi4zana jest dotozy6 szczeg6lnej starannosci, aby zachowad te informacje w
tajemnicy.

4
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Postanowienia kofcowe

Zamawiajqcy Wykonawca

SIME PolSka Sp.zo.O.,ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochac2ew, tel r +48 22 10 25 3OO, fax +4a22fi25301,
e-mail: info@simepolska.pl, NlPr 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m st. Warszawy XIV \r1 /dzial Gospodarczy Kraiowego Rejestru Sqdowego

wszelkie. spory mogqce wynikn4d^migdzy. Stronami Umowy bgdq zalatwiane na drodze polubownych
negocjacji; je2eli w ci4gu 3 tygodni Strony nie osi4gn4 porozumienia, lazda z nich mo2e uzna6 negocjacje za
b,ezskuteczne i xyst4pi6 na drogg s4dow4 przed .4d *iu6"i*y ," *zglgdu na siedzib 9 Zamawiaj,4cego.w sprarvach nieuregulowanych w umowie mai4 zastosowanii przepisy obowiazuiaceio prawa, w
szczeg6lno6ci Kodeksu Cywilnego i ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowian" 1t"t .tl"anotity}z. U. 22017
r. poz. 1332) oraz akt6w *ykonawczych.
Integrafn4 czg5i Umowy stanowiq zal4czniki:
l) Projekty budowlane gazoci4g6w,
2) DokumentubezpieczeniaWykonawcy,
3) G_warancja na roboty budowlane zgodnie z wzorem stanowi4cym zal4cznik nr g do SIWZ.
Wszelkie zmiany Umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci.
umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach - pojednym dla kazdej ze Stron.

4
5
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