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IiMOWA nr 2l l7l I

zawarta w Sochaczewie w dniu DD.MM.20I9 r

mi9dry

SIME Polska SEilkq z ograniczonq odpowiedzialnoSci4 z siedzibq w Sochaczewie przy ul. I Maja 18, 96-500

Sochaczew, wpisan4 do Rejestru Przedsiqbiorc6w prowadzonego przez S4d Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV
Wydzial Gospodarcry Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS 0000193491, NIP: 526-24-99-440,

REGON: 016439396, zwanQ dalej ,,Zamawiajqcym", reprezentowan4 przez Jerzego Ttzciliskiego - prokurenta

z siedzib4 w przy ul

_ (kod pocztowy) (miejscowo66),wpisan4 do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez

- 
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem

a

S4d Rejonowy dla
KRS
reprezentowanym

NIP: REGON zwanym dalej,,Wykonawcq",
przez

W zwigku z:
. przygotowaniem i realizacj4 prze z Zamawial4cego projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gl|zoweJ na

oU#r""t dotychczas ni"igaryfikorr"nych w powiecie sochaczewskim oraz w powiatach oSciennych, tj'

warszawskim-achodnim I zyrardowsi<im", bgd4cego przedmiotem dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzialania 7.1 ,,Rozw6j inteligentny.ch 
. 
srs11m6w

magazy,nowania, jo".ytu i dystrybucji energii" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na

lat^ 2014-2020,
. wyborem Wykonawcy, dokonanym w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 2117ll, prowadzonym

*irvUi" *.'zo, - 70i Kodeksu cywilnigo, igodnie z Procedurq udzielania zam6wieri z dnia 0l kwietnia

201 6 r., (tekstjednolity zostal opublikowany na stronie www'simepolska'pl),

Strony zawieraj4 Umowg o nastgpuj4cej tre3ci:

sl
Przedmiot UmowY

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

(przedmiot Umowy) tj. gazoci4gu Sredniego cisnienia w miejscowo6ciach czerwonka Parcel i czyste,

grr. Sochaczew o dl. ok. 1586,0m i Srednicy DN I l0mm.

2. Przedmiot zan6wienia obejmuje r6wnie2:

- naprawy powstatych w trakcie budowy uszkodzeri sieci uzbrojenia terenu,

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

terenu,
- zakup material6w do wykonania zadania,
- wyklnanie obowi4zk6w oke6lonych w Umowie, przede wszystkim wskazanych w $ 2

Umowy.

e-mai| i

S|MEPol3kaSp.zo'o.,ul.1Maja18,96-500sochaczew,tel:+48221025300fax:+4a2210253o1'
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3. Wsp6lny Slownik Zam6wienia
Kody wedlug CPV:

4523120G7 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci4g6w naftowych igazoci4g6w

45231220..3 - Roboty budowlane w zakresie gazoci4g6w'

4

5

6

Szczeg6lowo przedmiot Umowy oke6laj4 projekty budowlane, zal4czone do Umowy'

Wykonawca oSwiadcza, ze przekazana dokumentacja jest wystarczaj4ca do wykonania przedmiotu

Umowy.

Wykonawca o6wi adcza, iL'.

l) posiada i/lub zatrudni osoby posiadaj4ce uprawnienia wymagane prawem dla wykonania przedmiotu

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

wykonania Przedmioo UmowY'

Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z:

l) przepisami obowi4zuiqcego]'ra"wu'' *-'y' 
'o'pot'adzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia

2013 r. w sprawie *".unlo*'t".t ni"mych. jakim powinny odpowiadai sieci gazowe (Dz.u.22013r..

poz. 640 z P62niejsrymi zmianami)'

2) 'zasaduni wspo'lciesnej wiedzy technicmej

3) dokumentacia t chni.rn4 
'"lq'"zonq 

do Utot'y oraz projektem organizacji ruchu'

ai komoletemniezbqdnych uzgodnien i zezwolefi'

si *.fj-ni"-i Zamawiajqcego i inspektora nadzoru zamawlaJ4cego'

7

8 W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej'. o. kt6rej mowa w ust' 4 powyZej' koniecznoSci

stosowania konketnv"t ,nur.o* io*-,.Jfi,ir, p"i"*0..i'r"u pochodzenia, w tym pochodzenia wyrob6w od

okreslonego producenta l"b p;;;;;;' 'il^u*iuiq"v iopu""'" w kazdym z takich prrypadk6w

rozwi?zaniar6wnowazne. Zamiwiai4cy dopuszcza tez zastosowanie rozwi}zaf, r6wnowaZnych do norm

technicznych wskazanych *; 
-il-li'#tacj i projektowej Dane rozwi4zanie lechniczne mo2e byi

',zn'ne 
aAr6wnowerzne. je2eli wfkonawca "yiuit. 

i" ma ono co najmniej rakie parametry jak wymaga

nodana w dokumentacji norma lub co najmniej parametry porownlrxilne' i moze by6 stosowane zgodnie

) odpowiednimi przepisami. il;;i; iz*ryanii rownowa.2nego wymaga akceptacji inspektora

nadzoru Zamawiajq..go. ln'p"rio;n"i'"ru z"rn"*i"jqcego nie moze istrzymai lub odm6wic udzielenia

takiej akceptacji bez podania przyczyn'

s2
Obowiqzki WYkonawcY

Wykonawca zobowiqzuje sig wykona6 przedmiot Umowy rzetelnie i terminowo'

W celu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiTuje sig do dzialania z nalwyZszq

staranno(cia, zgodnego , "b"*i;;j;;ili'fi'episami 
prawa i zasadami wiedzv technicmej' a

w szczeg6lno6ci do:

I I 6cislei wsDolpracy z Zamawitjqcym w celu wykonania przedmiotu Umouy'

Zi info.mo*ania Zamawiajqcego o stanie zaawansowanla robot'

;; ;;ilffi;; 2","*i'.ii""g" ; *aT' decvzji lub uzgodnien uzvskanvch przez

wvkonawce' naklaaqia.y.hlb5*ia'ki na Zamawial4iego' w terminie umo2liwiaj4cym mu

ffi;#ililffiiiuu ttur"t.ne odwolanie sig od takich decvzji'

4) ;#;;;;;;;iuJoi'i'"niu zu'uwiajqcego o planowanvm rozpoczgciu prac z mrntmum 'r-

)

SI E Polska Sp' z o'o'' ul lMaja18 96-500 SqTzaller +$2210253oo'la,-. +18 22 1025301'

e-marl' tnio@3m€pol6ka'p', *'' -i'i'iiad sqi iepno*y ot" ln'"t warszawv xtv \,1,Ycza cospodarczv KrajovJegp Rejestru sadowego

, @ nu'";i;; ;;;;!;ii xaprta zaiaoowv' za o06 ooo PLN www'rimepolrk''pl
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dniowym wyprzedzeniem,
skladania w imieniu zamawial}cego wniosku o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego w

celu umieszczenia urz4dzeit infrastruktury technicznej niezwiqzanych z potrzebami zarz1dzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
pnikazznia 2amawiaj4cemu w terminii do 7 dni od podpisania Umowy wszelkich dokument6w i

informacj i niezbgdnych do zgloszenia rozpocz.qcia budowy we wla6ciwym lnspektoracie Nadzoru

Budowlanego.
przekazanii Zamawiaj4cemu dokument6w niezbgdnych do zlo2enia zawiadomienia o zakofczentu

ludowy i przysqpieni'do u2ytkowania obiektu budowlanego we wlaSciwym lnspektoracie Nadzoru

Budowlanego,
E) poniesienia- koszt6w zajgcia pasa drogowego na czas budowy i przedstawienia na 24danie
' 

Zamawiajqcego dowodu uiszczenia oplat na rzecz zart4dcy drogi'

Sl -p;;"i;i" ;" szyn, urz4dzsi i narzgdzi niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy'

I 0) prawidlowego prowadzenia dokumentacji budowy,

r ri lttuno*i"ni-u tierownika budowy w rozumieniu przepis6w Prawa budowlanego'

i2, ;l;;;;;d; rorganizowania i omakowania placu budowy zgodnie z projektem organizacj i ruchu,

ij i po".ttr"iuniu p-rzepis6w BHP i przeciwpoiarowych na terenie budowy'

l4; nale4tego zabezpieczenia terenu budo\ ry.

iiillrr-ir "geologicznej budofr or- *y[on"nl" badari stopnia zaggszczenia. gruntu, jezeli jest to

wymagane przez zxz4dca drogi. , !- --^r^-.:-^: :-,r,on
rol od.G-g"oa"ryjnej [uao*y i tyczenie sieci gazowej i sporz4dzenie geodezyjnej inwentaryzacJi

powykonawczej'
rzl lriJtr"-"i" 'afiszow informacyjno-marketingowych przekazan ych przez Zamawiaj4cego w

widocznym miejscu na ogrodzeniu przy placu budowy'

t t) ,apewnilnia *ymaganyci Narad4 Koordynacyjn4 nadzor6w bran2owych'

19) wypelnienia wymog6w i -;; *ynila.;acyctt z pozostalych dokument6w (decyzji' uzgodnief'
' 
oiinii.l zalqczonych do projektu budowlanego'

zol ,jp"*ii""iu naaroru i oauioru technicmego-slu2b uzbrojenia terenu w razie kolizji sieci oraz naprawy

uszkodzonej sieci uzbrojenia terenu,

21) dolo2enia wsz"tri"n .u."n i l"tuLniejszenia ,ci4zliwo6ci z*iqzanych z wykonywanymi robotami

dta mieszkalicow sqsiednich nieruchomo6ci'

ZZl ,tiado*ania , rz4dzei, mateial6w i odpad6w zgodnie z przepisami obowiqzujqcego prawa'

23)w\.rpozugruzuiusuwaniaod-p"do*'t"t"n'bu-<lowyzgodniezprzepisamiobowiqzujqcegoprawa'
rai ,.urkonanL rozbiorki nawierzchni, wykop6w, wyvozu ztemt'

;;; ;il;;i; il.y;iat fod gazoci4g i nadivpki piaskiem oraz zageszczenia gruntu'

26) wykonania prr""i.xo* * ;I".ft-"]!r' - iJ^"vth w projekcie' nakazanych przez wlasciwe organy lub
. 

wymaczonych przez Zamawial4cego,

27) monta2u rur przewodowy"t"=i To*""y"a"ej armatury oraz rur ochronnych' oslonowych i

przeciskowYch,
28)stosowaniudobudowygazoci4g6wrurdostosowanychdotransportugazuziemnegotypuE,atal,rze

innych Paliw gazo*rych.:

29) ulo2enia ponad gazocr4grem ta(my lokalizacyjnej z wktadk4 metalizowan4 lub drutem wraz z

wyprowadzeniem na powierzchnig, - - -
301 uiozenia taSmy ostrzegawczej z napisem. UWAG A Cry' 

,

iii ^.""t"**ia 
tabticzik o'nac'eniowych i lokalizacyjnych przewodu i "T1:?'- ,--..-,

iil za*".i"**ia znacznik6w elektromagnetycznych w. mieiscach skrzy2owan z rnnyml

urz4dzeniami infrastruktury ,;;-h";;;"j-l"d tnych wskazanych przez lnspektora Nadzoru

Zamawiajqcego,
33) ;k;;i; ;; szczcnia gazoci4gu na zasadach okeslonych przez Zamawiajqcego oraz w

obecno5ci lnspektora Nadzoru Zamawiaj4cego
'l4 t urykonania wiaczeri do istniej4cych guoii4['o* *'* ' 

robotami towarzyszqcymi'

i;; ;ffiffi,ibuao*"n"3 siici patl*em ga'owvm na polecenia Zamawiaj4cego'

e-mail: info@si
SlirE Polska Sp' z o.o. ul 1 Ma,a 18 96-500 sochaczew' tel : +48 22 10 25 3oo' lax: +4s 2210 25 3o'l '

meoolska pl, NIP 526_24_99-440 SEd Reio"o*v O'" In ii W"'*"*V Xlv lMzal GospodarczY Kraiowego ReFstru SEdowego

"''*'-"ilj 
"r-".. 
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36) wykonania pr6by szczelnoSci gazoci4gu zgodnie z wymogami Zamawiaj4cego wraz z wykresem

graficznym w obecno5ci Inspektora Nadzoru Zamawiaj4cego,

37) istosowania sig do wskaz6wek Zamawiaj4cego przy wykonl,rxaniu przedmiotu Umouy; jezeli

zastosowanie sig prze, Wykonawca do wskaz6wek Zamawiaj4cego mogloby doprowadzi6 do

nieprawidlowego wykonania Umowy w gwietle zasad wiedzy technicznej b4d2 przepis6w

obowiqzujqcegi prawa, Wykonawca obowiqzany jest pisemnie powiadomi6 o tym Zamawiaj4cego,

pod rygo.em 'it 
uty ptu*" io powotywania sig na te okoliczno6ci w p6miejszym terminie' ..

381 pisemiego infonnowania Zamawiaj4cego o wyst4pieniu- okolicmo6ci, mog4cych uniemo2liwii albo
' 'utrudnii"pra*idlowe iterminow" ruylon-uni" pir"dmiotu Umowy, w tym bl9d6w w dokumentacji, pod

fgor". ut uty prawa do powotlnvania sig na te okolicmo(ci w p6miejszym 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 uuooiui. (doirowadzenie do stanu pierwotnego _przez 
odtworzenie

nawierzchni, w ty m miszczonei zieleni i iikwidacjgewentualnych szk6d p"Y.1ly+ 11,"f iie 
objgtym

oroiektem budowlanym i niJ.uchomo6.iactr sqiiednicl,. naprawg ogrodzerl. dr6g. chodnikow) i

pro'tokolamego tego potwierdzenia przez wla6ciciela. lub.zarzqdcq drogt 1'o ^::i:l-"^T:^tt':^^.
+2t lduorrenia 

"na*ii.rchni 
drogowej zgodnie z warunkami ustano\'!ionymt przez zatzqoca orogt'

+:i igi"t.*i" p..iektu organizacji ruchu w odpowiednim urzgdzie'

44) informowania Zamawiaj4cefo o loUot*ft zanikajqcych lub ulegaj4cych zakryciu na 3 dni przed

nlanowanvm wYkonaniem Prac.

45) [,;i;;;" *tl,"iLi.r, i,iv"r' obowiqzk6w Zamawiaj4cego' wvnikaj4cvch z
'-' il;;;;;;g", do dnia protokolamego przekazznia przedmiotu Umowv

Zamawiaj4cemu.

Wvkonawca odpowiada za zgodne z przepisami prawa zabezpiec,zenie miejsc' w kt6rych prowadzone sq

;ffi ffi a# ;;;; J.";i ;dil;il" ;; .*entuar;e skutki wadliwego zabezpieczenia rob6t'

Rozpoczgcie rob6t zostanie potwierdzone protokolamie przez Strony Umowy'

przepisow prawa

do eksPloatacji

,1

Je2eli podczas wykonywania przez Wykonawca obowiqzk6w wynikaj4cych z Umowy okaz€ sig' 2e prawidlowe

wvkonanie zam6wienia *rugT ;'#ffi;il 
'ilr* 

"i"p.r.*iaiiany.h 
* Umowie 

. 
ani w projekcie

ilffiffi#,il;;;;;.;'1;il"J;;; ,;;r;;"iokoramie rodzaj, zai<res i termin wvkonania tvch prac

(protokol koniecznoSci).

s3
Prace niePrzew idziane w Umowie ani w projekcie budowlanym' a konieczne dla prawidlowego wYkonania

zam6wienia

$4
Obowiqzki Zamawiajqcego

slME Polska SP. z O.O.. ul I Maia 18, 96'500 Sochaczew tel : +48 22 10 25 3OO, fax:. +4A2210253O1

e.mail: info@simepolska Pl, NIP: 526'24-99-440, Sqd Rejonow dla m.st Wa6zawy zialGospodarczy Kraiowego Reiestru

ZamawitiqcY mbowi4zuje sig do:"'* ii-;;;;;tu" pto;"kt6* budowlanych' prawomocnych pozwolefl na budowq oraz

dziennik6w budowY'

2) przekazania projekt6w organizacji ruchu'.

3) zapewnienia nadzoru nad wykon)'\'vanyml pracanrl'

4) niezwlocmego po*iadomiinia 
- 
Wykonuw"y o wydaniu przez Inspektorat Na&oru

Budowlanego pozwolenia na u2ykowanie sieci gazgwej'

Sl -pf",V "y*grodzenia 
za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy'

pod nume€m KRS: 0000193491, Kapital zakfadowy: 23 000 OOO PLN www.simePolska.Pl
Sadowego

f, Fli.#-.,i*tr..*,,"
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$s
Materialy

SIME Polska SP. z o.o,, ul.'l Maja 18,96-50 O Sochaczew. tel +482210253OO lax +4a22Io253o1

e-mail: rnlo@samepolska pl, NIP: 526-24_99-440, Sad Rejono\dy dla m st wa6zawy XIV Wydzaal Gospodarczy Kralowego Reiesfu

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

transport i rozladunek odpowiada.

Jako56 material6w, o kt6rych mowa w ust. l, powinna odpowiada6 *ymogom wyrob6w dopuszczonych

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

material6w budowlanych oraz wymaganiom oke5lonym w projektach budowlanych'

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

lub sprzedawcy.

Naka'Zdei4danieZamawial4cegoWykonawcaobowiqzanyjestokaza6wstosunkudowskazanych
rnut"riufO* 

""ttynkat 
zgoanosci i folsL4 Norm4 lub aprobat4 techniczn4' je2eli s4 one wyrnagane'

W przypadku zastosowania przez Wykonawca rozwiqzania r6wnowainego' zgodnie z $1 ust' 8'

*y[or'"j*." obowiqzany jest Lkaza6 w stosunku do wskazanych rozwiqzah r6wnowaznych dokument

notwierdzaiacv dopuszczalno6c stosowania go prry wykonlvaniu przedmiotu Umowy' wydany zgodnie

ru;;"#;-#;f-p.*p""rf, o it" pri"*iaujq Lne 
'obowi4zek 

uryskania iposiadania takieso

dokumentu.

s6
Termin zakoriczenia rob6t i wykonania zam6wienia

wvkonawca wykona przedmiot Umowy oraz obowi4zki okreslone w $ 2 ust. 2 (czgSciowy odbi6r

przedmiotu Umowy) w terminie do dnia 31 05 2019 r'

Wykonawca przekaZe Zamawiaj4cemu, zgodnie z zestawieniem zal4czonym do Procedury' o kt6rej mowa

w g 7 ust. 2, kompletn4 dokrr"i"".ii p"-*Vftonawczq (koricowy odbi6r przedmiotu Umowy) w terminie

doinia 28.06.20i9 r., z uwzglgdnieniem ust' I powyZej'

Termin odbioru koticowego mo2e ulec zmianie w nastgpuj4cych pr4padkach:

ll ,orrr"rr"niu :zikresu Umowy podczas jej wykonyvania',

2) op6zrienia prze, Zama*iaii{e;;*vf"iTt obowiqzk6w oke5lonvch w $ 4 Umowv - o ilo(i dni

robocrych op62nienia, H;;;;; J dnia zawarcia Umowy do dnia przekazania kompletnej

dokumentacji,
3)konieczrroscidokonaniazmianwdokumentacjiprojektubudowlanego,nieprzewidzianejwdniu

zawarcia UmowY,

4) wyst4pienia warunk6w atmosferycznych uniemoZliwiajqcych wykonanie przedmiotu Umowy'

S) wyst4pienia okoliczno5ci sily wy2szej'

;; in'nycfr istotnyct okoliczno5ci zgod''ie umanych przez Strony za podstawq przesunigcia

terminu.

Wvkonawca bedzie przekazllva6 Zamawiaj4cemu na jego z4danie raport ze stanu realizacji

;#;; ;; ;pffi wikonawcu bgdiie zal1czzi plan sltuacvjnv sieci wvkonanej od

p".ra,t, budowy luL ostatniego raportu iuport powinien zawiera6 nastEpuj4ce informacje:

l) lokalizacja. dtugo(c i Srednica wybudowaneJ siec! qazowel'

,i i;i;;ii;;6 ;hf,osi i srednica sieci gazowej wvbudowanej.od. pocz4tku budowv

;i ;;;;-i.;.;-bgd4 prowadzone *"nu.tgpny.h tygodniach (lokalizacja, dlugo66 i Srednica

sieci do wybudowania),

3

4

5

2

3

4

pod numerem KRS 0000193491, Kapital zakfadowy: 23 000 0oo PLN. www.simePolska.Pl
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4) inne istotne informacje, w tym dokladne informacje o ewentualnych przeszkodach w wykonaniu
zam6wienia.

Czgiciowy odbi6rspledmiotu Umowy

czgscio*y odbi6r przedmiotu Umowy nastgpuje po calkowitym wykonaniu przez wykonawca roMt
budowlanych i innych prac technicmych w terenie, w tym odtworzeniu nawierichni drogowej, w chwiti
przekazania Zamawiajqcemu wypelnionego dziennika budowy, podpisanego przez kierownika budowy,
o kt6rym mowa w $ 2 ust. 2 pkt I t, i inspektora na dzoru Zamawiajqcego, oraz piotokolu pr6by szczelno5ci
przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym.

Czg6ciowy odbi6r przedmiotu Umowy odbgdzie si9 zgodnie z procedur4 odbioru rob6t budowlanych
ustanowionq w Procedurze odbioru robot budowlanych. dostaw i usfug zwiqzanych z przygotowaniem i
realizacj4 projekt6w realizowanych w ramach Programu Operacyjnegolnfrastnrktura i 3rodiwisko 2014-
2020 w ramach dzialania 7.1. Rozw6j inteligcntnych systlm6w magazynowania, przesylu i dystrybucji
energii przez SIME Polska Sp 1o.o. z siedzrbq w Sochiczewie, zwan4 dalej ,,rroclaur4,, oprbliko*"n4
na stronie intemetowej Zamawiai4cego. wykonawca o6wiadcza, ze zapomi sig z procedur4. w razie
sprzeczno6ci postanowieri umor+y z postanowieniami procedury stosujeiig postanowienia Umowy.

celem potwierdzenia czgsciowego odbioru przedmiotu umowy Strony podpisz4 protok6l odbioru
czg6ciowego wedlug wzoru zal1czonego do procedury.

Sporz4dzenie i podpisanie protokolu odbioru czg6ciowego nast4pi w poni2srym trybie:
I ) wykonawca przedstawi Zamawiaj4cemu projekt prot-okofu w terminie do z ani oa -tori.zenia rob6t,2) ZamawiEqcy przedstawi wykonawcy ,*ugi ao tresci protokofu i do sposobu *yi.oi*i"'.ouot *
-. terminie do 7 dni od otrzymania projektu protokotu,
3) Na podstawie ,wag Zamawiajwgo wyiona*ca przygotuje ostateczn4 tre6i protokolu i przeka:Ze j4Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni,od otrzyman ii uiig iamawiaj1cego,
4) W uzgodnionym terminie Strony podpisz4 piotokol.

3

4

Zamawiaj4cy przystgpuje do koricowego odbioru przedmiotu umowy w chwili przekazania przezwykonawca kompletnej dokumentacji poraykonawczej, poa-*-unti"., z" p.r"arioitr**y ,o.turwykonany naleZycie.

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

3' celem potwierdzenia koricowego odbioru przedmiotu umowy Strony podpisz4 protok6lkoricowego wedfu g wmru zalqcinego do procedury.

4. Sporz4dzenie i podpisanie protokolu odbioru ko,cowego nast4pi w poni2szym trybie:l) Wykonawca przedstawi Zamawiai4cemu pro;Jtt p.otot<oiu w 
.dniu, 

pizekarania
dokumentacj i powykonawczel,

2\ Za.mawiaj4cy przedstawi. wykonawcy 
.uwagi do rreSci protokolu i do sposobu wykonaniarob6t w terminie do 7 dni od otrzymania p,6;ektu p.otofofu,

3) Na podstawie uwag Zamawiajqceeg 
.Wfgia-w1a'przygotuje ostateczn4 tre5i protokolu i

,, p_:ekare.j4 Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od'orrzimania u*ag Zarnawi4i;;r;;'-4) W uzgodnionym terminie Strony podpiszq protokol.

5. W protokole odbioru koricow ego zawarte bgdzie zestawienie rob6t *ykona nych przez

odbioru

SIME
e-mail: into@simepots , 

Pof :f_9 9-P. z o,o,, ur 1 Ma,a 18, 96-500 Sochaczew, tet.: +48 22 j o 2s 3oo, tax: +48 22 ,to zs 3o1,ka pl, NIP 525-24-99-4,{0 Sad Reono*! dra m sl. warczawy xrV vlgtzrar CospJflyirip*"go nqe"rru SaOorr"oopod numerem KRs. oooorg3{gr. xap,rar zaxraoo*y zs oo6 ooi, iii. ffi.lffi.Efli1.rr
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se
Gwarancja i rgkojmia

Wykonawca udziela Zamawiaj4cemu pisemnej gwarancj i:
I ) na roboty ruroci4gowe na okres 5 lat licz4c od dnia podpisania protokoru koricowego,
2) na odtworzenie nawierzchni na okres 4 lat licz4c od dnia podpisania protokolu koriiowego.

Wykonarvca ]udziela Zamawiaj4cemu rgkojmi w zakresie wad obiektu liniowego na okres 4 lat licz4c od
dnia podpisania protokofu kofcowego.

wykonawca_ mo2e uwornii si9. od. odpowiedzialnosci za wady wykonania przedmiotu Umowy tyrkow6wczas, gdy udowodni, Le zaistt:jary one z powodu wad dokumentacji projektowej, na kt6re zwr6cirZamawiaj4cemu uwag9 na pismie ijednoczesnie uprzedzil zamawiaj4ie[o o mozti*yct .tuii""r,, rru
wkazq ze mimo zastosowania material6w spelniai4cych warunek oiresliny * $ 5 ;t. , Uro*y o.",mimo zachowania nalezytej staranno6ci nie m'6gl wyi<ryi wad material6w tui uo)argrr,x[r. -rto.o*utpodczas wykonyrvan ia przedmiotu Umowy.

w przypadku stwierdzenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umo*y, Zamawiai4cy niezwlocmiepowiadamia o niej wykonawca, recz nie p6zniej niz w ierminie l4 dni od icrr wykrycia,'*y rn i^1q" ^,odpowiedni rermin na jej usunigcie.

w przypadku nieusunigcia przez wykonawca zgloszonej wady, usterki lub awarii w terminie 3 dni odotrzymania wezwania, Zamawiaj4cy mo2eje usun4i na kosa Wykona*cy.

sl0
Zabezpieczeaie naleiytego wykonania Umowy i ubezpieczenie

l wykonawca obowi4zany jest ustanowii zabezpieczenie nale4tego wykonania Umowy w wysokoSci I0%l4cznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w $ I i ust. I umowy w terminie do 7 dni od zawarcia umowy.

2 wykonawca zobowiqzany jest ustanowi6 zabezpieczenie nalezytego uykonania Umowy na okres realizacjizam6wienia, do 90 dnia po podpisaniu protokolu koricowego.

3' zabezpieczenie sfuzy pokryciu roszczeri z tytulu niewykonania lub nienareiyego wykonania Umo*y.

4 wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej/kaucji(wlaiciwe pokreilit).

5' Zamawiajqcy nttraca zabezpieczenie niezwlocmie, lecz nie p6zniej niz w terminie l4 dni od dnianafe4tego wykonania zam6wienia, przez co rozumie sig ,ry.t*i" ;;;;;;i;;""g"pozwolenia na u{tkowanie przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca na wlasny kor?,..I okresie *ykonyrvania przedmiotu Umowy ubezpieczyi zapewni ci4glos6 ubezpieczenia (lub spowoduje iaki .Lny iuu irr"a.t"*i po.iaa*i.;uz-po-ii.y *wszystkie podane poni2ej ryzyka:

l) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cyrvitnej wykonawcy, Zamawiai4cego oraz wszystkich

1

,

4

6

e-mail: rnfo@si !lIF.P.!:ff 9f.: o.o. ur. 1MaJa 18. e6.5oo sctchaczew tet +4s 2210 2s 3oo,tax. +a62210 25 301.meporska'pr- Nrp 526-24-9944o SEd Re,onowy dra.m st. warczaf xtvffi"rto.-oollt *rao*"so Rerestru sadoweoopod numerem KRs oooolelrsl Kap(ar zakraaowv zs oo6 ooo piN. i*i.Iii.'p,ir.fj.pi

wykonawca oraz dokument6w przekazanych Zamawiai4cemu przez wykonawcg. Zestawienie
dokument6w przekazanych Zamawiaj4cemu przez wykonawca bgdzie sporzqdzone wedlug wzoru
zal4czonego do Procedury.

I
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8

podwykonawc6w (,,Ubezpieczeni") z ltulu prowadzenia dzialalno5ci gospodarczej oraz posiadania i
u2ykowania mienia wraz z oc za produkt / uykonan4 usfugg pokrywai4cJ szkody osobowe
(uszkodzenie ciala, rozstr6j zdrowia lub Smier6) wraz z ich nastgpstwami oiaz rzecziwe (utrat4
uszkodzenie lub miszczenie mienia) wraz z ich nastgpstwami powstale w zwi4zku wykonyrvaniem
przedmiotu umo*y, obejmui4ce r6wnie2 odpowiedzialnos6 wzajemn4 pomigdzy Ubizpieizonymi.
Umowa ubezpieczenia bg&ie obejmowa6 odpowiedzialnoSi cyrviln4 dlliktow4, kontrakto*q oraz
deliktowo-kontraktowq z sum4 gwarancyjn4 nie nizsz4 niL 500 000 PLN najeden iwszystkie wypadki
ubezpieczeniowe.

2) Ubezpieczenie bgdzie rozszerzone o odpowiedziarnosi cyrxirnq pracodawcy
z p4ulu. llyqldk6w przy pracy pracownik6w Ubezpieczonych z limitem odpowiedzialnosci, co
najmniej 40.000 PLN, najeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

3) Do umowy ubezpieczenia zastan4 wprowadzone inae odpowiednie rozszerzenia ochrony stosownie do
charakteru obejmowanego ochron4 przedmiotu umowy i rodzaju prowadzonych p*J t* ay. ,.ir.
szkody wlrz4dzone ptzez maszJny budowlane oraz pojazdy wolnobiezne, szkody *rynii"ja"" ,u{wania mlot6w pneumatycmych, hydraulicznych, kaiar6w ip., szkody powstale wsku;k wib;acji,
naruszenia konstrukcji no6nych, szkody w polo20nych na terenii budowy/jego poblizu mediach itp.i.

4) Brak udziafu wlasnego / ffanszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szk6d osobowych, w odniesieniu doszk6d rzeczowych udzial yti11y-i franszyza redukcyjna nie WiLsza nL iO Z" 
' 
,fromS.i

odszkodowania nie mniej ni2 5.000 pLN na ziiarzenie.

Je2eli wykonawca zamierza wnieSc zabezpieczenie nare2yego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej zobowiqzany jest do jej ,uiar"ii 

", *r."r.r.r, L*i"ral."i"r, p. ,Zamawiajqcego .

wszystkie dokumenty potwierdzai4ce z1y11cp yow ubezpieczenia oraz dowody oplacenia skladki (wtym kolejnych rat skladki, b4dL rTtv skladki) wykona*"" dortu."ry natychmiast po zawarciu um6w
ubezpieczenia, jednak nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budo{, a ao*oay opraceniu ,i"r*to"^i"po uplynigciu terminu platnosci skladki lub raty skladki okeslonych w dokumentacr, p"t*i"iaraa"y"r,
zawarcie um6w ubezpieczenia.

l. Za naleiryte wykonanie Umowy Wykonawcy przysfuguje ryczahowe wynagrodzenie
zl (slownie )

'l

3

wynagrodzenie w wysokojci wskazanej.w ust. l powyzej okesla calkowiq wa.-!e, kt6r4 zamawiai4cy jest
obowiqzany zaplaci6 Wykonawcy za wykonanie zam6wiinia.

Do kwoty. wynagrodzenia zostanie doliczony vAT wedtug stawki obowiqzui4cej w dniuwystawienia faktury VAT.

Zaplata wynagrodzenia nast4pi w poni2szym trybie:4

l) 80% *ynagrodzenia okreslonego w ust. r powyzej, platne na podstawie faktury wystawionejprzez wykonawca.po podpisaniu protokolu odbioru toficowego bez zastrzezeir. ' -)

2) zUYo wynagrodzenia okre.ronego w ust. l powy2ej. pratne na-podstawie raktury wystawionejprzez WyJ<.onawca po uply.wie terminu na wniesiinie sprzeciwu prr", *t"S"i*y l'n.f,"f'tliNadzoru Budowlanego, jeZeli w tym terminie nie zostanie wniesiony sprzeciw.

e-mail: info@si 9!!F PoEF 9e. z o.o., ur. r Maja 18, s6-soo sochaczew, ter. +4e22102s 3oo,tax: +4s22.to25301.mepolska.pl- NtP 526-24.99-440. Sqd Relonowy dta m st. Warsza; xrv Wydo", ;o.-p;;;y Krajowego Retestru Sactoweoopod numerem KRS 0ooot9349t. Kap(al zar(ladowy 23 006 ooo piN. *d.li."p6frd.pf-

sll
Wynagrodzenie

wysokoSci
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5 Zaplata wynagrodzenia nast4pi przelewem na rachunek banko*y wskazany na fakturze VAT w terminie 14
dni od otrzymania faktury prawidlowo wystawionej przez Wykonawcg. '

6. Za dziert zaplaty strony przrmuj4 dzie6 obci4zenia rachunku bankowego Zamawiaj4cego.

' Y,1i1'-",-",ouimienia 
zaplaty Wykonawca ma prawo naliczyd ustawowe odsetki od niezaplaconej w terminie

naleznosct_

8. Strony o6wiadczajq ii. sq platnikami podatku VAT.

9. Przed zaplat4 czgici wynagrodzenia_ okreslonej w ust. 4 pkt 2 powyr,j, wykonawca jest zobowiqzanyprzedstawi6 Zamawiaj4cemu potwierdzenie zaplity wynag.otreria nalei^"g" p"ar.y[o""*'"y. (esli dotyczy)

l0' w przypadku nieprzedstawienia potwierdzenia, o kt6rym ro:va w ust. 9 po\,Iyzej lub w przypadku, gdyprzedstawione potwierdzenie_ budzi w4tpriwos ci Zimawiai4cego, z^^i*:riiaiy lJrt upr"*niony dowstrzymania xynagrodzenia oke6lonego w ust. a pkt 2 powyZij,.

$12
Odst4pienie od Umowy

I . Tamawiaj4cy mo2e odst4pi6 od Umowy w przypadku:
l) wykonywania przez wykonawca przedmiotu Umowy w.spos6b niezgodny z postanowieniami umowylub w spos6b zagrtaajqcy bezpieczeistwu os6b i mienia, i nie przystqp-ienia do'n"i"zfi"go *yxony*-iuUmowv oraz nie usunigcia zaistniarych niezgodnosci * t"#i"iJ : Jri-J';;i;r"g" wezwania
- Wykonawcy przez Zamawiaj4cego do zmiany sfosobu *ykonania Umowy, i";- ''---'
2) wygasnigcia stosunku ubezprieczJnia, o kt6rym mo*u * $ 2 ust. 2 pkt 4b rli""*v, r nie wmowienia tegoubezpieczenia w terminie 3 dni, lub
3) uniemo2liwiaj4cego wykonanie Umowy zajgcia lub utraty majqtku Wykonawcy.

2' w przypadkach, o kt6rych mowa w ust. r, zamawiajqcy bgdzie uprawniony do odst4pienia od Umowy pobezskutecznym uplyrvie dodatkowego. terminu *yii^^n"go wykonawcy na usunigcie naruszeri, niekr6tszego ni| trzv (3\ dni. oswiadczenie o odsqpieniu od Um-owy po*inno iru r"..i ii.".n4 izawieraiuzasadnienie.

3 oswiadczenie zamawiajqcego o odst4pieniu od Umowy z powodu jej naruszenia, o kt6rlm mowa w ust. I lub

';X;Z:':::;:2one 
wvkonawcv po uptvwie 3 a'ioa ai'lu u""i"t;;;;;il;i#ln, *v-"",on"go

4' w przypadku naruszenia Umowy uprawniai4cego Zamawiajqcego do odst4pienia od niej, o kt6rym mowa wust' l' zamawiaj4cy moLe 24dai od.wykonawcy zaplaty kiry umownej w irysokosci :tizo catxowitej twotywynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ Il ust. I.

W przypadku odst4pienia Wvkonawcy od Umowy z ptryczyn dotyczqcych Zama*iaj4cegowykonawca moze *dac od Zamawiai4cego -pru,y r".y'u#o*nej w wysoko6ci 30% carff;;akwoty wynagrodzenia, o kt6rej ro*"* 5 I t ,ri. t.

W przypadku odst4pienia Zamawiajqcego od Umowy Wykonawca obowiqzany jest wstrzymacwykonywanie robot budowlanych.;b.eiieczyt i opui.ic t".r"r'irdowy * terminie wnvrnr.ron.,r,przez Zamawiajqcego oraz przekaza(, kompletn4 dotum *rili iii^iq', tri"*i "r"'""""r"

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

5

6

l

e-marl. info@si
SIME. POlSka Sp. z O.O,. ut. l Maja t8.96-500 Sochaczew. tet. +zt822tO253OO,fax: +4s2210 2i3O1mepobxa pt Ntp.s26-24.99-440, SAd Repnowy dta m st Warszawy xlv G""rtol-poo'it, 
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interesie Zamawiaj4cego, czego nie moZna bylo przewidzie6 w chwili zawarcia umowy, Zamawiajqcy moze
odst4pi6 od umowy w sprawie zam6wienia. Strony spiszq w6wczas protokol i dokonaj4 rozlicze,lr za pruce
wykonane przez Wykonawcg.

$13
Kara umowna

2

Z zasttzezeniem S 6 ust. 3, w przypadku op62nienia wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
okeslonego w $ 6 ust. 2 zamawiajqcy mo2e iqdat. od wykonawcy zaplaty kary umownej w wysokosci I %
l4cznej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust. l, za kazdy dzieri op6mienia.

W przypadku op62nienia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okesie rgkojmi i gwarancj i w
wysokoSci:

l) 0,2 % lqcznej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowaw g ll ust. l, zakuidy dzieh op62nienia o l-
l4 dni,

z) 0,5 % l4cmej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust. 'r, za kazdy dzieri op6znienia
pr zek,r aczaj qce go | 4 dni,

licz4c od nastgpnego dnia po upty.wie terminu wyznaczonego przez Zamawiaj}cego na usunigcie wad.

wykonawca obowiqzany jest uiscii karg umown4, o kt6rej mowa w ust. I i2pkrl),2)wterminie7dni od
otrzymania wezwania od Zamawiaj4cego.

zamawiajqcy moze dokona6 potr4cenia kary umownej, o kt6rej mowa w ust. I i 2 pkt l), 2) od kwoty l4cmej
przysluguj4cego Wykonawcy wynagrodzenia.

w przypadku poniesienia szkody o wartosci przekaczaj4cej *ysokos6 kary umownej, Zamawiajacy ma prawo
dochodzi6 naprawienia szkody na zasadach og6lnych.

s14
Odpowiedzialno6d i okoliczno5ci wylqczaj4ce odpowiedzialno66

Strony ustalaj4 wzajemn4 odpowiedzialnoS6 za niewykonanie albo nienale2)te wykonanie obowi4zk6w
wynikai4cych z niniejszej Umowy na zasadach og6lnych, okeslonych w obowigui4cych przepisach.

Strony zwolnione s4 z odpowiedzialnosci za niewykonanie obowi4zk6w wynikaj4cych z Umowy, je2eli
pr7ry_czyn4 ich niewykonania byly okoliczno6ci sity wyzszej. Za okoliczno6ci sily wyzszej uwaza sig
okolicznoSci, powstale po zawarciu Umowy, w wyniku nieprzewidzianych przezStrong zdirzeri 6 charakterze
nadzttyczajnym, kt6rych Strona nie mogla przewidzie6 ani kt6rym Strona nie mogla zapobiec, w tym
prawomocne decyzje organ6w administracji lub orzeczenia s4dowe, lub decyzje innych' uprawnionych
organ6w wladzy publicmej.

W przypadku wyst4pienia okolicmo5ci sily wy2szej termin zakofczenia rob6t ulegnie przesunigciu o czas
trwania przeszkody.

Strona_ powolui4ca sig na wyst4pienie okolicmosci sily xyzszej obowi4zana jest pisemnie
powiadomi6 drug4 Strong o wyst4pieniu tych okolicznoici i przewidyrvanym okesie trwania.

3

4

5

)

3

4

5 Strony ustalajq nastgpuj4ce szczeg6lne zasady odpowiedzialno6ci Wykonawcy:
l) Wykonawca ponosi odpowiedzialno6i cyrxiln4 za *yrz4dzone osobom trzecim szkody

powstale w zwiqzku zwykonywanymi robotami do chwili oddania przedmiotu umowy.2) wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzeri wszystkiih urz4dze6 podziemnych
uwidocznionych na mapach lub wskazanych uzgodnieniami brinZollymi.
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3) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkod zefi urz4dzei podziemnych nieuwidocznionych w
dostarczonej przez Zamawiaj4cego dokumentacji tylko wtedy, gdy protok6l z Narady Koordynacyjnej
nakazyrxal wykonyrxanie rob6t pod wla(ciwym nadzorem bran2owym lub nakazywal wykonywanie prac

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

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

wynikaj4cych z realizacji postanowieli Umowy.

sls
Dorgczenia

1. Strony ustalaj4, i2 o6wiadczenia i zawiadomienia zwi4zane z wykonaniem Umowy przekazywane b9d4

pisemnie (osobiScie albo drog4 pocaow4) oraz faksem lub za pomoc4 poczty elektronicznej.

2. Dla cel6w realizacji postanowieri Umowy Strony ustalaj4 nastgpujece adresy do dorgczeti:
l) adres Zamawiajqcego: ul. I Maja 18,96-500 Sochaczew,

2) adres Wykonawcy: ul.

3. W przypadku zmiany adresu, o kt6rym mowa w ust. 2 powyzej, Strony zobowiTuj4 sig do niezwlocmego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do dorgczef, pod rygorem uznania za skutecznie

dorgczon4 korespondencji wystanej na ostatni podany Stronie zgodnie z niniejsz4 Umow4 adres.

Strony ustalajq przedstawicieli uprawnionych do dokonyrxania wiqZ4cych uzgodnieri zwiqzanych z realizacj4
Umowy:
1) Zamawiaj4cy - Pawel Lodyga, mtel.53l 547 834,faks22 l0 25 301, email p.ldyga@simepolska.pl;
2) Wykonawca - nr tel , faks emoil

2 Zamawiaj4cy informuje, 2e funkcjg inspektora nadzoru bgdzie pelni6 pan Pawel Lodyga, majqcy uprawnienia
budowlane nr MAZ/OIIO/OWOS/I3 z dnia 20.06.2013 r.

3. Wykonawca informuje, ze funkcjg kierownika budowy bgdzie pelnii pan/pani malqcyla
uprawnienia budowlane nr

W przypadku zmiany os6b, o kt6rych mowa w ust. l-3 powyzej, Strony zobowiqzuj4 sig do niezwlocmego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

s17
Poufno56

Jeieli jedna ze Stron zastrzegla poufno66 informacji stanowi4cych tajemnica jej przedsigbiorstwq
druga Strona obowi4zana jest dolozy6 szczeg6lnej starannoSci, aby zachowa6 te informacje w
tajemnicy.
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s16
Przedstawiciele

z dnia r.

l. Z *ryl4czeniem przypadk6w, w kt6rych ujawnienie treSci Umowy jest wymagane w przepisach
prawa, oraz prrypadk6w oke6lonych w Umowie, Strony obowiqzane s4 utrzyma6 w tajemnicy
wszelkie informacje dotycz4ce Umowy ijej wykonania, w tym dane finansowe i pmjektowe.
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Postanowienia koicowe

I . Wszelkie spory mogqce wynikn4i migdzy Stronami Umowy b9d4 zalatwiane na drodze polubownych

negocjacji; je2eli w ci4gu 3 tygodni Strony nie osi4gnq porozumienia, ka2da z nich mo2e uma6 negocjacje za

bezskuteczne i wyst4pii na drogg s4dow4 przed s4d wlasciwy ze wzglgdu na siedzibg Zamawiaj4cego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majq zastosowanie przepisy obowi4zuj4cego prawa, w
szczeg6lnoSci Kodeksu Cyvilnego i ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekstjednolity Dz. U.22017
r. poz. 1332) oraz akt6w wykonawczych.

3. Integraln4 czgsd Umowy stanowiq zal4czniki:
1) Projekty budowlane gazociqg6w,

2) DokumentubezpieczeniaWykonawcy,
3) Gwarancja na roboty budowlane zgodnie z wzorem stanowi4cym zal4cznik nr 8 do SIWZ-

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagajA formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci.

5. Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach - pojednym dla kaZdej ze Stron.

Zamawiaj4cy Wvkonawca
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