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UMOWA nr 211705/2

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

migdzy

SIMf, polska Spr6lka z ograniczonq odpowiedzialno5ciq z siedzib4 w Sochaczewie prry ul. I Maja l8' 96-500

Sochaczew, *pisan4 do ni;estru frzidsigbiorc6w prowadz ote*o przez S4d Rejonowy dla m, {. Warszawy XIV

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

nr,coN, 016'439396, zwaiqdalij ,,Zamawiajqcym", reprezentowan4przez lerzego Trzciriskiego - prokurenta

Sochaczew, dnia DD.MM.20l9 r

z siedzib4 w 

-- 

Pr4' ul
(miejscowo66),wP isanq do Rejestm Przedsigbiorc6w prow adzonego przez

Wydzial GospodarczY Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem

REGON zwanym dalej,,Wykonawcq",
pfzez

_ (kod pocztowy)
S4d Rejonowy dla
KRS
reprezentowanYm

, NIP:

- zakup material6w do wykonania zadania,

- wykonanie obowi4zk6w okre5lonych w Umowie, przede wszystkim wskazanych w $ 2

Umowy.

e-marl:i
SIME Polska Sp- z o.o., ul. 1 Maja 't 8 96-500 sochaczew, tel': +48 22 10 25 3oo lex: +48 22 10 25 3o1'
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W zwiqzku z:
. przygotowaniem i realizacj4 prz ez Zamawiaj4cego.pmjektu pn' ,,Budowa sieci dystrytucyjnej gazowgj n3

it."riru.f, dotychczas ni"Jgarynm*-ych w po'wiecil socliaczewskim oraz w powiatach o6ciennych' tj'

warszawskim-zachodnim I iry.".do*.ii.", Lgd4cego przedmiotem dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego * .u.u"h 
- 

Dzialania 7.1 ,,Rozw6j inteligentny.ch 
, 
sysJ:m6w

magazynowania, p,.,".ytil dystrybucji energii" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na

lata 2014-2020,
. wvborem wykonawcy, dokonanym w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 21170512, prowadzonym

;ilil;.io, - i6i ioa"nu 
"y*ilnego, 

zgodnie z Procedur4 udzielania zam6wieri z dnia 0l kwietnia

201E r., (tekstjednolity zostal opublikowany na stronie *rvw simepolska'pl)'

Strony zawieraj4 Umowg o nastgpujqcej tre(ci: 
$ 1

Przedmiot Umo*T

l. zamawiaj4cy powierza, a wykonawca zobowi4zuje sig do wykonania i oddania obiekt6w liniowych

(przedmiot umowy) tj. gazoci4gu Sredniego cisnienia w gm. Sochaczew, m. zuk6w o dt. ok. 1527'0m

i SrednicY DN l25mm.

2. Przedmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2:

- naprawy powstatych w trakcie budowy uszkodzefi sieci uzbrojenia terenu'

- -p"*ni"ni" nadzoru i odbioru technicznego odpowiednich sluzb koliduj4cego uzbrojenia

terenu,
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3. Wsp6lny Slownik Zam6wienia
Kody wedfug CPV:
45231200..7 - Roboty budowlane w zakesie budowy ruroci4g6w naftowych i gazoci4g6w
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazoci4g6w.

4

6

Szczeg6lowo przedmiot Umowy okre5laj4 projekty budowlane, zalqczone do Umowy.

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

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

Umowy,
2) dysponuje srodkami finansowymi, potencjalem technicmym i osobami zdolnymi do nale2ytego

wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z:
1) przepisami obowi4zujqcego prawa, w tym rozporz4dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia

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

2) zasadami wsp6lczesnej wiedzy technicznej,
3) dokumentacjq techniczn4 zal4czon4 do Umowy oraz projektem organizacji ruchu,4) kompletemniezbgdnychuzgodnieri izezwoleri,
5) wskazaniami Zamawiaj4cego i inspektora nadzoru Zamawiajqcego.

w prrypadku wskazania w dokumentacji projektowej, o kt6rej mowa w ust.4 powyzej, koniecznosci
stosowania konketnych znak6w towarowych, patent6w lub pochodzenia, w tyrn poctroj.enia wyrob6w od
okreflonego producenta lub prod,cent6w, Zamawial}cy dopusrcra w kazdym z takich przypadk6w
rozwilzania r6wnowa2ne. Zamawiaiqcy dopuszcza tez zastos;wanie rozwi4zait r6wnowamych do norm
technicmych wskazanych w ww., dokumentacji projektowej. Dane rozwiqzanie techniczie mo2e by6
,mane za r6wnowa2ne, je2eli Wykonawca wyka2e, Le ma ono co najmniej iakie parametry iak wymaga
podana w dokumentacji norma lub co najmniej parametry por6wnyrNilne, imoze byi stosow:ane zgodnie
z odpowiednimi przepisami. Zastosowanie ronryi4zznia r6wnowaznego wymaga akceptacji inspiktora
nadzoru Zamawiaj4cego. Inspektor n adzoru Zamawiaj4cego nie mo2e wstrzyma6 lub odm6wii udzielenia
takiej akceptacj i bez podania przyazyn.

s2
Obowi4zki Wykonawcy

Wykonawca zobowi4zuje si9 wykona6 przedmiot Umowy rzetelnie i terminowo.

w celu wykonania przedmiotu Umowy wykonawca zobowi4zuje sig do dzialania z naiwzsz4
staramosciq, zgodnego z obowi4zui4cymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicmej, a
w szczeg6lno5ci do:
l) 6cislej wsp6lpracy z Zamawiaj4cym w celu r,rykonania przedmiotu Umowy,2) informowania Zamawiajqcego o stanie zaawansowania rob6t,
3) poinformowania Zamawiai4cego o wydaniu decyzji lub uzgodnieri uzyskanych przez

Wykonawcg, nakladaj4cych obowiqzki na Zamawiaj4cego, w terminie umozliwiaj4cym mu
wykonanie tych decyzji lub skuteczne odwolanie sig od takich decyzji,4) pisemnego zawiadomienia Zamawiaj4cego o planowanym rozpoczgclu prac z minimum 3_

7

8

2

SIISE Polska Sp. z o.o,, ul. 1 Maja 18, 96-500 sochaczew, ter.: +48 22 jo 25 3oo, fax: +48 22 to 25 3ot,
e'mail: inic@simepolska.pl, NlPl 526-24-99-440, sqd Rejonowy dla m.st. waEzawy xlv \ Jydzial Gospooarczy xraiowego nei$tru sqdowego
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dniowym wyprzedzeniem,
skladania w imieniu Zamawiaj4cego wniosku o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego w

celu umieszczenia urz4dzei infrastruktury technicznej niezwi4zanych z potrzebami zarzqdzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
prikazania Zamawiajqcemu w terminie do 7 dni od podpisania Umowy wszelkich dokument6w i

informacj i niezbgdnych do zgloszenia rozpoczgcia budowy we wlaSciwym lnspektoracie Nadzoru

Budowlanego,
7) przekazanii Zamawiaj4cemu dokument6w niezbgdnych do zloLenia zawiadomienia o zakoiczeniu' 

Ludo*ry i przyst4pieniu do u2ytkowania obiektu budowlanego we wla6ciwym Inspektoracie Nadzoru

Budowlanego,
g) poniesienia kosa6w zajgcia pasa drogowego na czas budowy i przedstawienia na 24danie' 

2amawiajqcego dowodu uiszczenia oplat na rzecz zarz4dcy dtogi,

9) zapewnienia rna sryn, ur;z4dzef, i narzgdzi niezbqdnych do wykonania przedmiotu Umowy'

I 0) prawidlowego prowadzenia dokumentacji budowy,

t li ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu przepis6w Prawa budowlanego'

iij *tuS.i*"go ,organizowania i omakowania placu budowy zgodnie z projektem organizacj i ruchu,

l3j przestrzelania pizepis6w BHP i przeciwpohrowych na terenie budowy'

| 4) naleicytego zabezpieczenia terenu budowy,

isi 
"urr,rii leologicznej budowy oraz wylonania badari stopnia zaggszczenia gruntu, je2eli jest to

*]magane przez zarz4dca drogi. . -r--.:-^: :-...^-,
fO ofirfugl geodezyjnei iudo*y 

--- 
tyczenie sieci gazowej i sporz4dzenie geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
rzf l.iJrr"-"i" 'afisz6w informacyjno-marketingowych przekazanych przsz Zamawiajqcego w

widocmym miejscu na ogrodzeniu prry placu budowy'

f S) -p"*"ilrl" *y.aganyc-h Narad4 Koordynacyjnq nadzor6w bran2o*ych'

tg) wvpelnienia *ymog6w i ,"r"""n wynilajqcich z pozostatych dokument6w (decyzji, uzgodnieri'
' 
oiinil,) zal4czonych do projektu budowlanego'

ZOI Jp"*ni"nia nadzoru i odbioru technicmegJsh2b uzbrojenia terenu w razie kolizji sieci oraz naprawy

uszkodzonej sieci uzbrojenia terenu,

zU i.r"z""i" ,i.r.u.i"r, .tui* * 
""juLniejszenia 

uciqzliwosci zwi4zanych z wykonywanymi robotami

dla mieszkahc6w s4siednich nieruchomo6ci,

22) skladowania u rz4dze6, material6w i odpad6w zgodnie z przepisami obowi4zuj4cego prawa'

;;;-;,y*;^ aru i usuwania odpad6w z-terenu budo*y zgodnie z przepisami obowi4zuj4cego prawa'

24) wykonania rozbi6rki nawierzchni. wykop6w' wywozu zleml'

;5i d,I;;;;i; p;dsypki pod gazoci4g i nadsvpki piaskiem oraz zaggszczenia.gruntu'

26) wykonania przecisxo* * mielsciir, -^u.ro.v"t w projekcie, nakazanych przez wlaSciwe organy lub

*yznaczonych przez Zamawiaj1cego'

2T ;;rrh, -, p.r"*odo*y"h" 
'i io*ut'yt'4"ej armatury oraz rur ochronnych' oslonowych i

przeciskowYch,
28)stosowaniudobudowygazociqg6wrurdostosowanychdotransportugazuziemnegotypuE,atakze

innych Paliw gazowYch;

zsl "iiz"iii ponld guio"iQgi"m ta(my lokalizacyjnej z wkladk4 metalizowan4 lub drutem wraz z

wyprowadzeniem na Powierzchnig,
30; ul-Jenia ta6my osfizegawczej z napisem UWAG.A GAZ' 

.

1ij -rnonto*uni L tablicik ozniczeniowych i lokalizacyjnych przewodu i armatury'

iii ,..onto*-ia znacmik6w elektromagnetycznych w. miejscach skry2owari z- innymi--' 
;air"xli^ i infrastrukory technicmdlub innych wskazanych przez Inspektora Nadzoru

Zrmawtaj4cego,
:11 *yt<onania cfuszcrenia gazoci4gu na zasadach okeSlonych przez Zamawiaj4cego oraz w

obecno6ci Inspektora Nadzoru Zamawiaj4cego

34) wykonania wi4czeli do istniej4cych gazociqg6w wraz z robotami towarzyszqcymt'

iii .ip"r.i*i" *vbudowanej siici paliwem gazowym na polecenia Zamawiajqcego'

Unia Europejska
EuropejskiF!ndusz

Rozwolu RegionaLneqo

SIME Polska Sp' z o'o' ul' 1 MaF 10 96'500 sochaczew' tel : +48 22 10 25 3oo lax +48 22 10 25 301

emart. rnro@simepot6ka p,. n," u-iu-z-"iiio,i, sai i"iono*v a" rn 
"t 

warsTew xlv wvdzral Gosoodarczv Krapwego Reiestru sedowego

--,-7*'- * *."ilii*-s oo6i'ig-sagr' xap'tal zairaoowv zs oo6 ooo piN' *"t* clmepollka'pl
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36) wykonania pr6by szczelnosci gazociqgu zgodnie z wymogami Zamawiaj4cego wraz z wykresem
graficmym w obecno6ci Inspektora Nadzoru Zamawiaj4cego,

37) zastosowania sig do wskaz6wek Zamawiaj4cego przy wykonywaniu przedmiotu Umowy; je2eli
zastosowanie si9 przez wykonawca do wskaz6wek Zamawiajqcego mogloby doprowadzi6 do
nieprawidlowego wykonania umowy w (wietle zasad wiedzy techniimej b4dz przepis6w
obowi4zui4cego prawa, wykonawca obowi?zany jest pisemnie powiadomi6 o tym zamawiaiicego,
pod rygorem utraty prawa do powolyrvania sig na te okolicznoSci w p6miejszym terminie,

38) pisemnego informowania Zamawiaj4cego o wyst4pieniu okolicmo3ci, mog4tych uniemo2liwi6 albo
utrudnii prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym bl9d6w w dokumentacji, pod

- - rygoJem utraty prawa do powolywania sig na te okolicznosci w pozniejszym terminie,
39) likwidacji szk6d powstatych w czasie trwania rob6t,
40) posiadania polisy ubezpieczeniowej, o kt6rej mowa w $ l0 ust. 6_g Umowy,
4l) uporzqdkowania terenu po budowie (doprowadzenie do stanu pier*otnego przez odtworzenie

nawierzchni, w tym miszczonej zieleni i likwidacjg ewentualnych szk6d powsta-lych na terenie objgtym
projektem budowlanym i nieruchomosciach s4siednich, niprawg ogrodzeri, drog, chodnit<Bw) i

.^. protokolarnego tego potwierdzenia przez wladciciela lub zarz4dcg diogi-lub nieruchoiiosci,
42) odtworzenia nawierzchni drogowej zgodnie z warunkami ustanowiony'm i przez zarz4dca drogi,
43) zgloszenia projektu organizacji ruchu w odpowiednim urzgdzie,
44) informowania zamawiajqcego o robotach zanikai4cych iub uregajqcych zakryciu na 3 dni przed

planowanym wykonaniem prac,
45) wykonania wszelkich innych obowi4zk6w Zamawiai4cego, wynikai4cych z przepis6w prawa

budowlanego, do dnia protokolamego prrekaranii irzedmiotu 
- 

umo*y 'do' 
eksproatacji

Zamawiaj4cemu.

wykonawca odpowiada za 4odne z.przepisami prawa zabezpieczenie miejsc, w kt6rych prowadzone s4roboty wchodz4ce w zakres Umowy i odpowiada za ewentualne skutki wadiiwego -u"aiJ"r"niu .ouot.

Rozpoczgcie rob6t zostanie potwierdzone protokolamie przez Strony Umowy.

Prace nieprzewidziane w Umowie ani w projekcie rla3orrr"ny., 
" 

konieczne dra prawidlowego *akonania
zam6wienia

Je;eli podczas wykonyrvania przez wykonawca obowi4zk6w wynikajqcych z Umowy okaze si9, 2e prawidlowewykonanie zam6wienia wymaga przeprowadzenia prac nieprre*iiiianych w t-].o*;" u'ni w projekciebudowlanym, wykonawca i Zamawiajqcy ustal4 proiokolamie rodzaj, zakes i termin wykonania tych prac(protokol koniecznoSci).

3

4

$4
Obowiqzki Zamawiejqcego

Zamawiaj4cy zobowiqzuje si9 do:
l) przekazania projekt6w budowlanych, prawomocnych pozwolef na budowg oraz

dziennik6w budowy.
2) przekazania projekt6w organizacji ruchu,
3) zapewnienia nadzoru nad wykonyrranymi pracami,
4) niezwlocmego powiadomienia wykonawcy o wydaniu przez Inspektorat Nadzoru
_. Budowlanego pozwolenia na uzltkowanie siici gazowej,5) zaptaty wynagrodzenia za naleiryrte wykonanie pizedmiotu Umowy.

SIME Polgka S-p. Z O.O., ut. J Maja 1g, 96-500 Sochaczew, tet.r +48 2 210 25 3OO, tax: +4A 22 fi 25 3o1,'""7e-rnal info@srmemlska ol. NlPr 526_2a'99_4a0, sed ieionowy ota m.st warszawy xlv w.)dziat Gospodarczy Krajowego R€lestru sqdowego-.- /e)__ pod numerem KRs: ooo6rgeau, K.piti zai;d;*y, l. ooo ooo pLtt, **.rimopollka,pl/,/ u
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wykonawca zobowi4zuje sig wykona6 przedmiot umowy z material6w wlasnych, za kt6rych zakup,

transport i rozladunek odpowiada.

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

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

material6w budowlanych oraz wymaganiom okre6lonym w projektach budowlanych'

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

lub sprzedawcy.

Na ka2de i4dmie Zamawiaj4cego Wykonawca obowiqzany jest okazai w stosunku do wskazanych

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

W przypadku zastosowania przez Wykonawca rozwi4zania r6wnowaZnego, zgodnie z. $l -ust 8'

wyi.onu*"" obowi4zany jest okazad w stosunku do wskazanych rozt tiqzafi r6wnowainych dokument

po'twierdzaj4cy dopuszclino5e stosowania go przy wykonyrvaniu przedmiotu Umowy' wydany zgodnie

I- "t"*iq;rja"v.i 
przepisami, o ile priewiduj4 one obowiTek uzyskania i posiadania takiego

dokumentu.

ss
Materiaty

s6
Termin zako6czenia robtit i wykonania zam6wienia

3

4

5

2

Wykonawca wykona przedmiot Umowy oraz obowiqzki oke6lone w $ 2 ust 2 (czgSciowy odbi6r

przedmiotu Umowy) w terminie do dnia 17 .07 .2019 r'

WykonawcaprzekaleZamawiajqcemu,zgodniezzestawieniemzal4czonymdoProcedury'okt6rejmowa
* i i ,". 2, iomplem4 doku.ent"".i9 poinyt onawcT| (koficowy odbi6r przedmiotu Umowy) w terminie

do dnia 14.08.2019 r., z uwzglgdnieniem ust. I powyzej '

Termin odbioru kofcowego mo2e ulec zmianie w nastgpuj4cych przypadkach:

l) rozszerzenia zakesu Umowy podczasjej wykonyrvania,.

)) i*zii"ii^ poez Zamanialitego *yk*"niu obowiQzk6w oke(lonvch w $ 4 Umowv --o ilos6 dni

.,iu"*v.r, op6mienia, ri"ioria oi dnia zawarcia Umowy do dnia przekazania kompletnej

dokumentacj i,
3) koniecmosc"i dokonania zrnian w dokumentacji projektu budowlanego, nieprzewidzianej w dniu

zawarcia UmowY,
4) wyst4pienia warunk6w atmosferycznych uniemo2liwiaj4cych wykonanie przedmiotu Umowy'

5) wyst4pienia okoliczno6ci sily wy2szej,

6i innyctr istotnyctr okolicmoSci igodnie umanych przez Strony za podstawg przesunigcia

terminu.

3

Wykonawca bgdzie przekazyw a(, Zamawiaj4cemu na jego 24danie raport ze stanu realizacji

,am6*ienia. Do raportu Wykonawca bgdiie zalqczat' plan sluacyjny sieci wykonanej od

po.rettu UuAo*y lut ostatnilgo raportu. Raport powinien zawiera6 nast9puj4ce informacje:

i; lokalizacja, dtugo56 i 6rednica wybudowanej sieci gazowej,

Zj nt<atira$a, dtuloS6 i Srednica sieci gazowej wybudowanej-od- pocz4tku b'do*y' . . - .

ti iriitu"ri, kt6,"jede prowadzone w nastgpnych tygodniach (lokalizacja, dtugo5i i Srednica

sieci do wybudowania),

Jpail: info@si
SIME PolSka Sp' z o.o., ul. 1 Maja 18 96-500 Sochaczew tel': +48 22 10 25 300 lax +$ 22 10 25 3o1

i"p"f"r".pi lrip, sjo-zl-99-440, sqd Reionowv dla m.st warcza$v xlv vvydzial Gospodarczv Krajowego Reiestru sqdowego
'''-'' - -Ji nr."r", rnS oooot sixgt, x"p,i* zakladowv 23 ooo ooo PLN, www slmqpolska pl
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4) inne istotne informacje, w tym dokladne informacje o ewentualnych przeszkodach w uykonaniu
zam6wienia.

s7
Czg6ciowy odbirir przedmiotu Umowy

s8
Koricowy odbi6r przedmiotu Umorvy

SIME Polska Sp. z o.o., ut. 1 Mal
inic@simepolska pl, NiP: 528,24-99-440, SEd R

a 18, 96-500 Sochaczew tet : +48 22 10 25 3OO. fax +48 22 1 O 25 301
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CzgSciowy odbi6r przedmiotu Umowy nasepuje po calkowitym wykonaniu przez Wykonawca rob6t
budowlanych i innych prac technicmych w terenie, w tym odtworzeniu nawierzchni drogowej, w chwili
przekazania Zamawiaj4cemu wypelnionego dziennika budowy, podpisanego przez kierownika budowy,
o kt6rym mowa w $ 2 ust. 2 pkt I l, i inspektora nadzoru Zamawiaj4cego, oraz protokolu pr6by szczelno5ci
przeprowadzonej z wynikiem pozltywnym.

CzgSciowy odbi6r przedmiotu Umowy odbgdzie sig zgodnie z procedur4 odbioru rob6t budowlanych
ustanowion4 w Procedurze odbioru rob6t budowlanych, dostaw i uslug zwiqzanych z przygotowaniem i
rea'lizacj4 projekt6w realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020 w ramach dzialania 7.1. Rozw6j inteligentnych system6w magazynowania, przesyfu idystrybucji
energii przez SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibq w Sochaczewie, nvan4 dalej ,,lrocldur4 ,, opuutilo*un4
na stronie intemetowej Zamawiai4cego. wykonawca oswiadcza, Le zapozial sig z procedur4. w razie
sprzecmo6ci postanowieri Umowy z postanowieniami procedury stosuje sig postanowienia Umowy.

celem potwierdzenia czgsciowego odbioru przedmiotu umowy Strony podpisz4 protok6l odbioru
czgSciowego wedhtg wzoru zalqczonego do procedury.

Sporz4dzenie i podpisanie protokofu odbioru czgsciowego nast4pi w poni2szym trybie:
1) Wykonawca przedstawi Zamawiaj4cemu projekt proiokofu w terminie do7 dni od zakoflczenia rob6t,
2) Zamaw.iaj_4cy przedstawi wykonawcy uwagi do tresci protokofu i do sposobu wykonania rob6t w

terminie do 7 dni od otrzymania projektu protokolu,
3) Na podstawie uwag Zamawiajqcego wykonawca przygotuje ostateczna tres6 protokofu i przekatze i4Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od otrzymania uwig Zamawiajqcego,
4) W uzgodnionym terminie Strony podpisz4 protok6l.

3

I

l' Zamawiajqcy przystgpuje do koricowego odbioru przedmiotu Umowy w chwili przekazania przez
wykonawca kompletnej dokumentacji powykonawciej, pod warunkiem, z" p.."ariot urowy zostal
wykonany naleZycie.

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

3' Celem potwierdzenia kofcowego odbioru przedmiotu Umowy Strony podpiszq protokol odbioru
koricowego wedlu gwzoru zalqczonego do procedury.

Sporz4dzenie i podpisanie protokolu odbioru koricowego nast4pi w poni2szym trybie:l) wykonawca przedstawi Zamawiai}cemu prolekt pr&okoiu w 'dniu 
przekazania

dokumentacj i powykonawczej.
2) zamawiajqcy przedstawi wykonawcy uwagi do tresci protokolu i do sposobu wykonania

rob6t w terminie do 7 dni od otrzymania projektu protokolu,
3) Na podstawie uwag Zamawiai4cego wykonawca' przygotuje ostatecm4 tres6 protokofu i
.. p-rzekthe_j4 Zamawiajqcemu w terminie do 7 dni od-otrzymania uwag Zamawiaj4cego,
4) W uzgodnionym terminie Strony podpisz4 protokol.

w protokole odbioru koricowego zawarte bgdzie zestawienie rob6t wykona nych przez5

e-mail
pod numerem KRS] 0000.19349

ejonowydla m.st WaEza,4y XtV Ird2i, Gospodarczy Krajowego Rejestru SEdowego
1 Kapitat zaktadowy 23 000 000 pLN. www.almopollka.pl
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Wykonawca u,dziela Zamawiaj4cemu pisemnej gwaranc.; i:

I ) na roboty ruroci4gowe na okes 5 lat licz4c od dnia podpisania protokolu koticowego,

2) na odtworzenie nawierzchni na okes 4 lat licz4c od dnia podpisania protokolu kolicowego.

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

dnia podpisania protokolu kofi cowego.

3. Wykonawca mo2e uwolni6 sig od odpowiedzialnoSci za wady wykonania przedmiotu Umowy tylko

*6*"r"r, gdy udowodni, Ze zaistniaty one z powodu wad dokumentacji projektowej, na kt6re zwr6cil

Zamawiaj4iernu uwagg na pi5mie i jidnoczeSnie uprzedzil Zanawiajqcego o mo2liwych skutkach, lub

wykaZe,Ze mimo zasiosowania material6w spelniaj4cych warunek okeglony w $ 5 ust. 2 Umowy oraz

mlmo zachowania naleliej starannoSci nie m6gl wykry6 wad material6w tub urz4dzeri, kt6re zastosowal

podczas wykonyrvan ia przedmiotu Umowy.

4. W przypadku stwierdzenia wady, usterki lub awarii przedmiotu Umouy, Zamawiaj4cy niezwlocmie

powiaiamia o niej wykonawca, iecz nie p6lniej ni2 w terminie 14 dni od ich wykrycia, wyznaczaj4c mu

odpowiedni termin na jej usunigcie.

6.WprzypadkunieusunigciaprzezWykonawcazgloszonejwady,usterkilubawariiwterminie3dniod
ot rymania *.rw ania, Zamawiaj4cy mo2e je usun46 na koszt Wykonawcy'

$10
Zabezpiecrcnie naleiytego wykonania Umowy i ubezpieczenie

l.Wykonawcaobowiqzanyjestustanowi6zabezpieczenienaleZltegowykonania-UmowywwysokoScil0%
lq"iejkwoty wynagrodzenia wskazanej w $ 1i ust. I Umowy w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy.

2. Wykonawca zobowi4zany jest ustanowi6 zabezpieczenie nale2ytego wykonania Umowy na okres realizacji

zam6wienia, do 90 dnia po podpisaniu protokolu koficowego'

3. Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczeri z tytulu niewykonania lub nienale2ltego wykonania Umolry.

4. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej/kaucj i

(w I a! c iw e p olere i I i 6 ).

5. Zamawiaj4cy zwraca zabezpieczenie niezwlocmie, lecz nie p6iniej niz w terminie_'I4 dni.od dnia

nalezyelo wykonania zam6wienia, przez co rozumie sig uzyskanie przez Zamawiaj4cego

pozwolenia na u2ltkowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca na wlasny koszt, w okresie wykonyxania przedmiotu Umowy ubezpieczy

i zapewni ci4glo36 ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane juz polisy na

wszystkie Podane Poni2ej ryzYka:

l) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cyr,vilnej wykonawcy, Zamawiaj4cego oraz wszystkich

6

Wykonawcg oraz dokument6w przekazanych Zamawiaj4cemu przez WykonawcA. Zestawienle

dokument6w przekazanych Zamawiaj4cemu przez Wykonawca bgdzie sporz4dzone wedlug wzoru

zal1czone go do Procedury.

$e
Gwarancja i rgkojmia

e-mailr info@si
SIME Polska Sp. z o.o., ul. 1 Mala 18, 96'500 Sochaczew tel : +48 22 1o 25 30o lax +482210253o1'
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podwykonawc6w (,,Ubezpieczeni") z Btulu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej oraz posiadania i
u2],tkowania mienia *,raz z OC za produkt / wykonan4 uslugg pokrywaj4ce szkody osobowe
(uszkodzenie ciala, rozstroj zdrowia lub 5mier6) wraz z ich nastgpstwami oraz rzeczowe (utrat4
uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wraz z ich nastgpstwami powstale w zwiqzku wykonyvaniem
przedmiotu Umowy, obejmuj4ce r6wnie2 odpowiedzialnoS6 wzajemn4 pomigdzy Ubezpieczonymi.
Umowa ubezpieczenia bgdzie obejmowa6 odpowiedzialnoS6 cywilnq deliktow4, kontraktowq oraz
deliktowo-kontraktow4 z sum4 gwarancyjnq nie ni2sz4 niz 500 000 PLN najeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe.

Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rozwoju Regionalnego

1

2) Ubezpieczenie bgdzie rozszerzone o odpowiedzialno56 cywiln4 pracodawcy
z q/tulu wypadk6w przy pracy pracownik6w Ubezpieczonych z limitem odpowiedzialno6ci, co
najmniej 40.000 PLN, najeden i wsrystkie wypadki ubezpieczeniowe.

3) Do umowy ubezpieczenia zostan4 wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony stosownie do
charakteru obejmowanego ochronq przedmiotu Umowy i rodzaju prowadzonych prai 1w tym m.in.
szkody .wyrz4dzone pnzez maszlny budowlane oraz pojazdy wolnobie2ne, szkody *yrika.l4ce ,
uZywania mlot6w pneumatycznych, hydraulicmych, kafar6w itp., szkody powstale wskutlk wibiacji,
naruszenia konstrukcji nosnych, szkody w polo2onych na terenie budo*y/jigo poblizu mediach itp.i.

4) Brak udzialu wlasnego / franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szk6d osobowych, w odniesieniu do
szk6d rzeczowych udzial wlasny / franszyza redukcyjna nie wy2sza ,iz lo o/o wysokosci
odszkodowania nie mniej niz 5.000 pLN na zdarzenie.

Je2eli Wykonawca zamietza wnie56 zabezpieczenie nalezy.tego wykonania umowy w formie gwarancj i
lankow.ei lub ubezpieczeniowej zobowi4zany jest do jej zaiarcii na warunkach 

"zatwierdzonjch 
pniz

Zamawiajqcego.

Wszystkie dokumenty potwierdzaj4ce zayarcie um6w ubezpieczenia oraz dowody oplacenia skladki (w
tym kolejnych rat skladki, b4d2 raty skladki) wykonawca dostarczy natychmiast po zawarciu um6w
ubezpieczenia,jednak nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy, a dowody oplacenia niezwlocmie
po uplynigciu terminu platno5ci skladki lub raty skladki okreSlonych w dokumentach potwierdzajqcych
zaw arcie um6w ubezpieczenia.

8

l. Za naleiTte *ykonanie Umo*y Wykonawcy przystuguje ryczaltowe wynagrodzenie w
).zl (slownie:

3

Wynagrodzenie w uysokoSci wskazanej w ust. I po\ayzej okre(la calkowit4 wartoSi, kt6r4 Zamawiaj4cy jest
obowi4zany zaplaci6 Wykonawcy za *ykonanie zam6wiinia.

Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony vAT wedtug stawki obowi4zui4cej w dniu
wystawienia faktury VAT.

Zaplata wynagrodzen ia nast4pi w poniZszym trybie:4

l) 80% wynagrodzenia okeslonego w ust. I powyzej, platne na podstawie faktury wystawionej

-. przez Wykonawcg po podpisaniu protokolu odbioru koficowegobez zastrzelei,2) 20% wynagrodzenia okedlonego w ust. t powyzej, pratne na podstawie faktury *ystawionej
przez wykonawca po uply'wie terminu na wniesienie sprzeciwu przez wlasciwy inspektorat
Nadzoru Budowlanego, jezeli w tym terminie nie zostanie wniesiony sprzeciw.

SI E POlSka Sp. zO,O,,ut. 1Mara18,96-500Sochaczew,tet.:+482210253OO,tax:+4A22fi233o,1,

. _.4lAfmait- ;ntg@simepolska pl, NIP: 526_24_99-440, Sqd Reionowy dla m.st warszawy xtv vwdzial cospoderc2y Kraiowego Rereslru sedowego

-vz 
pod numeem KRs 0000193491, Kapital zakfadowy: 23 000 ooo pLN, w.rrfwslmspol3ki.pl -
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Wynagrodzenie
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5. Zaplata wynagrodzenia nast4pi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w terminie 14

dni od otrrymania faktury prawidlowo wystawionej przez Wykonawcg.

6. Za dzieh zaplaty Strony prryjmuj4 dzief obci4zenia rachunku bankowego Zamawiaj4cego.

7. W razie op62nienia zaplaty Wykonawca ma prawo naliczyi ustawowe odsetki od niezaplaconej w terminie

nale2noSci.

8. Strony o6wiadczaj4, i2 s4 platnikami podatku VAT.

9. przed zaplat4 czgsci wynagrodzenia okreslonej w ust. 4 pkt 2 powyzej, Wykonawca jest zobowi4zany

przedstawi6 lamawiaj4iemu potwierd zsnie zaplaly wynagrodzenia nale2nego podwykonawcy. (e6li dotyczy)

10. W przypadku nieprzedstawienia potwierdzenia, o kt6rym mowa w ust.9 powyZej lub w przypadku, gdy

po"drt *ion" potwierdzenie budzi w4pliwosci Zamawiaj4cego, Zamawiaiqcy jest uprawniony do

wstrzymania wynagrodzenia okre5lonego w ust. 4 pkt 2 powy,rj'

s12
Odstqpienie od Umowy

2

Zamawiaj4cy mole odst4pi6 od Umowy w przypadku:

ii *vti,iry**ia przez Wykonawca przedmiotu Umowy. w.spos6b niezgodny z postanowieniami Umowy
' lui w spos6b za grtiaj4cy bezpiecieristwu os6b i mienia, i nie przyst*pienia do nalezltego wykon,Txania

U.o*y or", .ii" ,iunig"ia 
'ruistnialych niezgodno6ci w terminie 3 dni od pisemnego wezwania

Wykonawcy prze z Zamawiajqcego do zrniany sposobu wykonania Umowy' lub

Zl w,gaSnigcia stosunku ubezpieczinia, o ltOrym mowa w $ 2 ust 2 pkt 40 Umowy' i nie wmowienia tego

ubezpieczenia w terminie 3 dni, lub

3) uniemo2liwiaj4cego wykonanie Umowy zajgcia lub utraty maj4tku Wykonawcy'

W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. l, Zamawiaj4cy bgdzie uprar'vniony do:d"!lt"l'l od Umowy po

u"r'.r.,iti"^y. upt "; dodatkowego terminu wyinaizonego *ykonawcy na usunigcie naruszefi' nie

;6";;;;;t11; dni. os*iud"rJnie o odsqpieniu od Umo*y powinno mie6 formg pisemnq i zawiera'

uzasadnienie.

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

i,- iii" ro"t^t rt zone ityk-onawcy pl upt,xie : dni od dnia bezskutecmego upl),\ru terminu wyznaczonego

zgodnie z ust. 2.

W przypadku naruszenia Umowy uprawniaj4cego Zamawiajqcego do odst4pienia od."i"]:: k19'y* mowa w

ustl'tJama*ia.lacy moze z4daioi Wytona*"i zaplaty kary umownej w wysoko6ci 30% calkowitej kwoty

wynagrodzenia, o kt6rej mowaw $ ll ust. l.

W pr4padku odst4pienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn dotycz4cych. Z-11aw1!aciSo

wylon"t "" 
moze iida'L od Zamawiajqcego aplaty kary umownej w wysoko ci 30% calkowitej

kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust l'

W przypadku odst4pienia Zamawiaj4cego od Umowy .Wykonawca 
obowiqzany jest wstrzyma6

*yforiy*uni" ,ob6i'budowlanych, zzbezpieczyt i opu5ci6 teren budowy w terminie wymaczonym

pii, i^ u*i^iq"ego oraz priekazat kompletn4 dokumentacjg zwiqzanQ z budow4'

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicmo5ci powoduj4cej,2e wykonanie umowy nie le2y w

3

4

5

6

e-mad info@si
Slt E Polska Sp. z o.o., ul 1 Ma1a 18, 96'500 Sochaczew' tel : +48 22 10 25 3oo fax +1a 22 10 25 3o1

."p.e*".pi Ni , !jUrO,99-440 Sad Rejonowy dta m sr. waEzawy xtv wydzial Glspodarczy KraJowe€o Rejesiru sqdowego
'''''-'eij"rr"*.xRs:0000193491,Kaprtalzakladowv 
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interesie Zamawiajqcego, czego nie mo2na bylo przewidziei w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj4cy mo2e
odst4pi6 od umowy w sprawie zam6wienia. Strony spiszq w6wczas protok6l i dokonaj4 rozliczeit za prace
wykonane przez Wykonawca.

s13
Kara umowna
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2

Z zastzezeniem $ 6 ust. 3, w pr4padku op62nienia wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
okre5lonego w $ 6 ust. 2 Zamawiajqcy moLe L4dat od Wykonawcy zaplaty kary umownej w wysokoSci I %
l4cmej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust. l, za kt2dy dziefi op6mienia.

W przypadku op6mienia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi i gwarancj i w
wysokoSci:

l) 0,2 Yo lqcznej kwoty *ynagrodzeni4 o kt6rej mowaw $ 1t ust. l, za kr2dy dziefi op62nienia o l-
14 dni,

Z) 0,5 % l4cmej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w g I I ust. l, za kaldy dzieri op6mienia
przekraczaj4cego I 4 dni,

licz4c od nastgpnego dnia po upb.wie terminu wyznaczonego prze z zamawiajqcego na usunigcie wad.

wykonawca obowi4zany jest ui5ci6 karg umown4, o kt6rej mowa w ust. I i zpktl),2)wterminie7dni od
otrzymania wezwania od Zamawiaj4cego.

zamawiai4cy moLe dokonad potr4cenia kary umownej, o kt6rej mowa w ust. l i 2 pkt l), 2) od kwoty l4cmej
przysluguj4cego Wykonawcy wynagrodzenia.

w przypadku poniesienia szkody o wartosci przekraczai4cej wysokosi kary umownej, Zamawiai4cy ma prawo
dochodzi6 naprawienia szkody na zasadach og6lnych.

$14
Odpowiedzialnoid i okoliczno6ci wylqczaj4ce odpowiedzialno66

Strony.ustalaj4 
lvzajemn4 odpowiedzialno$6 za niewykonanie albo nienaleZlte wykonanie obowi4zk6w

wynikai4cych z niniejszej Umowy na zasadach og6lnycir, okeSlonych w obowiqzui4cych przepisach.

Strony zwolnione s4 z odpowiedzialnoici za niewykonanie obowiqzk6w wynikai4cych z Umowy, jeZeli
przyczyn4 ich niewykonania byry- okoricmosci sily *y2szej. Za okolicmtsci "sfiy 

wyzszei uwaza sig
okolicmosci, powstale po zawarciu Umo*y, w wyniku nieprzeri,idzianych prrez st oni raii,i d cha.ukte.r.
nadzwyczajnym, kt6rych strona nie mogla przewi&ie6 ani kt6rym Strona nie mogla zapobiec, w tym
prawomocne 

.decyzje organ6w administracji lub orzeczenia s4dowe, lub decyzje iinych'uprawnionych
organ6w wladzy publicznej.

W prrypadku wyst4pienia okoliczno6ci sily wyzszej termin zakoriczenia rob6t ulegnie przesunigciu o czas
trwania przeszkody.

Strona_ powolujqca sig na wystqpienie okolicznoici s y wyzszej obowi4zana jest pisemnie
powiadomi6 drug4 strong o wyst4pieniu tych okolicznosci i przewidywanym oLresie t *ania.

4

5

2

3

4

5 Strony ustalaj4 nastgpuj4ce szczeg6lne zasady odpowiedzialnoSci Wykonawcy:l) wykonawca ponosi odpowiedzialno66 cywiln4 za wyrz dmne osobom trzecim szkody

^. p_owstale w zwiqzku z wykonyrranymi robotami do chwili oddania przedmiotu Umowy.2) wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzeri wszystkich urz4dzeri podziemnych
uwidocznionych na mapach lub wskazanych uzgodnieniami brinZowymi.

e-mail info@si
SltlE POlSka q. z O.O,, ut. 1 Maia 18, 96-500 Sochaczew tet.: +48 22 10 25 3Oo, fax +48 22 jo 25 301,
rnepolska pl, NIP: 526_24_99-440, Sqd Rejonowy dla rn.sl warszawy xlv wyd2ial Gospodarczy Kraloweqo Rerestru sadoweoopod numerem KRS: 0000193491, Kapitat zaktadowy: 23 OOO OOO pLN, wrryv.ilmep6tsd.pt -
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1 Rzeczpospotita
Potska

3) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzeri urzqdzeri podziemnych nieuwidocznionych w
dostarczonej przez Zamawiaj4cego dokumentacji tylko wtedy, gdy protok6l z Narady Koordynacyjnej
nakazyrxal wykonywanie rob6t pod wlaSci*ym nadzorem bran2owym lub nakazywal wykonl'wanie prac

ziemnych rgcznie, a Wykonawca nie zastosowal sig do zaleceli Narady Koordynacyjnej.

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

wynikaj4cych z realizacji postanowieli Umowy.

sls
Dorgczenia

l. Strony ustalajQ, i2 ojwiadczenia i zawiadomienia zwiqzme z *ykonaniem Umowy przekazyrvane b9d4

pisemnie (osobi5cie albo drog4 pocaowq) oraz faksem lub za pomocq poczty elektronicznej.

2. Dla cel6w realizacji postanowieri Umowy strony ustalajq nastQpuj4ce adresy do dorgczeti:

1) adres Zamawiaj4cego: ul. I Maja I 8, 96-500 Sochaczew,

2) adres Wykonawcy: ul.

w przypadku zmiany adresu, o kt6rym mowa w ust. 2 powyaei, Strony zobowiqzuj4 siQ do niezwlocmego

piri*n"go powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do dorgczeri, pod rygorem uznania za skutecmie

do.g"ron4 lior".pondencji wyslanej na ostatni podany Stronie zgodnie z niniejszq umow4 adres.

$16
Przedstawiciele

Fundusze
Europejskie
hfrast uktu.a i S.odNisko il

po.3l€

Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rozwoju R€gionalnego

3

Strony ustalaj4 przedstawicieli uprawnionych do dokonywania wi4i4cych uzgodnieri zwiqzanych z realizacjq

Umowy:
l) Zamawiajqcy - Pawel l-odyga, nrtel. 531 547 834, faks 22 l0 25 301, email p.lodyga@simepolska.pl;

2) Wykonawca - , nr tel faks email

2 Zamawiajqcy informuje, ze funkcjg inspektora nadzoru bgdzie pelni6 pan Pawel Lodyga, majqcy uprawnienia

budowlane nr MAZ/OIl0/OWOS/13 z dnia 20.06.2013 r.

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

uprawnienia budowlane nr z dnia r.

W przypadku zmiany os6b, o kt6rych mowa w ust. l-3 powyzej, Strony zobowiqzuj4 sig do niezwlocznego

pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

s17
Poufno36

, maj4cyla

2

Z wyl4czeniem przypadk6w, w kt6rych ujawnienie tresci umowy jest wymagane w przepisach

prawa,'oraz przypadk6w okreslonych w Umowie, Strony obowiqzane s4 utrzymad w tajemnicy

wszelkie informacje dotycz4ce Umowy ijej wykonania, w tym dane finansowe i projektowe.

Je2elijedna ze Stron zastrzegla poufnos6 informacj i stanowi4cych tajemnica jej przedsigbiorstwa,

druga Strona obowiqzana jest dolozy6 szczeg6lnej starannosci, aby zachowai te informacje w

tajemnicy.

+mail info@si
SIME Polska Sp, zo.o. ul. l Maja 18,96-500 sochaczew, tel.r+48 22 10 25 3o0,lax +4a 2210 25 301

mepotska.pt, Nlp: 5i6_24_99,440, Sqd Rejonowy dta m.st. warszawy xtv ywdzial Gospodarczy Krajowego Reiesru sadowego

p; numerem KRS:0000193491, Kapital zaktadowv 23 0OO OOO PLN, ww{.llmsPol3ka.pl
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$18
Postanowienia kofcowe

I . Wszelkie spory mog4ce wynikn46 migdzy Stronami Umowy bgdq zalatwiane na drodze polubownych
negocjacji; je2eli w ci4gu 3 tygodni Strony nie osi4gn4 porozumienia, kazda z nich mo2e uzna6 negocjacje za
bezskuteczne i wyst4pii na drogg s4dow4 przed s4d wla(ciwy ze wzglgdu na siedzibg Zamawiaj4cego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie maj4 zastosowanie przepisy obowiqzuj4cego prawa, w
szczeg6lno6ci Kodeksu Cyrvilnego i ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.lJ.22017
r. poz. 1332) oraz akt6w wykonawczych.

3. Integralnq cz95i Umowy stanowiq zal4czniki:
l) Projekty budowlane gazoci4g6w,
2) Dokument ubezpieczenia Wykonawcy,
3) Gwarancja na roboty budowlane zgodnie z wzorem stanowiqcym zal4cmik nr 8 do SIWZ.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa2no5ci.
5. Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach - pojednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajqcy Wykonawca

SllrE Pol3ka Sp. z o.o.. ut 1 MaJa 18, 96,500 Sochaczew tet.: +48 22 10 2s 3oo. tax: +4a 22 10 25 3o1
e-mail: inlo@simepolska pl, NtP: 526-24-99-440, Sad Rejonowy dla m.st. Wa6zawy XIV Vwdzial Gos podarczy KraJowego Relestru Sqdowego

pod numerem KRS:0000193491, Kapitat zaktadowy 23 OO00OO pLN wwv .simepol3ka.pl


