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UMOWA nr 2l1706

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

migdzy

SIME Potska Sp6tk4 z ograniczonq odpowiedzialno5ciq z siedzib4 w Sochaczewie prry ul. I Maja 18, 96-500

Sochaczew, wpisan4 do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez S4d Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS 0000193491 , NIP: 526-24-99'440,

REGON: 016439396, zwanA datej ,,Zamawiajqcym", reprezentowan4 przez lerzego Trzciliskiego - prokurenta

z siedzibq w przy ul

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

_ Wydzial Gospodarcry Krajowego Rejestru S4dowego pod numeremS4d Rejonowy dla
KRS REGON: zwanym dalej,,Wykonawcq",

przezreprezentowanym

W zwi4zku z:
. przygotowaniem irealizacj4 prz ez Zamawiajqcego projektu pn.,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na

obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie sochaczewskim oraz w powiatach o6ciennych, tj.
warszawskim-zachodnim i Zyrardowskim", bgd4cego przedmiotem dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzialania 7.1 ,,Rozw6j inteligentnych system6w

magazynowania, przesylu idystrybucji energii'' Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na

lata 2014-2020,
. wyborem Wykonawcy, dokonanym w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 211706, prowadzonym

w trybie art. 70t - 705 Kodeksu cywilnego, zgodnie z Procedur4 udzielania zam6wieri z dnia 0l kwietnia

2018 r., (tekstjednolity zostal opublikowany na stronie www.simepolska.pl),
Strony zawieraj4 Umowg o nastgpuj4cej tre6ci:

sl
Przedmiot Umowy

l. Zamawiaj4cy powierza, a Wykonawca zobowiqzuje sig do wykonania i oddania obiekt6w liniowych
(przedmiot Umowy) tj. gazociqgu Sredniego ci6nienia w gm. Sochaczew, m. Zosin, Janasz6wek,

Wyjazd, Wymysl6w, Chrzczany o dl. ok. 2733'0m i Srednicy DN225mm.

2. Przedmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2:

- naprawy powstalych w trakcie budowy uszkodzeti sieci uzbrojenia terenu,
- zapewnienie nadzoru i odbioru technicznego odpowiednich slu2b koliduj4cego uzbrojenia
terenu,
- zakup material6w do wykonania zadania,
- wl4czenie do istniej4cego gazociqgu o tej samej Srednicy wykonane w technologii
zapewniaj4cej ci4glq dostawg gazu do odbiorc6w,
- wykonanie obowi4zk6w oke5lonych w Umowie, przede wszystkim wskazanych w $ 2
Umowy.
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3. Wsp6lny Slownik Zam6wienra
Kody wedlug CPV:
4523120&7 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqg6w naftowych i gazoci4g6w

4523122013 - Roboty budowlane w zakesie gazoci4g6w.

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

Umowy.

6. Wykonawca o6wiadcza, i2:

1) posiada i/lub zatrudni osoby posiadaj4ce uprawnienia wymagane prawem dla wykonania przedmiotu
Umowy,

2) dysponuje Srodkami finanso*ymi, potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do naleZyego
wykonania przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z:
l) przepisami obowipuj4cego prawa, w tym rozporz4dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia

2013 r. w sprawie warunk6w technicmych, jakim powinny odpowiada6 sieci gazowe (Dz. U . 22013r.,
poz. 640 z poiniejszymi zmianami),

2) zasadami wspolczesnej wiedzy technicmej,
3) dokumentacj q techniczn4 zal4czon4 do Umowy oraz projektem organizacji ruchu,
4) kompletem niezbgdnych uzgodnieri i zezwole(,
5) wskazaniami Zamawiajqcego i inspektora nadzoru Zamawiajqcego.

8. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, o kt6rej mowa w ust. 4 powyzej, kontecznosct
stosowania konkretnych znak6w towarowych, patent6w lub pochodzenia, w tym pochodzenia wyrob6w od
okreSlonego producenta lub producent6w, Zamawiaj1cy dopuszcza w ka2dym z takich przypadk6w
rozwiqzania r6wnowaZne. Zamawiaj4cy dopuszcza te2 zastosowanie rozwiqzan r6wnowa2nych do norm
technicznych wskazanych w ww. dokumentacji projektowej. Dane rozwi4zanie techniczne mo2e by6

vzttane at r6wnowa2ne, je2eli Wykonawca wykaze, ze ma ono co najmniej takie parametry jak wymaga
podana w dokumentacji norma lub co najmniej parametry por6wnyvalne, i mo2e by6 stosowane zgodnie
z odpowiednimi przepisami. Zastosowanie romviqzutia r6wnowa2nego wymaga akceptacji inspektora
nadzoru Zamawiaj4cego. Inspektor nadzoru Zamawiajqcego nie mo2e wstrzyma6 lub odm6wi6 udzielenia
takiej akceptacji bez podania przyczyn.

s2
Obowi4zki Wykonawcy

I . Wykonawca zobowi4zuje sig wykona6 przedmiot Umowy rzetelnie i terminowo

2. W celu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiqzuje sig do dzialania z najwy2sz4
staranno6ci4, zgodnego z obowiqzujqcymi przepisami prawa i zasadami wiedry technicznej, a
w szczeg6lnoSci do:
l) Scislej wspolpracy z Zamawiaj4cym w celu wykonania przedmiotu Umowy,
2) informowania Zamawiajqcego o stanie zaawansowania rob6t,
3) poinformowania Zamawiaj4cego o wydaniu decyzji lub uzgodnieri uryskanych przez

Wykonawcg, nakladaj4cych obowi4zki na Zamawiaj4cego, w terminie umo2liwiaj4cym mu
wykonanie tych decyzj i lub skutecme odwolanie sig od takich decyzji,
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4. Szczegolowo przedmiot Umowy oke5laj4 projekty budowlane, zal4czone do Umowy.
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innych paliw gazowYch;

29) ulorenia ponad gazociagiem tasmy lokalizacyjnej z wkladk4 metalizowanq lub drutem wraz

z wyprowadzeniem na Powierzchnig,
30) ulozenia ta(my ostrzegawczej z napisem UWAGA GAZ,

3l ) zamontowani alabliczek oznaczeniowych i tokalizacyjnych przewodu i armatury,

32j zamontowania macmik6w elektromagnetycznych w miejscach skzy2owali z innymi

urz dzeniami infiastruktury technicznej lub innych wskazanych przez Inspektora Nadzoru

Zamawiaj4cego,
33) wykonania czyszcznnia gazoci4gu na zasadach oke6lonych przez Zamawiaiqcego or^z w

obecnoSci Inspektora Nadzoru Zamawiaj4cego,

34) wl4czenie do istniejqcego gazoci4gu o tej samej srednicy wykonane w technologii

e-mail info@si
SlirE POlSka Sp. z o.o., ul. 1 Maja 18, 9€'5oo Soclaczew,lel I a48 22102530o lax: +4a221025 3o1
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4) pisemnego zawiadomienia Zamawiaj4cego o planowanym rozpoczgciu prac z minimum 3-dniowym
wlprzedzeniem,

5) skladania w imieniu Zarnawiaj4cego wniosku o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego w
celu umieszczenia urz1dzei infrastrukory technicmej niezwi4zanych z potrzebami zarzqdT,^nia
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

6) przekazania Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od podpisania Umowy wszelkich dokument6w i
informacji niezbgdnych do zgloszenia rozpoczgcia budowy we wla6ciwym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

7) przekazania Zamawiajqcemu dokument6w niezbgdnych do zlolenia zawiadomienia o zakoliczeniu
budowy i prrystApieniu do u2]tkowania obiektu budowlanego we wla6ci*ym lnspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

g) poniesienia koszt6w zajgcia pasa drogowego na czas budowy i przedstawienia na i4danie
Zamawiaj4cego dowodu uiszczenia oplat na tzecz zarz4dcy drogi,

9) zapewnienia m asryn, urz4dzefi i narzgdzi niezbgdnych do wykonania przedmiotu UmolYy,

I 0) prawidlowego prowadzenia dokumentacji budowy,
I I ) ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu przepis6w Prawa budowlanego,

12) wla$ciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,

l3) przestrzegania przepis6w BHP i przeciwpoiarowych na terenie budowy,

I 4) naleiryte go zabezpieczenia terenu budowy,
tSj oUstugi 

-geologicznej 
budowy oraz wykonania badari stopnia zaggszczenia $untu, jezeli jest to

.vqvma3urc przez zarz4dcg drogi,
16) obshgl geodezyjnej budowy 

-- 
tyczenie sieci gazowej i sporz4dzenie geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej ,

l7) umieszczania afisz6w informacyjno-marketingowych przekazanych przez zamawiaiacego w

widocznym miejscu na ogrodzeniu prry placu budowy,

I 8) zapewniinia wymaganych Narad4 Koordynacyjn4 na&or6w bran2owych,

l9j wypetnienia *yn,o-go* i zalecei wynilaj4cych z pozostalych dokument6w (decyzji, uzgodniei,

opinii,) zal4czonych do projektu budowlanego,

20) zapewnienia nadzoru i odbioru technicmego sluzb uzbrojenia terenu w razie kolizji sieci oraz naprawy

uszkodzonej sieci uzbrojenia terenu,

2l) dolozenia wszelkich starari w celu mtniejszenia uci4zliwosci zwi4znych z wykonywanymi robotami

dla mieszkaric6w s4siednich nieruchomo6ci,

22) skladowania u rz dzeh, material6w i odpad6w zgodnie z przepisami obowi4zuj4cego prawa,

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

24) wykonania rozbi6rki nawierzchni, wykop6w, wyxozu ziemi,

25j wykonania podsypki pod gazoci4g i nadsypki piaskiem oraz zaggszczenia gnrntu,

ZOy {tonaria p.r""i.tO* * rni".;. ciih zamiizonych w projekcie, nak azanych przszw6Sciwe organy lub

wymaczonych pr zez Zamaw itj4ce go.

27) ionttzu -, p.r"*odo*ych-'i iowarzyszqcej armatury oraz rur ochronnych, oslonowych i

przeciskowych,
2g) stosowaniu do budowy gazociqg6w rur dostosowanych do hansportu gazu ziemnego typu E, a takZe
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zapewniajqcej ciAglq dostawq gazu do odbiorc6w,
35) napelnienia wybudowanej sieci paliwem gazowym na polecenia Zamawiajqcego,
36) wykonania pr6by szczelnoSci gazociqgu zgodnie z wymogami Zamawiaj4cego wraz z wykresem

graficznym w obecno6ci lnspektora Nadzoru Zamawiaj4cego,
37) zastosowania sig do wskaz6wek Zamawiaj4cego przy uykonyrxaniu przedmiotu Umowy; je2eli

zastosowanie sig przez Wykonawca do wskaz6wek Zamawiaj4cego mogloby doprowadzii do
nieprawidlowego wykonania Umowy w Swietle zasad wiedzy technicmej b4dZ przepis6w
obowi4zuj4cego prawa, Wykonawca obowi4zany jest pisemnie powiadomid o tym Zamawiaj4cego,
pod rygorem utraty prawa do powotywania sig na te okolicmo6ci w p6miejszym terminie,

38) pisemnego informowania Zamawiaj4cego o wyst4pieniu okolicznoSci, mog4cych uniemo2liwi6 albo
utrudni6 prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umo\4y, w tym blgd6w w dokumentacji, pod
rygorem utraty prawa do powolywania sig na te okolicmoSci w p62niejszym terminie,

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

nawierzchni, w tym zniszczonej zieleni i likwidacjg ewentualnych szk6d powstalych na terenie objgtym
projektem budowlanym i nieruchomosciach s4siednich, naprawg ogrodzefi, dr6g, chodnik6wJ i
protokolamego tego potwierdzenia przez wlasciciela lub zarz4dca drogi lub nieruchomosci,

42) odtworzenia nawierzchni drogowej zgodnie z warunkami ustanowionym i przez zarz4dca drogi,
43) zgloszenia projektu organizacji ruchu w odpowiednim urzgdzie,
44) informowania Zamawiai4cego o robotach zanikai4cych lub ulegajqcych zakryciu na 3 dni przed

planowanym wykonaniem prac,
45) wykonania wszelkich innych obowiqzk6w Zamawiai4cego, *ynikai4cych z przepis6w prawa

budowlanego, do dnia protokolamego przekazania przedmiotu 
- 

Umouy 
'do 

eksploatacji
Zamawiaj4cemu.

wykonawca odpowiada za zgodne z.przepisami prawa zabezpieczenie miejsc, w kt6rych prowadzone s4
roboty wchodz4ce w zakes Umowy i odpowiada za ewentualne skutki wadiiwego zabezpieczenia rob6t.

Rozpoczgcie rob6t zostanie potwierdzone protokolamie przez Strony Umowy.

s3
Prace nieprzewidziane w Umowie ani w projekcie budowlanym, a konieczne dla prawidlowego wykonania

zamowtenra

SIME Polska Sp. z o.o.. ut. 1 Mata 18 96-soo Sochaczew , tel : +48 22 10 25 300, fax +4a2210253O1.
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$4
Obowiqzki Zamawiajqcego

Zamawiajqcy zobowi4zuje sig do:
l\ przekazania projekt6w budowlanych, prawomocnych pozwoleri na budowg oraz

dziennik6w budowy.
2) przekazania projekt6w organizacji ruchu,
3) zapewnienia nadzoru nad wykonl,rvanymi pracami,
4) niezwlocmego powiadomienia Wykonawcy o wydaniu przez Inspektorat Nadzoru

Budowlanego pozwolenia na uZltkowanie sieci gazowej,
5) zaplaty wynagrodzenia za nale4ite wykonanie przedmiotu Umowy.

pod numerem KRS: 0000193491, Kapitat zakhdowy: 23 OOO

Je2eli podczas wykonyrvania przez Wykonawcg obowiqzk6w wynikajqcych z Umowy oka2e sig, ze prawidlowe
wykonanie zam6wienia wymaga przeprowadzenia p.ac nieprze*idiianych w umo*ie ani w projekcie
budowlanym, Wykonawca i Zamawiajqcy ustal4 proiokolamie rodzaj, zaires i termin wykonania ty"h p.u.
(protokol koniecmoSci).
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Wykonawca zobowi4zuje si9 wykonad przedmiot Umo*y z material6w wlasnych, za kt6rych zakup,
transport i rozladunek odpowiada.

2. Jako56 material6w, o kt6rych mowa w ust. l, powinna odpowiada6 wymogom wy'ob6w dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okre6lonych w prawie budowlanym i przepisach dotycz4cych
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 kazde i4danie Zamawiajqcego Wykonawca obowi4zany jest okaza6 w stosunku do wskazanych
material6w certyfikat zgodno5ci z Polsk4 Normq lub aprobat4 technicm4, jeZeli s4 one wymagane.

W przypadku zastosowania przez Wykonawca rozwiqzania r6wnowa2nego, zgodnie z $l ust. 8,
Wykonawca obowi4zany jest okazai w stosunku do wskazanych rozwi4zai r6wnowa2nych dokument
potwierdzaj4cy dopuszczalno5i stosowania go przy wykonyrvaniu przedmiotu Umowy, wydany zgodnie
z obowipuj4cymi przepisami, o ile przewidujq one obowi4zek uzyskania i posiadania takiego
dokumentu.

$6
Termin zakoficzenia rob6t i wykonania zam6wienia

3

4

5

2

wykonawca wykona przedmiot umowy oraz obowiqzki okeslone w $ 2 ust. 2 (czgsciowy odbi6r
przedmiotu Umowy) w terminie do dnia 25.07.2019 r.

wykonawca przekrAe Zamawial4cemu, zgodnie z zestawieniem zalqczonym do procedury, o kt6rej mowa
w $ 7 ust. 2, kompletn? dokumentacig powykonawcz4 (koricowy odbi6r przedmiotu umowy) w terminie
do dnia 22.08.2019 r., z uwzglgdnieniem ust. I powy2ej.

Termin odbioru kofcowego moZe ulec zmianie w nastgpujqcych przypadkach:
1) rozszerzenia zakesu Umowy podczasjej wykonyrvania,
2) op6inienia przez zamawiaj4cego *ykonania obowi4zk6w okeslonych w $ 4 Umowy - o ilos6 dni

roboczych op6mienia, liczon4 od dnia zawarcia Umowy do dnia przekazania kompletnej
dokumentacji,

3) konieczno5ci dokonania zmian w dokumentacji projektu budowlanego, nieprzewidzianej w dniu
zawarcia Umowy,
*yst4pienia warunk6w atmosferycznych uniemo2liwiai4cych r,lykonanie przedmiotu Umowy,
wysqpienia okolicmo6ci sity wy2szej,
innych istotnych okolicmosci zgodnie umanych przez Strony za podstawg przesunigcia
terminu-

3

4)
s)
6)

wykonawca bjdzie przekazywat. Zamawiai4cemu na jego z4danie raport ze stanu realizacji
zam6wienia. Do raportu wykonawca bjdzie zalqcza,t, plan sytuacyjny sieci wykonanej ot
!9".ltq budowy lub ostatniego raportu. Raport powinien zawierai n.astgpuj4ce informacji:
I ) lokalizacja, dlugo56 i Srednica wybudowanej sieci gazowej,
2) lokalizacja, dlugo66 i Srednica sieci gazowej wybudowanej od pocz4tku budowy,
3) dzialania, kt6re b9d4 prowadzone w nastgpnych tygodnia;h (lokalizacja, dlugos6 i srednica

sieci do wybudowania),

slME Polska sp. z o.o., ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, tet.: +48 2 210 25 3oo, tax: +48 2210 25 3O1.

-Z--fdffi@"imepolska 
pl, NIP: 526-24-99-440, sqd Rejonowy dla m.st. warszawy xtv vwdzial cospodarczy Kraioweg; Rejestru Sqdowego

-,--# 
pod numererh KRS: 0000i93491, Kapital zakhdowyr 23 OOO 0OO pLN, rvww.simep6tsti.pt -

1,'

I ;lriot"-... r E;[ciioseori..

$s
Materialy

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

$7
Czg6ciowy odbi6r przedmiotu Umorry

CzgSciowy odbi6r przedmiotu Umowy nastgpuje po calkowitym wykonaniu przez Wykonawca rob6t
budowlanych i innych prac technicznych w terenie, w tym odtworzeniu nawierzchni drogowej, w chwili
przekazznia Zamawiaj4cemu wypelnionego dziennika budowy, podpisanego przez kierownika budowy,
o kt6rym mowa w $ 2 ust.2 pkt ll, i inspektora nadzoru Zamawiajqcego, oraz protokolu pr6by szczelno(ci
przeprowadzonej z wynikiem po4tywnym.

Czqsciowy odbi6r przedmiotu Umowy odbgdzie si9 zgodnie z procedur4 odbioru rob6t budowlanych
ustanowion4 w Procedurze odbioru rob6t budowlanych, dostaw i uslug zwi4zanych z prrygotowaniem i
realizzcl4 projekt6w realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-

2020 w ramach dzialania 7.1. Rozw6j inteligentnych system6w magazynowania, przesytu i dystrybucji

energii przez SIME Polska Sp. z o.o. z siedzib4 w Sochaczewie, zwan4 dalej ,,Proceduq", opublikowanq

na stronie intemetowej Zamawiaj4cego. Wykonawca oswiadcza, Le zapoznal sig z Procedur4. W razie

sprzecmoSci postanowiefi Umowy z postanowieniami Procedury stosuje sig postanowienia Umowy.

Celem potwierdzenia czgSciowego odbioru przedmiotu Umowy Strony podpisz4 protok6l odbioru

czgdciowego wedlug wzoru zal4czonego do Procedury.

Sporzqdzenie i podpisanie protokolu odbioru czgsciowego nast4pi w poni2srym trybie:

I j Wykonawca przedstawi Zamawiaj4cemu projekt protokolu w terminie do 7 dni od zakoriczenia rob6t,

2) Zimawiajqcy przedstawi Wykonawcy uwagi do tresci protokolu i do sposobu wykonania rob6t w

terminie do 7 dni od otrzymania projektu protokofu,

3) Na podstawie uwag Zamawiaj4cego Wykonawca przygotuje ostatecm4 tre56 protokolu i przeka2e j4

Zamawiajqcemu w terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajqcego.

4) W uzgodnionym terminie Strony podpiszq protok6l.

s8
Koricowy odbi6r przedmiotu UmowY

L Zamawiajqcy przystgpuje do koricowego odbioru przedmiotu Umowy w chwili przekazznia przez

wykonawca 1omiteiej dokumentacji powykonawczej, pod warunkiem, 2e przedmiot Umowy zostal

wykonany nale2ycie.

2. Koricou'y odbi6r przedmiotu Umowy odbqdzie sig zgodnie z Procedur4'

3. Cetem potwierdzenia koricowego odbioru przedmiotu umowy Strony podpisz4 protokol odbioru

koricowego wedlu gwzoru zal4czonego do Procedury.
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4 Sporz4dzenie i podpisanie protokolu odbioru koricowego nastqpi w poni2szym trybie:

tj Wykonawca pizedstawi Zamawiaj4cemu projekt protokofu w dniu przekazania

dokumentacji powykonawczej.
2) Zamawidqiy przeistawi Wylonawcy uwagi do tre6ci protokolu i do sposobu wykonania

rob6t w terminie do 7 dni od otrzymania projektu protokolu,

3) Na podstawie uwag Zamawiaj*clgo Wykonawca prrygotuje ostateczn4 tre56 protokolu i

prrik * iqZ^ awiajqcemu w terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiaj4cego,

4) W uzgodnionym terminie Strony podpisz4 protokol.

W protokole odbioru kofcowe go zawarte bgdzie zestawienie rob6t wykonanych przez
5
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Wykonawca oraz dokument6w przekazanych Zamawiajqcemu przez Wykonawca. Zestawienie
dokument6w przekazanych Zamawiaj4cemu przez Wykonawca bgdzie sporz4dzone wedlug wzoru
zal4czonego do Procedury.

Wykonawca udziela Zamawiaj4cemu pisemnej gwarancji:
l) na roboty ruroci4gowe na okes 5 lat liczqc od dnia podpisania protokofu koricowego,
2) na odtworzenie nawierzchni na okes 4 lat licz4c od dnia podpisania protokolu kofcowego.

2. Wykonawca udziela Zamawiaj4cemu rgkojmi w zakesie wad obiektu liniowego na okres 4 lat liczqc od
dnia podpisania protokolu koricowego.

Wykonawca mo2e uwolni6 sig od odpowiedzialno6ci za wady wykonania przedmiotu Umowy tylko
w6wczas, gdy udowodni, 2e zaist aly one z powodu wad dokumentacji projektowej, na kt6re zwr6cil
Zamawiaj4cemu uwagg na pidmie ijednoczeSnie uprzedzil Zamawiaj4cego o moZliwych skutkach, lub
lqykai2e, 2e mimo zastosowania material6w spelniaj4cych warunek okedlony w S 5 ust. 2 Umowy oraz
mimo zachowania naleiltej staranno6ci nie m6gl wykry6 wad material6w lub urz4dzeri, kt6re zastosowal
podczas wykonyrvan ia przedmiotu Umowy.

6. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawcg zgloszonej wady, usterki lub awarii w terminie 3 dni od
otrrymania wezwania, Zamawiaj4cy mo2e je usun46 na koszt Wykonawcy.

s10
Za.bezpieczenie naleiytego wykonania UmoxT i ubezpieczenie

Wykonawca obowipany jest ustanowii zabezpieczenie nale2l4ego wykonania Umowy w wysoko6ci l0%
l4cznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w $ I I ust. I Umowy w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy.

2. Wykonawca zobowi4zany jest ustanowi6 zabezpieczenie nale2ltego wykonania Umowy na okes realizacji
zam6wienia, do 90 dnia po podpisaniu protokolu koricowego.

3. Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczeri z tytulu niewykonania lub nienaleZytego wykonania Umo*y.

4. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej&aucji
(wlaiciwe pobeilit).

Zamawiajqcy zwraca zabezpieczenie niezwlocznie, lecz nie p62niej ni2 w terminie l4 dni od dnia
nale2yego wykonania zam6wienia. przez co rozumie sig uzyskanie przez Zamawial1cego
pozwolenia na u2ytkowanie przedmiotu Umowy.
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l) Ubezpieczenie odpowiedzialno5ci cyrNilnej Wykonawcy, Zamawiajqcego oraz wszystkich
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Gwarancja i rgkojmia

4. W przypadku stwierdzenia wady, usterki lub awarii przedmiotu Umowy, Zamawiaj4cy niezwlocznie
powiadamia o niej Wykonawcg, lecz nie p6:hiej niz w terminie l4 dni od ich *ykrycia, wymaczaj4c mu
odpowiedni termin na jej usunigcie.

Wykonawca na wlasny koszt, w okresie wykonyrvania przedmiotu Umowy ubezpieczy-
izapewni ci4glo56 ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadaneju2 polisy na
wszystkie podane poni2ej ryzyka:
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ryczahowe wynagrodzenie w
).

podwykonawc6w (,,Ubezpieczeni") z gtufu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej oraz posiadania i

u2ytkowania mienia wraz z OC za produkt / wykonan4 uslugg pokrywajqce szkody osobowe
(uszkodzenie ciala, rozstroj zdrowia lub 6mierd) wraz z ich nastgpstwami oraz rzeczowe (utrata,
uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wraz z ich nastgpstwami powstale w zwi4zku wykonyvaniem
przedmiotu Umowy, obejmuj4ce r6wnie2 odpowiedzialno6i wzajemn4 pomigdzy Ubezpieczonymi.
Umowa ubezpieczenia bg&ie obejmowad odpowiedzialno66 cpvilnq deliktow4, kontraktowq oraz
deliktowo-kontraktowq z sum4 gwarancyjn4 nie ni2szq niz 500 000 PLN najeden iwszystkie wlpadki
ubezpieczeniowe.

2) Ubezpieczenie bgdzie rozszerzote o odpowiedzialnoS6 c1.wiln4 pracodawcy
z tytulu wypadk6w przy pracy pracownik6w Ubezpieczonych z limitem odpowiedzialno6ci, co
najmniej 40.000 PLN, najeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

3) Do umowy ubezpieczenia zostan4 wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony stosownie do
charakteru obejmowanego ochronq przedmiotu Umo*ry i rodzaju prowadzonych prac (w tym m.in.
szkody wyrz4dzone pvLez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobie2ne, szkody wynikajqce z
u2ywania mlot6w pneumatycmych, hydraulicznych, kafar6w itp., szkody powstale wskutek wibracji,
naruszenia konstrukcji no5nych, szkody w polo2onych na terenie budowyijego pobli2u mediach itp.).

4) Brak udziafu wlasnego / franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szk6d osobowych, w odniesieniu do
szk6d rzeczowych udzial wlasny / fianszyza redukcyjna nie wy2sza nii- l0 Yo wysoko6ci
odszkodowania nie mniej ni2 5.000 PLN na zdarzenie.

7. leieli Wykonawca zamierza wnie(i zabezpieczenie nale2yego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej zobowi4zany jest do jej zawarcia na warunkach zatwierdzonych przez
Zamawiajqcego .

8. Wszystkie dokumenty potwierdzaj4ce zawarcie um6w ubezpieczenia oraz dowody oplacenia skladki (w
tym kolejnych rat skladki, bqd| raty skladki) Wykonawca dostarczy natychmiast po zawarciu um6w
ubezpieczenia,jednak nie p62niej ni2 w dniu przekazania terenu budowy, a dowody oplacenia niezwlocznie
po uplynigciu terminu platno6ci skladki lub raty skladki okreSlonych w dokumentach potwierdzajqcych
zawarcie umow ubezpieczenia.

1 . Za naleirtte wykonanie Umowy Wykonawcy przysluguje wvsoko(ci
zl (slownie

1

3

Wynagrodzenie w wysokoSci wskazanej w ust. I po*y2ej oke5la calkowiq warto56, kt6rq Zamawiaj4cy jest

obowiqzany zaplaci6 Wykonawcy za wykonanie zam6wienia.

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

4. Zaplata wynagrodzenia nast4pi w ponizszym trybie:

1) 80% wynagrodzenia okre6lonego w ust. I powyZej, platne na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcg po podpisaniu protokolu odbioru koricowe go bez zaslrzei ert,

2) 20% wynagrodzenia okeslonego w ust. I powyzej, platne na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawca po uplyrvie terminu na wniesienie sprzeciwu przez wlaSciwy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego, jeieli w tym terminie nie zostanie wniesiony sprzeciw.

SIME Polska Sp. z o.o., ul. 1 Maja 18, 96-500 S@haczew, tel.: +48 221o253oo,fax: +4a2210253o1,
e.mait: inio@simepotska.pt, NtP: 526-24-99-a40, Sqd Rejonowy dla m.st warszawy XIV ltrydzral Gospodarczy Krajowego Reieslru Sedowego

pod numerem KRS: 0000193491, Kapital zak+adowy: 23 000 000 PLN, www.llmgpolgka.pl
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5 zaplata wynagrodzenia nast4pi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze vAT w lerminie 14

dni od otrzymania faktury prawidlowo wystawionej przez Wykonawca.

Za dzieir zaplaty Strony przyjmuj4 dzieri obci42enia rachunku bankowego Zamawiajqcego'

W razie op6znien ia zaplaty Wykonawca ma prawo nalicry6 ustawowe odsetki od niezaplaconej w terminie

naleZnoSci.

Strony o6wiadczaj4, i2 s4 platnikami podatku VAT'

Pned zaplat4 czgsci wynagrodzenia oke5lonej w ust 4 pkt 2 powyzej' Wykonawca jest.zobowiazany

p-"J.t"iie lu."*iuj+."., pot*i"razenie zaplity wynagrodzenia naleznego podwykonawcy. (e6li dotycry)

W przypadku nieprzedstawienia potwierdzenia, 9 .ktgtyt mowa w ust g powyzej lub w prrypadku' gdy

nrzedstawione potwierdzenie iIJ'i *ipfi*"sci Zamawiajqcego' Zamawiajqcy jest uprawniony do

ilrtoyr"ri, *Vnagrodzenia okreSlonego w ust' 4 pkt 2 powyzej '

s12
OdstqPienie od UmowY

Zamawiaiqcy moZe odsqpii od Umowy w prrypadku:

I ) wykonywania przez Wykonawtg po"irnioto Umowy. w.spos6b niezgodny z postanowieniami Umowy

lub w spos6b zagraiaj4cyffi;U;,i.*, ;sOb i mienia. i nie przyst4fienia do naleZyego wyk"iryTli

Umowy oraz ni" urrnig"iu ?isrrialych niezgodnosci w terminie 3 dni od pisemnego wezrvanra

Wykonawcy pru, zu^u*iii4""go. ao 
''mi"ny sPosotu-lif onania Umowy' lub

2) wveasniecia stosunku ubezpieczenia. o kt6rym mowa w ! 2 ust. 2 pkt 40 Umowy. i nie wmowienia tego

' 
ub"-rPi"cr.ni, w terminie 3 dni' lub

3) ;;i#;lt;ilq""go *vLon"r,i" umotv zajgcia lub utratv maj4tku wvkonawcv'

W prrypadkach, o kt6rych mowa w ust l' Zamawial4cy bgdzie uprarxniony d" 
"d.:31',"^1ti T 

Umowv po

bezskutecmym upbnvie dodatkowego terminu :ylnac::leCo 
Wykona*cy na usunigcie 

-T11".1;-li
krotszego niz trzy (3) ari. os*i"ilr;iie o odst4pieniu od Umowy powinno mie6 formg pisemnq i zawrerac

uzasadnienie.

oswiadczenie Zamawiajqcego o odst4pieniu od Umowy z powodu jej naruszenia. o kt61yrn,T.:Y'* ust' I lub

2, moil msta]_zlozone Wykonffii pty*i" : dni od dnia bezskutecmeSo upb'\'vu terminu wymaczonego

zgodnie z ust. 2'

W pr4padku naruszenia Umor'ry uprawniajqcego Zamawiaj4ceeo do odst4pienia od niej' o ktorym mowa w

ust. l, Zamawiaj4cy moze z4d;iiWyk"'i"*"V zaplaty kary ui'o*ne| w irysokoSci 30olo calkowitej kwoty

wynagrodzenia, o kt6rej mowaw $ 1I ust l'

W orzvoadku odst4pienia Wykonawcy od Umowy z prqczyn dotyczqcych Zamawiaj4cego

wutonu*ca moize bdatod Zamawiaj4ceg o zaprary kary umownej w *ysokosci 30% carkowitej

kniof *ynugtodrenia, o kt6rej mowaw $ II ust l'

W prrypadku odst4pienia Zamawiaj4cego od Umowy .Wykonawca 
obowi4zany jest wstrrymai

",",Lnnr.wanie robOr UuaowlanyJ- zib eJpieczye i opulci6 teren budowy w terminie wyznaczonym
" 

'tazae lomptein4 aoiumentacjg zwiqzan4 z budow4'
przez Zamawialqce go oraz Przel

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj4cej, 2e wykonanie umowy nie le2y w
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interesie Zamawiaj4cego, czego nie mo2na bylo przewidzie6 w chwili zawarcia umowy, Zamawiajqcy moze
odst4pii od umowy w sprawie zam6wienia. Strony spisz4 w6wczas protok6l i dokonaj4 rozliczei-za prace
wykonane przez Wykonawcg.

$13
Kara umowna

2

7'.zastrzeLeniem $ 6 ust. 3, w pr4ryadku op62nienia *ykonania przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
okreslonego w $ 6 ust. 2 zamawiai4cy mo2e i4dat. od wykonawiy zaptaty kary umo*nej w wysokosci r %l4cmej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w g I I ust. i, zakazdy d)iei op6inienia.

w przypadku op62nienia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okesie rgkojmi i gwarancj i w*ysoko5ci:
1) 0'2 % lqcmej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ l l ust. l, zaketzdy dzieirop6mienia o l-l4 dni,
2) 0'5 % lqcznej kwoty.wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust. l, za kaidy dzieri op6Znieniaprzekaczaj 4cego l4 dni,

liczqc od nastgpnego dnia po uptyrvie terminu wyzflaczonego pr zez Zamawialqcego na usunigcie wad.

w;konawca obowiqzany jest uidcii karg umowne o kt6rej mowa w ust. r i 2 pkt r),2)w terminie 7 dni odotrzymania wezwania od Zamawral4cego.

Zamawiai*cy mo,e dokonai potr4cenia_kary umownej, o kt6rej mowa w ust. l i2 pkt l),2) od kwoty lqcmejprzysluguj4cego Wykonawcy wynagrodzenia.

w przypadku poniesienia szkodv o warto.ci przekraczajqcej wysokosc kary umownej. Zamawiai4cy ma prawodochodzii naprawienia szkody na zasadach o96lnych.

OdpowiedziatnoSt i oLoli.roo!"llyl4czaj4ce odpowiedziatnoj6

3

4

5

2

Strony ustalaj4 wzajemn4 odpowiedzialno56 za niewykonanie albo nienale4te wykonanie obowi4zk6wr'rynikai4cych z niniejszej Umowy na zasada". ogotny"il, otr"stonyct, * ouo*iqrui4cych przepisach.

Strony zwolnione sq z odpowiedzialnosci za niewykonanie obowiqzk6w wynikai4cych z umowy, jezeriprryczynq ich niewykonania byly. okoliczno5cl .'f, 
-"ry*"J. 

Za okoliczno.ci sily wv2szeiokoliczrosci. powstare po zawarciu Umowy, w wyniku niffiiia.i-y.h przez Srrong zda;.6; 
"il}'.Ifr"..j|

nadzrryczajnym. kt6rych Strona ,i. ,oit, p;'";i;;t;;;;t6,rrm S1r9na. nie mogla zapobiec. w rym
:[[*T:.*?,ffi#t#u* administricji' ruu o"""'"ni" saao*e, ruo d""v,i; l;;y;';wnionych

,[ffi'#]]##'ienia okolicmosci silv wv2szej termin zakoriczenia rob6t ulegnie przesunigciu o czas

Strona powoluj4ca sig na wnvst4pienie okolicznojci sity wyzszej obowi4zana jesl pisemniepowiadomii drugq Strong o wystqpieniu ,y.r, 
"rJi.r""s.i'i pJ'"*iaryury, okresie rrwania_

Strony ustalai4 nastgpuiace szczeg6lne zasady odpowiedziarnosci wykonawcy:l) wykonawca ponosi odpo*iedziarnosc'c-frirnq'ri'-*i-aa.or" osobom trzecim szkodrpowstale w zwi4zku z wvkonyvanymi robotami ao.n*iti-jaaria przedmiotu Umowv.2t Wykonawcaodpowiadazauszkodieri"irk;ki;.rk;;;;;;;kfi;;ir*rll"rlJr"r"n
uwidocmionych na mapach lub wskazanych ,rg.dr[ri"ri Uranzowvmi.
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3) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzeri urz4dzeri podziemnych nieuwidocmionych w

doitarczonej przez Zamawiaj4cego dokumentacji tylko wtedy, gdy protokol z Narady Koordynacyjnej

nakazywal wykonyrvanie rob6t pod wlaSciwym nadzorem bran2owym lub nakazl'wal wykonywanie prac

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

Wykonawca o(wiadcza, 2e posiada stosowne zabezpieczenie finansowe na pokrycie ewentualnych szk6d

wynikaj4cych z realizacji postanowie6 Umowy.

sls
Dorgczenia

l. Strony ustalajq, i2 oswiadczenia i zawiadomienia zwiqz ne z wykonaniem Umowy przekazywane b9d4

pisemnie (osotlScie albo drog4 pocztow4) oraz faksem lub za pomoc4 poczty elektronicznej.

2. Dla cel6w realizacji postanowief Umowy Strony ustataj4 nastqpuj4ce adresy do dorqczeri:

l) adres Zamawiaj4cego: ul. I Maja 18, 96-500 Sochaczew,
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W prrypadku zmiany adresu, o kt6rym mowa w ust' 2 powyiej, Strony zobowiqzuj4 sig do. niezwlocmego

pirJ.iJg" p"*i"domienia drugiej Strony o no*ym adreiie.do dorgczeri, pod rygorem uznania za skutecmie

lorf"roi4 kor"rpondencji wysLnej nu oit"tni podany Stronie zgodnie z niniejszq Umow4 adres'

st6
Przedstawiciele

strony ustalaj4 przedstawicieli uprawnionych do dokonl"wania wi4z4cych uzgodnieri zwiqzanych z tealizacjq

Umowy:
l) Zamawiajqcy - Pawel LodYga, nr tel. 531 547 834, faks 22 lO 25 3Ol, email p.lodyga@simepolska pl;

2) Wykonawca - nr tel. faks email

Zamawiaj4cyinformuje,2efunkcjqinspektoranad.zorubgdziepehi6panPaweltr-odyga,maj4cyuprawntenta
budowlane nr MAZOl10/OWOS/13 z dnia 20 06'2013 r'

Wykonawca informuje, ze funkcjq kierownika.budowy bgdzie pelni6 pan/pani

uprawnienia budowlane nr _-'- z dnia _.-r'

Wprrypadkuzmianyos6b,okt6rychmowawust'l-3powyzej'stronyzobowiqzujqsigdoniezwlocmego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony'

maj 4cyla
J

4
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PoufnoSd

Z wyl4czeniem przypadk6w, w kt6rych ujawnienie^tre6ci Umowy jest wymagane.w przepisach

*^iu.' or*orr"puit6* okreslonyc-h w limowie, Strony obowiqzane sq utrzymac w tajemnicy

[,rr"ili" i.rJ.*'"ire dotyczqce Umowy ijej wykonania, w tym dane finansowe i projektowe'

Je2eli jedna ze Stron zastrzegla poufnoS6 informacji stanowiqcych tajemnica jej przedsigbiorstwa'

;;;;'*;;; obo*i4rana.;it totozrye szczeg6lnej starannosci' abv zachowa6 te informacje w

tajemnicy.
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l. 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 uzna6 negocjacji za

- bezskuteczne i wystqpi6 na drogg s4dowq przed s4d wlasciuy ze wzglgdu na siedzibg Zamawiaj4cego. 
-

2. w sprarvach nieuregulowanych w Umowie mai4 zastosowanii przepisy obowipujqcego prawa, w
szczeg6lno6ci Kodeksu Cyrvilnego i ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowiari 1t"trt;"anotity Dz.rJ. zZ0l7
r. poz. 1332) oraz akt6w wykonawczych.

3. Integraln4 czg56 Umowy stanowi4 zal4cmiki:
l) Projekty budowlane gazociqg6w,
2) Dokument ubezpieczeniaWykonawcy,
3). G_rvarancja na roboty budowlane zgodnie z wzorem stanowi4cym zal4cznik nr g do SIWZ.4. Wszelkie zmiany Umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa2no6ci.5. Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egiemplaizach - pojednym dla kazdej ze Stron.

$18
Poslanowienia kor[cowe

Zamawiajqcy Wykonawca
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