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Sochaczer+, dnia DD.MM.20 l9 r.

SIME Polska Sp6lk4 z ograniczonq odpowiedzialno5ci4 z siedzib4 w Sochaczewie przy ul. I Maja 1g,96-500
Sochaczew, wpisan4 do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadio nego przez Sqd Rejonowy dla m. st. warszawy XIV
Yy!1{ 9q:pgd"rczv Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 0b0019i491, NIp: sz6_24_99-440,
REGoN: 016439396, zwan4 darej,,Zamawiaj4cym", reprezento*an4 przez Jerzego Trzciriskiego - prokurenta

UMOWA nr 2l lTlt-l
zawarta w Sochaczewie w dniu DD.MM.20I9 r.

migdzy

_ (kod pocztowy)
S4d Rejonowy dla
KRS NIP;
reprezentowanym

a

z siedzib4 w przy ul.
(miej scowo56),wpisan4 do Rejestru przedsigbi orc6w prowadzon ego przez
_ Wydzial Gospodarczy Krajowego Reje stru S4dowego pod numerem

REGON: zwanym dalej,,Wykonawcq",
przez

W zwiqzku z:

' przygotowaniem i realizaci4 przez Zamaw.iai4cego projektu pn.,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na
obszarach dotychczas nie,gaz)fikowanych w powiecii sochaczewskim o.", *;o;i;;;i osciennych, tj.warszawskim-zachodnim i 4nardowskim", bgdqcego przedmiotem dofinanslwania z Europejskiegl
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach oziiania 7.1 ,,Rozw6j inteligentnych iyrt".o"*
magazynowania, przesylu idystrybucji energii" Programu Operacyjnego lnf.astrut<iura i Srodowisko nalata 2014-2020,

' wyborem Wykonawcy, dokonanym w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr2l l7l l-1, prowadzonym
w trybie art. 701 - 705 Kodeksu cyrxilnego, zgodnie z Procedur4 udzielania zam6wieh zJnia 0l kwietnia

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

ro"a-isotlu-o*y

l' Zamawiajqcy powierza, a Wykonawca zobowi4zuje sig do wykonania i oddania obiekt6w liniowych
(przedmiot Umowy) tj. gazoci4gu Sredniego ciSnienia w miejscowosciach Czerwonka parcel i Czyste,
gm. Sochaczew o dl. ok. 1586,0m i (rednicy DNI l0mm.

2. Przedmiot zan6wienia obejmuje r6wnie2:

- naprawy powstalych w trakcie budo*y uszkodzeri sieci uzbrojenia terenu,
- zapewnienie nadzoru i odbioru technicznego odpowiednictr stuzu t<otiaui4cego uzbrojenia
terenu,
- zakup material6w do *ykonania zadania,
-_wykonanie obowi4zk6w okreflonych w Umowie, przede wszystkim wskazanych w $ 2Umowy.
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3 Wsp6lny Slownik Zam6wienia
Kody wedlug CPV:

4523120G7 - Roboty budowlane w zakesie budowy ruroci4g6w naftowych i gazoci4g6w

45231220-3 - Roboty budowlane w zakesie gazociqg6w'

Szczegolowo przedmiot Umowy oke6laj4 projekty budowlane' zalqczone do Umowy'

Wykonawca oSwiadcza, 2e ptzekazana dokumentacja jest wystarczaj4ca do wykonania przedmiotu

Umowy.

Wykonawca o5wi adcza, iL:

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

UmowY,
2) dysponuje Srodkami finansowymi, potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do nalez]tego

wykonania Przedmiotu UmowY

Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z:

I ) przepisami obowiqzuj4cegoffi"l ;-ay. rozporz4dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia

20l3 r. w sprawie *".unXO*i""f,ni"mych,.lakim powinny odpowiada6 sieci gazowe (Dz. U . z20l3r.

4

5

6

7

8

2)
3)
4)
s)

ooz. 640 z o,6imiejszymi zmianami)'

zasadami wspolczesnej wiedry technicznej'

a"-tr-i"r"";'q ,"" hnicm4 zal1czon1do Umorvy oraz projektem organizacji ruchu'

komoletem niezbgdnych uzgodnieri i zezwoleri'

*rf."-.i".i Z""ia*ia.l4cego i inspektora nadzoru Zamawiaj4cego'

W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej'. o. ktorej mowa w ust' 4 pouy2ej' koniecmo6ci

stosowania konkretnych mako* iowaffii. iur"nto* tuu pochodzenia. w r),rn pochodzenia wyroh6w od

okeslonego producenta f,t p'"a"t"tOi", 
'iamawiaiqcy 

dopuszcza w ka2dym z takich przypadk6w

roz*i4zaniar6wnowazne. Zamawiaj4cy dopuszcza tez z^stosowanie rozwiqzti r6wnowa2nych do norm

technicmych wskazanych *;.-ilii"#iacji pro.lettowej. Dane rozwi4zanie techniczne mo2e bv6

uznane zlr6wnowa2ne, je2eli Wykonawca "ryiuz"' 
)' ma ono co najmniej takie parametry jak wymaga

podana w dokumentacji norma lut co najmniij parametry por6wnynvilne' i moze by6 stosowane zgodnie

z odpouiednimi przepisami. z*toro**i. roz*iqzania rownowaZnego wymaga akceptacji inspektora

nadzoru Zamawiaja""go. tnrp"riot'n;dz;;; Zamawiaj4cego nie moze istrzymai lub odm6wii udzielenia

I

2

takiej akceptacji bez podania prrycryn'

$2
Obowiqzki WYkonawcY

Wykonawca zobowi4zuje sig wykona6 przedmiot Umowy rzetelnie i terminowo'

W celu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiqzuje sie do dzialania z naiwisT4

staranno6cig zgodnego, ouo*i'a ]iJyrni pi'"pit"'i prawa'i zasadami wiedry technicznej' a

w szczeg6lno6ci do:

it 
- 

s.ii.i wspolpracy z Zamawiai4cym w celu wykonania przedmiotu Umowy'

2; informowania Zamawiaj4ceeo o stanie zaawansowania robot'

J) poinformowania zama*tajicego o wydaniu decyzji lub uzgodnieri uzyskanych przez

Wvkonawce, nakladaja.yctrlui*ia'tti na Zama*iijqcego' w terminie umo2liwialqcym mu

;i;;il;';.."'rii i"u skutecme odwolanie si9 od takich decvzji'

al pit".n"g. -wiadomienia Zamawiaj4cego o planowanym rozpoczqclu prac z mlnlmum r-

SIME Pol3ka Sp' z o'o , ul 1 Mala 18 96-500 Sochaczew lel' +48.22 10 25 3oo far +48221o253o1'

e-marr rnto@srmepolska ,, n,, aru-ro-,,-*0"'"u;'fiil;; il;;iw;awv xtv wdzia GospoCarczv Krajowego ReJestru sadoweso

pod numerem KRs ooooilioiill"o'i+t"*hdowv: 23 oob ooo PLN wuw'slmepol3ka'Pl
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dniowym wyprzedzeniem,
5) skladania w imieniu Zamawiaj4cego wniosku o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego w

celu umieszczenia urz4dzefi infrastruktury technicznej niezwiqzanych z potrzibami zaraazania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

6) przekazania Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od podpisania Umowy wszelkich dokument6w i
informacj i niezbgdnych do zgloszenia rozpoczgcia budowy we wla3ci*ym lnspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

7) przekazania Zamawiaj4cemu dokument6w niezbgdnych do zlo2enia zawiadomienia o zakoriczeniu
budowy i przyst4pieniu do u4rtkowania obiektu budowlanego we wla6ciwym lnspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

8) poniesienia kosa6w zaigcia pasa drogowego na czas budowy i przedstawienia na i4danie
Zamawiaj4cego dowodu uiszczenia oplat na rzecz zarz4dcy drogi,

9) zapewnienia maszyn, urz4dzefi i narzgdzi niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy,
I 0) prawidlowego prowadzenia dokumentacji budowy,
I l) ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu przepis6w prawa budowlanego,
12) wlasciwego zorganizowania ioznakowania placu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,
l3) przestrzegania przepis6w BHP i przeciwpoiarowych na terenie budowy,
1 4) naleil,tego zabezpieczenia terenu budowy,
15) obslugi geologiczrej budowy oraz wykonania badari stopnia zaggszczenia gruntu, je2eli jest to

\.rymagane przez zarz4dca drogi.
16) obsfugi geodezyjnej budowy - tyczenie sieci gazowej i sporz4dzenie geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,
l7) umieszczania afisz6w informacyjno-marketingowych przekazanych przez Zamawiai4cego w

widocmym miejscu na ogrodzeniu przy placu budowy,
I 8) zapewnienia wymaganych Narad4 Koordynacyjn4 nadzor6w bran2owych,
19) xypelnienia wymog6w i zdecei wynikai4cych z pozostalych dokument6w (decyzji, uzgodnieri,

opinii,) zalqczonych do projektu budowlanego,
20) zapewnienia nadzoru i odbioru technicznego slu2b uzbrojenia terenu w razie kolizji sieci oraz naprawy

uszkodzonej sieci uzbrojenia terenu,
2l) dolozenia wszelkich starati w celu zmniejszenia uciqzliwoSci zwiqzanych z wykonyrvanymi robotami

dla mieszkaric6w s4siednich nieruchomo6ci,
22) skladowania urz4dzefi, material6w i odpad6w zgodnie z przepisami obowi4zui4cego prawa,
23) wywoz, gruzu i usuwania odpad6w z terenu budowy zgodnii z przepisami-obowifzui4cego prawa,
24) wykonania rozbi6rki nawierzchni, wykop6w, wywozu ziemi,
25) wykonania podsypki pod gazociqg i nadsypki piaskiem oraz zaggszczenia gruntu,
26) wykonania przecisk6w w miejscach zaznaczonych w projekcie, nakazanycliprzez wla6ciwe organy lub

wyznaczonych przez Zamawiaj1cego,
27) montaiu rur przewodowych i towarzysz4cej armatury oftz rur ochronnych, oslonowych i

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

innych paliw eazowych;
29) uloienia ponad gazoci4giem taimy lokalizacyjnej z wkladkq metalizowan4 lub drutem wraz z

wlprowa&eniem na powierzchnig,
30) ulo2enia ta5my ostrzegawczej z napisem UWAGA GAZ,
31) zamontowania tabliczek oznaczeniowych i lokalizacyjnych przewodu iarmatury,
32) zamontowania znacznik6w elektromagnetycznych w miijscach skzyzowafi z innymi

urzqdzeniami infrashuktury technicznej lub innych wskazanych przez lnspektora Nadzoru
Zamawiaj4cego,

33) wykonania czyszczenia gazoci gu na zasadach okreflonych przez Zamawiai4cego oraz w
obecno6ci Inspektora Nadzoru Zamawiaj4cego

34) wykonania wl4czeri do istniej4cych gazoci4g6w wraz z robotami towarzlsz4cymi,
35) napelnienia wybudowanej sieci paliwem gazowym na polecenia Zamu*L1q""go, 
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36) wykonania pr6by szczelno6ci gazoci4gu zgodnie z. *ymogami Zarnawiajqcego \l'raz z wykesem
' 

graficmym w obecno6ci lnspektora Nadzoru.Zamawiaj4cego'

37)zastosowaniasigaowskaz6wekZamawiaj4cegop,-'y*ykon1'u-iuprzedmiotu,Umowy;je2eli
zastosowanie .i9 p.r., 

'Wytonu*"E 
ao *ttiO*"n Zamawiaj4cego mogloby doprowadzi6 do

nieprawidlowego *yi;;i" u-oity w Swietle zasad wiedzy technicznej b-4d2 przepis6w

obowi4zujqcego p..*u.- wflonu*ca obowi4zany jest pisemn ie. powiadgn' ii o 
Y-a!:Iawiajqcego'

pod rygorem utraty prawa do powolylrania sig na te okolicznoSci w poznleJszym lermlnle'

38) pisemnego inro.ro*-i" Zuria*iaj!"ego o wyst4pieniu okolicznosci, mog4cych uniemo2liwi6 albo

utrudni6 prawidlo*" i;;;;";" *yio'ianie pizedmiotu Umowy' w tym bl9d6w w dokumentacii' pod

rygorem utraty prawa do powolyrvania sig na te okolicmo6ci w p62niejszym terminie'

3e; ilfwidacji szk6d powstatych w czasie trwania rob6t,

+Oi poti"auniu polisy ubezpiiczeniowej, g k19rej mowa w $ l0 ust' 6-8 Umowy'

41) uporz4dkowani" t"."n;-po 
^iuJoi"i" 

ta"pro*uar"ni" do stanu pierwotnego przez odtworzenie

nawierzchni, w tym 
^lrr""or"1 

,i.t"ni i iikwidacjgewentualnych szk6d powstalych na terenie objgtym

projektem urao*unfr-i-niJ-"t omo6ciach .4.i"dni"t , naprawg ogrodzeri, drog, chodnik6w) i

protokolamego tego pot*ietd'enia przez wla6ciciela- lub zarz4dca drogi lub nieruchomo5ci'

42) odtworzenia nu*i".r"r,ni arog;wej zgodnie z warunkami ustanowionymi przez zarz4dca drogi,

+ii zgtoszenia projektu organizacji ruchu w odpowiednim urzqdzie'

44) informowania Zr-J;j;"-"g" o 
'oUoo"t' 

zanikaj4cych lub ulegaj4cych zakryciu na 3 dni przed

planowanYm wYkonaniem Prac.
4s; fokonania wszelkich innych' obowi4zk6w Zamawiaj4cego, wynikaj4cych z przepis6w prawa

budowlanego, ao iri" 
''p.","t"lamego 

przekazania f,redmiotu Umo*y do eksploatacji

Zamawiaj4cemu.

3. Wykonawca odpowiada za zgodne z przepisami prawa zabezpiec.zenie miejsc' w klory- ch prowadzone s4

roboty wchodz4ce * -t ". 
ti.o*y i'odplwiada za ewentualne skutki wadliwego zabezpieczenia rob6t'

4. Rozpoczgcie rob6t zostanie potwierdzone protokolamie przez Strony Umowy'

$3
prace nieprzewidziane w Umowie ani w projekcie bidowlanym, a konieczne dla prawidlowego rrTkonania

Je2elipodczaswykonywaniaprzezWykonawcaobowi4zk6wwynikaj4cychzUmowyokaZesig'2eprawidlowe
wykonanie zam6wienia *y.ug-; p#p."*"i^"i" irr". nl"p.r"*iaiianych w Umowie ani w projekcie

budowlanym, Wykonawca i z;";i;-Q"y ustal4 proiokolamii rodzaj, zakes i termin wykonania tych prac

(protok6l koniecmoSci).

$4
Obowiqzki Zamawiajqcego
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Zamawiaj4cY zobowiqzuje sig do:
-- ii'przskazanii projekt6w budowlanych, prawomocnych pozwolef na budowg oraz

dziennik6w budowY,

2) przekazania projekt6w organizacji ruchu,.

3i zapewnienia-nadzoru nad wykonyrxanymi pracami'

4) niezwlocmego powiadomienia 
- 
Wykonawcy o wydaniu przez lnspektorat Nadzoru

Budowlanego pozwolenia na uZltkowanie sieci gazowej'

5) zaplaty wyria grodzerria za naleZyte wykonanie przedmiotu Umowy'

SIME Polska Sp. z o'o ul' 1Maja 18' 96-500 sochaczew' tel" +48 221025Soo lax +4a2210253o1

e-mart. info@simepolska.pl NlP. s26-2a-ee-aa; #;;;;; il;;i w;"zawv xlv w-vdzial Gospc'dalczv Krapwego ReJestu sqdowego

pod numerem KRS *o-oii;gili"pii"l -rlJowv' zs ooi ooo prN' www simepolska pl
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ss
Materialy

$6
Termin zakofczenia rob6t i rrykonania zam6wienia

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 wymogom wyrob6w dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w prawie budowlanym i irzepisach iotycz4cych
material6w budowlanych oraz nymaganiom okeSlonym w projektach budowlanych.

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

Na ka2de lqdanie Zamawiai4cego wykonawca obowi4zany jest okaza6 w stosunku do wskazanych
material6w certyfikat zgodnosci z Polsk4 Norm4 lub aprobat4 techniczn4, je2eli s4 one wymagane.

! lrzWadku zastosowania przez Wykonawc7 rozwi4zania r6wnowa2nego, zgodnie z $1 ust. g,
Wrkgnayc.a obowi4zany jest okaza6 w stosunku do wskazanych rozwi4zan-r6wn-owaznych 

"dokument

potwierdzai4cy dopuszczalno66 stosowania go przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, uidany zgodnie
z obowi4zui4cymi przepisami, o ile przewidujq one obowiqzek uzyskania i posiaaania tat iego
dokumentu.

3

4

5

2

3

wykonawca wykona przedmiot umowy oraz obowipki okeslone w s 2 ust. 2 (czgdciowy odbi6r
przedmiotu Umowy) w terminie do dnia 31.05.2019 r.

wykonawca przeku2e Zamawiai4cemu, zgodnie z zestawieniem zar4czonym do procedury, o kt6rej mowa
w $ 7 ust. 2, kompletn4 dokumentacjg powykonawcz4 (koricowy odbi6r irzedmiotu umowy) w terminie
do dnia 28.06.2019 r., z uwzglgdnieniem ust. I powyzej.

Termin odbioru kofcovr'ego moze ulec zmianie w nastgpuj4cych przypadkach:
7) rozszerzenia zakresu Umowy podczas jej *ykonywania,
2) op6Lnienia przez Zamawiai4cego wykonania obowiqzk6w okreslonych w $ 4 Umowy - o ilosi dni

roboczych op6mienia, liczon4 od dnia zawarcia Umowy do dnia 
'przekazania 

kompletnej
dokumentacji,

3) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektu budowlanego, nieprzewidzianej w dniu
zawarcia Umo*y,

4)
5)
6)

wyst4pienia warunk6w atmosferycznych uniemo2liwiajqcych wykonanie przedmiotu Umowy,
wyst4pienia okolicznoSci sily wy2szej,
innych istotnych okolicmojci zgodnie uznanych przez Strony za podstawg przesunigcia
terminu.

4 wykonawca bgdzie przekaryxva|, zamattiajqcemu na jego 24danie raport ze stanu realizacji
zam6wienia.. Do raportu Wykonawca bgdzie zal4czai ftan syuacylny sieci wykonane; oi
lgc.z?tk]l bulowy lub ostatniego raportu. Raport powinien zawiirad nakgpuj4ce in'formacle:l) lokalizacja, dlugo6d i Srednica wybudowanej sieci gazowej,
2) lokalizacja, dlugo6d i Srednica sieci gazowej wybudowanej od pocz4tku budowy,
3) dzialania, kt6re b9d4 prowadzone * nastgpnych tygodniach lrokatiiacja, drugost i srednica

sieci do wybudowania),

e-mail:r - ^ slME Polska sp. zo.o.,ur 1Mara18,96'500Sochaczew,rer..+48221025300,rax:+48221025301,
nfo@simepolska pl, NIP: 526_24_99_440' sqd Reionowy dla m st warszawy xtv vtrgozial cospodarczy Kralowego Rejestru sqdowegopod numerem KRS] 0OOOt9349.t, Kapitat zaktadowy:23 0OO 000 paN, www.simepolsk;.pl -
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$7
Czg5ciowy odbi6r przedmiotu Umorry

Czgsciowy odbi6r przedmiotu Umowy nastqpuje po calkowitym uykonaniu przez Wykonawca rob6t

iri"*f""v"f, i innych prac t""f,ri"-Vlf. * t"."ri", * tym_ odtworze;iu nawierzchni drogowej, w chwili

prukariia Zamawiaj4cemu wlpelnionego dziennika budowy, podpisanego przez kierownika budowy'

i [tOf. .o*u * S z uit. z plt ii,i inspJktora nadzoru Zamawiaj4cego, oraz protokolu pr6by szczelno.ci

przeprowadzonej z wynikiem pozltywnym'

czqsciowy odbi6r przedmiotu Umowy odbqdzie sig zgodnie z procedur4 odbioru rob6t budowlanych

,.ti**i""4 * Procedurze oaUioru ro6Ot budowlanych]dostaw i ustug- zwi4zaTyth i P1?,q-ory'"i"t 
i

realizacj4projekt6wrealizowanychwramachProgramuoperacyjnegolnfrastruktura-i.Srodowisko2014-
2020 w ramach dzialania z r. i."r*oi int"tig"ntn!.n systim6w-maga4mowania, przesyfu idystrybucji

"iirgii 
prurSIME polska Sp. z o.o. i siedz64 w-Sochi czew1e, zwan4 datej ,,Procedur4", opublikowan4

na stronie intemetowej zurnu*ffi"go. Wykon"*"u o6wiadcza' 2e zapoznal sig z Procedur4' W razie

,f.r""rnoS"l postanowieri Umonny ) p-o.tuno*i"niami Procedury stosuje si9 postanowienia Umowy'

Celem potwierdzenia czg6ciowego odbioru przedmiotu Umowy Strony podpisz4 protok6l odbioru

czgsciowego wedlug wzoru zal4czonego do Procedury'

Sporz4dzenie i podpisanie protokolu odbioru czgSciowego nast4pi w poni2szymtrybie: 
.

ri wjtor"*.u p ruedstawi za;;wiu.1a""tn, p.oitrt protkoh * t"tminie do 7 dni od zakoirczenia rob6t'

z\ Ziiu*^jq"i przedstawi wyk";;;"y u*ugi ao- tresci protokolu i do sposobu wykonania rob6t w

terminie do 7 dni od otrzymania projektu protokolu,

3) Na podstawie ,,*ug zu.ffiaJ"go wyioru*"u. p.rygotuje ostateczn4 tre66 protokotu i przeka2e iq

Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiaj4cego'

4) W uzgodnionym terminie Strony podpisz4 protok6l

KoicorvY odbi6r []"a-iot' u-ooY

Zamawiaj4cy przystgpuje do koricowego odbioru przedmiotu Umowy w chwili przekazania przez

w;l;#;; ni-i,r"i""j aotu."n-tu"ji io*vkonawc'e1, pod warunkiem' 2e przedmiot umowv zostal

wykonany nalezycie.

Koricowy odbi6r przedmiotu Umowy odbqdzie sig zgodnie z Procedur4'

Celem potwierdzenia koricowego odbioru przedmiotu Umowy Strony podpisz4 protok6l odbioru

koficowigo wedlu gwzoru zalqczonego do Procedury'

2

3

4

I

2

3

4 Sporzqdzenie i podpisanie protokolu odbioru koricowego nast4pi w poni2srym trybie:

;i w;I;;;;""' p'rzedstawi Zamawiaj4cemu projekt prolokotu w dniu przekazania'

dokumentacj i PowYkonawczej.
2t Zamawiaiacv przedstawi wy;i<ona*ty uwagi do treSc i protokofu i do sposobu wykonania

robot w terminie do 7 dni od otrzymania projektu protokolu'.

3) i.i;;;.t"*i; uwag Zamawiaj4cego wyi<o'awca -przygotuje 
ostatecmq tre56 protokolu i

-' 
pnr"y,nir" iq z*ru*I4 a""*o * t".tiinie io 7 dni od otrzymania uwagZamawiaj4cego'

4) W uzgodnionym terminie Strony podpisz4 protokol'

W protokole odbioru kolicow ego zawarte bgdzie zestawienie rob6t wykonanych przsz
5

SIME Polska Sp. z o'o., ul' I Maja 18' 96-500 Sochaczew' lel 
--+48-2210 

25 3oo fax: +4a 221o 25 3ol

e-mairr info@simepolska pt, NIp: 526-2a-99-aa0-,' # 
-lieoii"y dL. .t. w"*awy xrv \ Jydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru sqdowego

pod numerem KRS: 00;oiii+s'li;p'i"r t"rl"oo*v' 23 0oo oo0 PLN' www'simepobka'pl-(
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Wykonawcg oraz dokument6w przekazanych Zamawiaj4cemu przez Wykonawcg. Zestawienie
dokument6w przekaaanych Zamawiaj4cemu przez Wykonawca bgdzie sporz4dzone wedlug wzoru
zal4czonego do Procedury.

se
Gwarancja i rgkojmia

Wykonawca udziela Zamawiaj4cemu pisemnej gwarancji:
l) na roboty ruroci4gowe na okres 5latlicz4c od dnia podpisania protokofu koficowego,
2) na odtworzenie nawierzchni na okes 4 lat licz4c od dnia podpisania protokolu koricowego.

2. Wykonawca udziela Zamawial4cemu rgkojmi w zakesie wad obiektu liniowego na okes 4 lat liczqc od
dnia podpisania protokofu koricowego.

3. Wykonawca mo2e uwolnii sig od odpowiedzialnosci za wady wykonania przedmiotu Umowy tylko
w6wczas, gdy udowodni, 2e zaisnialy one z powodu wad dokumentacji projektowej, na kt6re zwr6cil
Zamawiaj4cemu uwagg na pi6mie ijednoczeSnie uprzedzil Zamawiajqcego o mo2liwych skutkach, lub
wyku2e,2e mimo zastosowania material6w spelniaj4cych warunek okreSlony w $ 5 ust. 2 Umowy oraz
mimo zachowania nale2Ttej staranno6ci nie m6gl wykryi wad material6w lub urz4dzefi, kt6re zastosowal
podczas wykonywania przedmiotu Umowy.

w prrypadku stwierdzenia wady, usterki lub awarii przedmiotu Umowy, Zamawiaj4cy niezwlocznie
powiadamia o niej Wykonawca, lecz nie p6miej ni2 w terminie l4 dni od ich wykrycia, *ymaczajqc mu
odpowiedni termin na jej usunigcie.

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

s10
Zabezpieczrnie naleiytego wykonania Umowy i ubezpieczenie

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

2. Wykonawca zobowiTany jest ustanowid zabezpieczenie naleZltego wykonania Umowy na okres realizacji
zam6wienia, do 90 dnia po podpisaniu protokolu koricowego.

3. Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczefi z tytulu niewykonania lub nienalezltego wykonania Umowy.

4. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej/kaucji
(wl ai c iw e p o lcre i I i t ).

5. Zamawiaj4cy zturaca zabezpieczenie niezwlocmie, lecz nie p62niej ni2 w terminie l4 dni od dnia
naleitego wykonania zam6wienia, przez co rozumie sig uzyskanie przez Zamawiailcego
pozwolenia na u2ltkowanie przedmiotu Umowy.

4

6

6 wykonawca na wlasny koszt, w okesie *ykonyrvania przedmiotu Umowy ubezpieczy-
i zapewni ci4glo56 ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadanejuz poiisy na
wszlstkie podane ponizej ryryka:

l) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci clrvilnej wykonawcy, zamawiajqcego oraz wszystkich

e-mail:info@si

7>
SIME POlaka Sp. z O.O,, ut iMala18,96-500Sochaczew,tet.:+4822,tO253OO,lax:+4E221025301,
mepolska.pl, NIP: 526-24-99-440 Sqd Rejonowy dta m.st waGzawy xlv \,/ydzial Gospodarczy Kralowego Rejestru sqdowego

pod numerem KRS 0000193,tS1, Kapitat zaktadowy: 23 OO0 OOO pLN, www.slm6pobk,.pl -
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l. Za naleiryte wykonanie Umowy Wykonawcy przysluguje ryczaltowe wynagrodzenie w
).

wysokoSci

zl (slownie

podwykonawc6w (,,Ubezpieczeni") z $4ulu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej oraz posiadania i

irytt'o*"niu mienia wra, z OC za-produtt / wykonanq uslugg pokrywajqce szkody osobowe

(uszkodzenie ciala, rozstr6j zdrowia lub 5mier6) wraz z ich nastgpstwami oraz rzeczowe (tirata,

uszkodzenie lub zniszczenG mienia) wraz z ich nastgpstwami powstale w zwi4zku wykonl'waniem

przedmiotu Umowy, obejmuj4ce r6wniez odpowiedzialno56 wzajemnq pomigdry Ubezpieczonymi'

Umowa ubezpieczenia 4arL'obejmowa6 odpowiedzialno66 cywilnq deliktowq, kontraktow* oraz

deliktowo-kontrakto*4 , .r,,4 g*uiancyjn4 nii niZsz4 ni2 500 000 PLN najeden iwszystkie wypadki

ubezpieczeniowe.

2) Ubezpieczenie bgdzie rozszerzone o odpowiedzialnoS6 cywiln4 pracodawcy
' z tltufu *ypadk6w przy pracy pracownik6w Ubezpieczonych z limitem odpowiedzialnoSci' co

na.lmniej +d.b00 tLN, najeden iwszystkie wypadki ubezpieczeniowe'

3) Do umowy ubezpieczenia zostan4 wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony stosownie do
' 

charakteru obejmowanego ochron4 przedmiotu Umo$y i rodzaju prowadzonych- prac (w tym m in'

szkody wyrz4izo ne przez.".ry"y budowlane oraz pojazdy wolnobieine' szkody. wynikaj4ce z

uZywania mloi6w pniumatycmych, hydraulicmych, kaiar6w itp., szkody powstale.wskutek wibracji,

naruszenia konstruicji no5nych, szkod-y w polo2onych na terenie budowy{ego pobliZu mediach itp')'

4) Brak udzialu wlasnego / fianszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szk6d osobowych, w odniesieniu do

szk6d rzeczowych 
-udziat 

wiasny / frinsryza redukcyjna nie l^yzsza niz l0 o/o wysokosci

odszkodowania nie mniej ni2 5.000 PLN na zdarzenie'

Jezeli wykonawc a zafiierza wnie56 zabezpieczenie nale2ltego uykonania YmolYy 
w formie gwarancji

UunXo*"j lub ubezpieczeniowej zobowiqzany jest do jej zawarcia na warunkach zatwierdzonych przez

Zamawiaj4cego.

wszystkie dokumenty potwierdzajqce zawarcie um6w ubezpieczenia oraz dowody oplacenia skladki (w

,;i"bj"y"h rat s[l;dki, bqdLlaty skladki) wykonawca dostarczy natychmiast _po 
,awarciu um6w

,ii.rp-i"-"ii",;"anak nie p62niej niz w dniu przekazania terenu.budowy, a dowody oplacenia niezwlocznie

fo uptynigciu-ierminu latno5ciskladki lub raty skladki oke5lonych w dokumentach potwierdzajqcych

zawarcie um6w ubezPieczenia.

sll
Wynagrodzenie

l) 80% wynagrodzenia okre6lonego w ust. I powyzej, platne na podstawie faktury wystawionej
' prr"rwytin"*"9 po podpisaniu protokolu odbioru koricowego bez zastrzeLei'

Z1 ii"l" *ynuglodzeria oir"3lonego w ust. I powyzej, platne na podstawie fakturY *Tstawionej

p.r", Wyk"onu*"g po up\rruielerminu na wniesienie sprzeciwu przez wlaSciwy Inspektorat

i.,ladzo.u Budo*lan"go,l"Lti * ty. terminie nie zostanie wniesiony sprzeciw.

7

8

2

3

4

SIME PolSka Sp.zo.o. ul. 1 Maja 18, 96-500 sochaczew' tel':+48-22]o 25 3oo' lax: +4a 22 10 25 3o1'

e-mait: info@simepotska.pr, Nrp: s2o-z+-sutd, SaJ iq-o*v or" , 
"t 

warszarvy xlv l 4/dnal Gospodarczv-Krajowego Reiestru Sedowego
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Wynagrodzenie w wysokosci wskazanej w ust. I powy2ej okresla calkowit4 wartoft, kt6r4 Zamawiaj4cy jest

oblwi4zany zalaci6 Wykonawcy za wykonanie zam6wienia'

Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony vAT wedtug stawki obowiqzuj4cej w dniu

wystawienia faktury VAT.

Zaplata wynagrodzenia nast4pi w poni2szym trybie:

$
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5. Zaplata wynagrodzenia nast4pi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w terminie 14

dni od otrzymania faktury prawidlowo wystawionej przez Wykonawca. 
-

6. Za dziei, zaplaty strony przyjmui4 dzieri obci4zenia rachunku bankowego Zamawiai4cego.

7' W 
-razie 

op6mienia zaplaty Wykonawca ma prawo naliczy6 ustawowe odsetki od niezaplaconej w terminie
nale2noSci.

8. Strony o6wiadczaj4, i2 s4 platnikami podatku VAT.

9. Przed zaplat4 cz9ici wynagrodzenia oke5lonej w ust. 4 pkt 2 powyzej, Wykonawca jest zobowi4zany
przedstawi6 Zamawiaj4cemu potwierdzenie zaplaty wynagrodzenia nalein.go poA*yton"*.y. (esli dotyczy)

10. w pr4padku nieprzedstawienia potwierdzenia, o kt6rym mowa w ust. 9 powyzej lub w przypadku, gdy
przedstawione potwierdzenie budzi w4priwosci Zamawiai4cego, zamawiiiqcy jest uprawniony do
wstrzymania wynagrodzenia oke5lonego w ust. 4 pkt 2 powyZej.

s12
Odstlpienie od Umowy

l. Zamawiaj4cy mo2e odst4pi6 od Umowy w przypadku:
l) wykonyrvania przez Wykonawca przedmiotu Umowy w spos6b niezgodny z postanowieniami Umowy

lub w spos6b zagr&aj4cy bezpieczerist*u os6b i mienia, i nie przyst4p-ienia do nalezyego uykonywania
Umowy oraz nie usunigcia zaistnialych niezgodnoSci w tlrminie 3 dni od pir"rn"go wezwania
Wykonawcy przez Zamawiaj4cego do znriany sposobu wykonania Umowy, lub2) wygasnigcia stosunku ubezpieczenia, o kt6rym mo*a * 5-2 ust. 2 pkt 40 umowy, i nie wznowienia tego
ubezpieczenia w terminie 3 dni, lub

3) uniemo2liwiaj4cego wykonanie Umowy zajgcia lub utraty maj4tku Wykonawcy.

2. w przlpadkach, o kt6rych miya w ust. l, zamawiai4cy bgdzie uprawniony do odst4pienia od Umowy po
bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu *yinatron"go wykonawcy n" u.unig"i" naruszef, nie
k6tszego nil ttzy (3) dni. oswiadczenie o odst4pieniu od Umowy powinno miee rormf iir".na i zawiera1
uzasadnienie.

3' o(wiadczenie Zamawiaj4cego o odst4pieniu od Umowy z powodujej naruszenia, o kt6rynn mowa w ust. I lub
2,moze zos:3e zlozone wykonawcy po uptyrrie 3 ani oa anra bezs[ui""^"go uir;;i;;inu *y-u"ron"go
zgodnie z ust.2.

4' W przypadku naruszenia Umowy uprarrniaj4cego Zamawiaj4cego do odst4pienia od niej, o kt6rym mowa wust l, zamawiajqcy moze 2qda6, od,wykonawcy aplaty kary umownej w ivysokosci 3tilo calkowitej kwotywytagrodzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust. l.

5 w przypadku odst4pienia wykonawcy od Umo*y z przyczyn dotyczqcych zamawiai4cego
wykonawca moie i4dat od zamawiai4cego zaplaty kary umownej w *yrorls"i 30% cadi-witej
kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowaw $ tt usi. t.

W przypadku odst4pienia Zamawiajqcego od Umowy Wykonawca obowiqzany jest wstrzlma6
wykonyr,vanie rob6t budowlanych, zabezpieczyt, i opuicid ieren budowy w terminie wv^""inu.
przez Zamawiaj4cego oraz przekaza(, kompletn4 dokum entacjg zwi4zaiq z budowq. '

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicmosci powodui4cej,2e wykonanie umowy nie re2y w

6

7

e-marl i

.+>
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$13
Kara umowna

2

Z zastrzei eniem $ 6 ust. 3, w pr4padku op6znienia wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do terminu

okreslonego w g 6 ust. z zu ^*iffi ioLe zqdat od wykonawcy zaplaty ktrl umownej w wysokosci I o/o

["^"i f"i",y *ynagrodzenia' o troi"i rno*" * $ I I ust l 
' 

za kaidy dziei op6inienia'

w przypadku op6lnienia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi i gwarancji w

wysoko6ci:
l\ 0,2 oh lqcmejkwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust l' zakaddy dziefi op62nienia o l-

l4 dni,
2\ 0,5 Yo lqcmej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ 11 ust l' zz kaidy dzief op62nienia

przekraczaj4cego l4 dni,

fi"a" oa ni.lgpn"io ani""po rpty*i" terminu *yznaczo nego przez Zamawiaj4cego na usunigcie wad'

Wykonawcaobowi4zanyjestui6ci6kargumown4'okt6rejmowawust'Ii2pktl)'2)wterminie7dniod
otrrymania wezwania od Zamawiajqcego'

Zamawiajqcy mozedokona6 potrqcenia kary umownej, o kl6rej mowa w ust' I i 2 pkt l)' 2) od kwoty l4cmej

prrysfu guj4cego Wykonawcy wynagrodzenia'

w prrypadku poniesienia szkody o wartosci przekraczajqcej wysoko56 kary umownej, Zamawiajqcy ma prawo

doct oi)ie naprawienia szkody na zasadach og6lnych'

$14
OdpowiedzialnoS6 i okoliczno5ci rryl4czajqce odpowiedzialno66

Stronyustalaj4wzajemn4odpowiedzialno56zaniewykonaniealbonienale2ytewykonanieobowiqzk6w
wynikaj4cych z niniejszei umowy na zasadach og6lnycl, okre6lonych w obowiqzuj4cych przepisach'

Strony zwolnione s4 z odpowiedzialnoSci za niewykonanie obowi4zkow wynikajqcych z Umowy' je2eli

przyczyl4 ich niewykonania ivry 
-"r."1i"^"s"i 

si'ty wyzszej. Za okolicmosci sily wy2szej uwai2 si9

okolicmoSci, powstate po ra*a#J umowy, w *yniku niep.zewidzianych przez Strong zdarzeri o charakterze

nadzwyczajnym, kt6rych Strona n; ;d; przewidzie6 ani kt6rym Strona- nie .mogla 
zapobiec' w tym

prawomocne decyzje organow "a.iiiri.?"ji' 
lrt orz.eczenia s4dowe, lub decyzje innych uprawnionych

organow wladzY Publicznej.

Wprzypadkuwystqpieniaokolicmo6cisitywyzszejterminzakoticzeniarob6tulegnieprzesunigciuoczas
trwania przeszkodY.

Strona powoluj4ca sig na wyst4pienie okoticznofui sity wyzszej obowi4zana. jest pisemnie

powiadomi6 aruga St ong o nnystaiieniu tych okoliczno6ci i przewidywanym okesie trwania'

3

4

5

J

5 Strony ustalajq nastgpuj4ce szczegllne zasady odporxiedzialnoSci Wvkonawcv:

ll wvkonawca oonosi odpowiedzialnoSi cywilnq za *ytzqd'one osobom trzecim szkody
' ' ;ilil;;lrrk, , nnTkony*unyrni robotami do.chwili oddania przedmiotu Umo*ry'

2) Wykonawca odpo*iuau ," ot"ttoa'"nia i skutki uszkodzeri wszystkich urzqdzefl podziemnych

,r,JiJ*^i"rv"i, 
"a 

mapach lub wskazanych uzgodnieniami bran2ouymi'

Sl tE Polska Sp. zo.o',ul l Mala 18' 96-500 sochaczew' tel +4g2210253oo fa]/. +4a2210253o1'

e-mail: info@simepolska.pr, nrP: szo'21-ss<lol#;i;;;; il;;l *;"*v xtv Wttia o*poaarczv Krajoweso Rejestru sqdoweso

poo numerem rns: ooioi'iiotili"pnLi-toJ"-' za oo6 ooo ptt't' wuw'simepolska'pl
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Fundusze
Europejskie
lnf.astruttu.. I S.odowisto

2. Dla cel6w realizacji postan
l) adresZamawiaj4cego:
2) adres Wykonawcy: ul.

Rzeczpospotita
Potska ilpol3l€

Unia Europejska
EuropejskiFunduiz

Rozwoju RegionaLnego1 I

6

3) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszko dzef. wz4dzei podziemnych nieuwidocmionych w
dostarczonej przez Zamawiai4cego dokumentacji tylko wtedy, gdy protokol i Nuruav tioo.ayr"cy.ln"l
nakazyrval *ykonyrvanie rob6t pod wlasciwym nadzorem t.anzoruym lub naka4val fokonyr,vanie prac
ziemnych rgcmie, a Wykonawca nie zastosowal sig do zaleceri Naraay fooraynlylne.l.

wykonawca- oSwiadcza, 2e posiada stosowne zzbezpieczenie finansowe na pokrycie ewentualnych szk6dwynikaj4cych z realizacji postanowieri Umowy.

sls
Dorgczenia

Strony ustalai4, i2 oswiadczenia i zawiadomienia zwi4zz,e z wykonaniem Umowy przekazywane bgd4pisemnie (osobi5cie albo drog4 pocztowq) oraz faksem luL za pomoc4 poczty elektronicznej. '

o1i9ri UmoW Strony ustalaj4 nastgpuj4ce adresy do dorgczeri:
ul. I Maja 18, 96-500 Sochaczew,

3 W przlpadku zmiany adresu, o !61fm mowa w ust. 2 powyiej, Strony zobowiqzui4 si9 do niezrvlocznego
pisemnego_powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie io jo.g"r",i, pod .ygor# u;ania za skutecmie
dorgczon4 korespondencji xyslanej na ostatni podany Stronie zgoanie z ninielsij'u.";t;;;:

po"altlli"i"r"

Strony ustalaj4 przedstawicieli uprawnionych do dokonywania wilr4cych uzgodnieri zw i4zanych z realizacj4Umowy:
l) Zamawiaj4cy - Pawel Lodyga, nr tel. 531 547 834, faks 22 l0 25 30t, email p.lodyga@simepolska.pl;2) Wykonawca - nr tel faks email

2 Zamawiai4cy informuje, 2e tunk;.i?^hrryI,1.1 l"lrgru bgdzie pelni6 pan pawel Lodyga, mai4cy uprawnieniabudowlane nr MAZ0I l0/OWOS/I3 z dnia 20.06.2013 r.

3. Wykonawca informuje, 2e funkcjg kierownika budowy bgdzie pelnii pan/panl , majqcylauprawnienia budowlane nr z dnia r

4

s17
PoufnoS6

')

Z wyl}czeniem przypadk6w, w kt6rych ujawnienie nesci umowy jesr wymagane w przepisachprawa' oraz przypadk6w okeslonych w umowie, Strony obowr4zane s4 utrzvmac w taiemnicvwszelkie informacje dotycz4ce Umowy i jej wykonania, * ty. a"n. irr#;;l ;;;j"'k;;.""'",
Je2eli jedna ze stron zastrzegla poufnosc informacj i stanowi4cych tajemnicaiej przedsigbiorstwa,
druga Strona obowiazana jest dorozyi szczegornij sta.anno6ci, uuy ,..ho*ue't" t;f#;;j; ;tajemnicy.

sltlE Polska sp, z o.o., 
-ur.^1 

Maja 18, 96-500 Sochaczew, ter.: +48 2 2 10 25 300,rax: +18 2210 25 301,€-mair into@simeporska.pr. Nrp 526.24-99-440, sqd iepno*v ara - si wirsra"i iv-v,iyi.,a o*poo"rczy r\rajo ego Rejestru sqdow€gopod numerem KRS 0000193491. Kap(at zakhdowy: 23 006 oo0 p[N. *w.ef .ep6frfi.fi

w prrypadku zmiany os6b' o kt6rych mowa w ust. l-3 powy2ej, Strony zobowiqzui* sig do niezwrocznegopisemnego powiadomienia drugiej Strony.
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hfraslrokhr.a i Srodowisko I Rzeczpospolita
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Unia Europejska
EuropejskiFundu5z

Rozwolu Regionalnego
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Postanowienia koicowe

l. Wszelkie spory mogQce wynikn46 migdry Stronami Umowy b9d4 zalatwiT: na 
. 

drodze polubownych

negocjacji; jezeli w ci4gu 3 igoJni Sttony nie osi4gn4 poro'uti"niu' knzdu ' nich mo2e uzna6 negocjacje za

bezskutecme i wystepii n" a'r;gi.qao*q przea red-*i"s.i*y ze wzglgdu na siedzibg Zamawiaj4cego'

2. W sprawach ni"ur"guto*"nyZ|' * U.o*i.. maj4 z-astosowanie przepisy obowi4zuj4cego prawa' w

szczeg6lno6ci Koa"rcu cy*ii'n"go i ustawy z 7 tipca tee+ r. Prawo budowiane (tekst jednolity Dz' U' 22017

,. pri. 13321 oru akt6w wYkonawczYch'

3. Iniegraln4 czg66 Umowy stanowi1 zal4czniki:

l) ProjektY budowlane gazoci4g6w,

2) DokumentubezpieczeniaWykonawcy,
;t il;;;j" 

"u 
.ouoty buao*i-e zgoinie z wzorem stanowi4cym zal4cmik nr 8 do SIWZ'

4. Wszelkie znriany Umouy lvymagaj4 formy pisemnej pod ryeorem niewa2noici'

5. Umowg sporz4dzono w dwo'"rtl""ailut-tiqi'ych egiemplarich - po jednym dla kazdej ze Stron'

Wvkonawca

SIME Pobka Sp' z o'o" ul 1 Mala 18' 96-500 Sochaczew' tel' +48.22 10 25 3oo lax +$ 22 10 25 3o1

e-marr Into@smepolska pl, NIP 526-2a-9s-aa;, sa;;;;;; il;;i waEzawv xlv \l^/dzral Gospodarev Kraiowego Relesru sadowego

pod numerem KRS d;;;;;:A;il;;t;oo*v: za oo6 ooo er-r' w*- limepollka'pl

ZamawiajqcY

l,
s


