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UMOWA nr 211707

zawarta w Sochaczewie w dniu DD.MM.2OI9 r.

migdzy

SIMf, Polska Sp6tk4 z ograniczon4 odpowiedzialno6ciq z siedzib4 w Sochaczewie przy ul. I Maja lg, 96-500
ig"!':?"I, wpisan4 do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadi onego przez S4d Rejonowy dla m. st. warszawy Xlv
!y!21{ loryoaarczy Krajowego Rejestru. S4dowego pod nimerem KRS 0000193491 , Ntp:, 526-24-99-440,
REGoN: 016439396, zwan4 darej ,,Zamawiaj4cym", reirezentowanq przez lerzego Trzciriskiego - prokurenta

a

Sochaczew, dnia DD.MM.20l9 r

z siedzib4 w przy ul
(miejscowo56),wpisan4 do Rejestru przedsigbiorc6w prowadzonego przez
_ Wydzial Gospodarczy Krajowe go Rej estru S4dowego pod numerem

REGON: zwanym dalej ..Wykonawc4,..
przez

sl
Przedmiot Umowy

_ (kod pocaowy)
S4d Rejono*y dla
KRS
reprezentowanym

NIP

l ' Zamawiai*cy powierza, a wykonawca zobowiqzuje sig do wykonania i oddania obiekt6w liniowych(przedmiot Umo*y) tj. gazoci4gu Sredniego cijniinia w m. Sochacrew ul. Fabryczna, ul.Bojownik6w, ul. Wyzwolenia, ul. Tomicklgo, ul. Gwardyjska, ul. Sparrariska, m. Andrzej6wDuranowski, m. Jan6wek Duranowski gm. Sochaczew o di. ok. a2l6,0m i sredn. DNI l0 mm.2. Przedmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2:

- naprawy powstatych w trakcie budowy uszkodzeri sieci uzbrojenia terenu,

;ffff:''""," 
nadzoru i odbioru techniczn"g" 

"ap"-*i"ari"i .tu2b koliduj4cego uzbrojenia
- zakup materialow do wykonania zadania,- wl4czenie do istniej4cego gazoci4gy.'o tej samej .rednicy wykonane w technorogiizapewnral4cej ci4glq dostawg gazu do odbiorco-w,- wykonanie obowi4zk6w okeflonych w Umowie, przede wszystkim wskazanych w $ 2

W zwiqzku z:

' przygotowaniem irearizacjq przez Zamaw.iajqcego projektu pn...Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej naobszarach dotvchczas niezgazvfikowany"r' i" p"*r'".i1 i";f;;kh il - p;ffi;:, o6ciennych. tj.warszawskim-zachodnim i zyrardowsiim", Lgdqcego przedmiotem aonnun.l*uilu , EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionarnego * ,rrr.h ' oTriatania 7.I ..R";;i";;i"rig*ry"r, sysrem6wmagazynowania' przesylu i dysrrybucji energii" Programu operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko nalata 2014-2020,
' wyborem wykonawcy, dokonanym w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 2llT0T,prowadzonymw trybie art' 701 - 705 Kodeksu iyrilnego, igodni" , r-""au.q udzielania zam6wieri z dnia 0l kwietnia2018 r., (reksr iednolitv zostal op,iUfif"*"_ri" ,ii"n1e *r,nv.simepotska.pl;,Strony zawierajq Umowg o naitgpuj4cej treSci:

SlilE polska SD. z o.o.*'"''n'oo"'i"[ir*'#]Ji"'jfri.,,J#$i.ldr"jjff:i'dff"ffi# 
jfffi:ffiifffiB;1fl"tr-i!,,;",..u.o*no

/-
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3. Wsp6lny Slownik Zam6wienia
Kody wedlug CPV:

45231200-7 - Roboty budowlane w zakesie budowy ruroci4g6w naftowych i gazoci4g6w

4523122G.3 - Roboty budowlane w zakresie gazociqg6w.

8

4. Szczegolowo przedmiot Umowy okre6laj4 projekty budowlane, zal4czone do Umowy'

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

Umowy.

6. Wykonawca o6wiadcza, i2:

1)posiadai/lubzatrudniosobyposiadaj4ceuprawnieniawymaganeprawemdlawykonaniaprzedmiotu
Umowy,

Zl JV.p"r";" Srodkami finansowymi, potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do nalezytego

wykonania Przedmiotu UmowY.

7. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z:

l) przepisami ouo*iq^jq;"go ;;;; ; G rozporzqd'eniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia

2013 r. w sprawie *"-;i"6;i;;;i"mych, jakim powinny odpowiada6 sieci gazowe (Dz. U - 22013r.,

2)
3)
4)
s)

poz.640 z p'62niejszym i zmianami)'

)asadami wspolczesnej wiedry technicznej

aotr*"ntu"ia t""hnicznq zal4czonq do Umowy oraz projektem organizacji ruchu'

komoletem niezbgdnych uzgodnieri i zezwole6'

*"ti-^i"ri Z"rnawialqcego i inspektora nadzoru Zamawiaj4cego'

W prrypadku wskazania w dokumentacji projektowej'- o kt6rej mowa w ust 4 powy2ej' konieczno6ci

stosowania konkretny"t, ^"xo* 
io*rffi"'1.,. i",."ori rru pochodzenia. w vm poihodzenia wyrohow od

okre6lonego producenta l"b p;;;;fu;' iamawiaj1cy ioput'"- w kazdym z takich przvpadk6w

rozwi4zaniar6wnowaZne.Zamawiaj4cydopuszczatezzastosowanietozwi4zahr6wnowaznychdonorm
technicznych wskazanych * **. 

-ll-[r."i,tacji 
projektowej. Dane rozwi4zanie techniczne mo2e by6

uznane zar6wnowazne, je2eli Wykonawca wykaze' ze.ma ono co najmniej takie parametry jak^wymaga

oodana w dokumentacji norma lui co najmniij parametry por6*ny*ilne' imoze byi stosowane zgodnie

z odoowiednimi przepisami. z^i"**"'ri" .oro i4rania ro*no*aznego wymaga akc3R1ac1i, inspelrtora

nadzoru Zamawiaja""go. tntp"fiot"nla'1" Z"u*iujqcego nie mo2e ittt'y'"i l'u odmowi6 udzielenia

'l

takiej akceptacji b ez podmia prryczyn'

$2
Obowiqzki WYkonawcY

Wykonawca zobowiqzuje sig wykona6 przedmiot Umo*y rzetelnie i terminowo'

W cetu wvkonania przedmiolu Umowy Wykonawca zobowiqzuje sie do dzialania z naiwyZs71

starannotui4. zgodnego ' "b"*i;;l;;y;ip't 
pit"t"i prawa i zasadami wiedzv technicmej' a

w szczeg6lnoSci do:

I t (cislei wspotpracy z Zamawiaj4cym w celu wykonania przedmiotu Umowy'

ii irffi"*Lra zama*iai4ceeo o stanie zaawansowania robot'

3) poinformowania zama*iajffi";:'Oyl' 9::li{^}0."**nieri 
uzvskanvch przez

Wykonawca, nakladaj4cycn obJwiqzki na Zamawiaj4cego' w lerminie umo2liwiajqcym mu

Sll'rtE Polska Sp' z o'o'' ul' I Mala 18 96'500 sochaczew tel +48'22 10 2s 3oo lar +4a 22 1025301-

".,"u 
,^".*il[=o*'"[ffi"f;,_.J.';;3.fl1?T:il,1i[fffi"#Xi,.Hi:ffi:lffifJ,XL1offo*",'n"'o**o
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wykonanie tych decyzji lub skuteczne odwolanie sig od takich decyzji,
4) pisemnego zawiadomienia Zamawiaj4cego o planowanym rozpoczgciu prac z minimum 3-dniowym

wyprzedzeniem,
5) skladania w imieniu Zamawiajqcego wniosku o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego w

celu umieszczenia urz4dzeh infrastruktury technicznej niezlvi4zanych z potrzebami zarzqdzania
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 wla5ciwym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

7\ przekazania Zamawiaj4cemu dokument6w niezbgdnych do zloienia zawiadomienia o zako6czeniu
budowy i przysqpieniu do u2ykowania obiektu budowlanego we wla6cillym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

8) poniesienia kosa6w zajgcia pasa drogowego na czas budowy i przedstawienia na zqdanie
Zamawiajqcego dowodu uiszczenia oplat na rzecz zarz4dcy drogi,

9). zapewnienia m aszyn, urz4dz9h i narzgdzi niezbgdnych do *ykon'ania przedmiotu Umowy,
l0) prawidlowego prowadzenia dokumentacji budowy,
I I ) ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu przepis6w prawa budowlanego,
12) wlajciwego zorganizowania ioznakowania placu budowy zgodnie z projekte; organizacji ruchu,
l3) przestrzegania przepis6w BtIp i przeciwpozarowych na ie.einie budouy,
14) nale2ltego zabezpieczenia terenu budowy,
15) obsfugi geologicznej budowy oraz wykonania badaf stopnia zaggszczenia gruntu, jezeri jest towymagane przez zarz4dc7 drogi,
16) obslugi geodezyjnej budowy - ryczenie sieci gazowej i sporz4dzenie geodezyjnej inwentaryzacjipowykonawczej,
l7) umieszczania afisz6w informacyjno-marketinqowych przekazan ych przez Zamawiai4cego w
. ^. 

widocznym miejscu na ogrodzeniu przy ptacu btidof.l!) zapewnienia wymaganych Narad4 (oorjyna"y.ln4 nadzor6w bran2o*ych,
19) *ypelnienia wymog6w i zarecen wynilalacyctL. pororory"h dokument6w (decyzji, uzgodnieri,
^ ^. 

opinii.l zal4czonych do projektu budowlanigo.
20) zapewnienia nadzoru iodbioru technicznegJsluzb uzbrojenia terenu w razie kolizji sieci oraz naprawyuszkodzonej sieci uzbrojenia terenu,
2 I) dolo2enia wszerkich staran w celu zmniejszenia uciqzriwosci ntiqzanychz wykonywanymi robotami
^-. 

d.la mieszkaric6w s4siednich nieruchomoJci,
22) skladowania urz4d,zert, mater,ialo,w i odpad6w zgodnie z przepisami obowiqzui4cego prawa,23) wyrvozu gruzu i usuwania odpad6w ,,"."nu Uuio*r rn,ii"-i]
za) r,yr.ona,i"a.o,[il.r,, 

""*i*rii"; ;#;,"-di:y;;;:'o"oisami obowi4zujqceso prawa,

25) wykonania podsypki pod eazoci4g i nadiypki pirrf.i", or- )rggszczenia gnrntu.26) nvkonania przecisk6w w iiejscaJh 
^r";;;";;;;;;;;"f,i", n"r."-ry"t przez wla.ciwe organy rub

_ _. Wznaczonych przez Zamawiajqcego,

" il:::ffi"#:h,przewodowvch 

'i 
lowarzvsz4cej armatury oraz rur ochronnych, oslonowych i

"'il:;"";il,'i*o:ilo#n.'-""'**6w rur dostosowanvch do hansportu gazu ziemnego tvpu

29) ulo2enia ponad gazoci4giem rasmy.lokalizacyinej z wkladkq metalizowan4 lub drutem wraz
- ^ z,uyprowadzeniem na powierzchnig,

]91 il"^ri. tasmy osrrzes;wcrel z napisem UWAGA GAZ,
J I ) zamontowania mbliczek oznaczeniowych i lokalizacyjnych przewodu i armatury.32) zamontowania znacznik6w elekrromagnetyczry;h ';-;;"1;.".h 

skrzy2owari z innymiurz4dzeniami infrastrukturv techniczneilub in"vJ *rk",i,v"t p.z";-l;;il;, N;#;ilZamawiajqcego,
33) wykonania cryszczenia gazoci4gu na zasadach okreSlonych przez Zamawiajqcego oraz \.robecnoSci Inspektora Nadzoru 2ima*iajqcego 

-'- --'-"J -" I

E, a tak2e

SIME Polska So. zo.o 
-ut^t 

Maa 18.96-500 Sochaczew. ret +4822 Io253oo.Iax +48 2210 2s 3o1e-mair ,nto@srmeporska.pt. Ntp si6.2a-9e_aao sqd i"p"o*y ar" r..f iliii"*v xi,liit.,"l oo.oooar"zy.xralo*"go ie;e"rru sqdowesopod numerem KRS oooot93491. Kap(at zak"o"*v-zs 
-oij6 

ioi i.Ii www.srmepolska.pt
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34) wlqczenie do istniej4cego gazoci4gu o tej samej srednicy wykonane w technologii zapewniajqcej ci4gl4
dostawg gazu do odbiorc6w,

35) napelnienia wybudowanej sieci paliwem gazowym na polecenia Zamawiajqcego,
36) wykonania pr6by szczelnoSci gazoci4gu zgodnie z wymogami Zamawiajqcego wraz z wykresem

$aficznym w obecno5ci Inspektora Nadzoru Zamawiaj4cego,
37) zastosowania sig do wskaz6wek Zamawiaj4cego przy wykonyrvaniu przedmiotu Umowy; je2eli

zastosowanie sig przez Wykonawcg do wskaz6wek Zamawiajqcego mogloby doprowadzii do
nieprawidlowego wykonania Umowy w Swietle zasad wiedzy technicznej b4d2 przepis6w
obowiqzuj4cego prawa, Wykonawca obowi4zany jest pisemnie powiadomi6 o tym Zamawiajqcego.
pod rygorem utraty prawa do powolyrrania sig na te okolicmoSci w p6iniejszym terminie,

38) pisemnego informowania Zamawiajqcego o wyst4pieniu okolicmoSci, mog4cych uniemozliwii albo
utrudni6 prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, w tym bl9d6w w dokumentacji, pod

rygorem utraty prawa do powolywania sig na te okoliczno6ci 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

nawieizchni, w tym zniszczonej zieleni i likwidacjg ewentualnych szk6d powstalych na terenie objgtym

projektem budowlanym i nieruchomosciach s4siednich, naprawg ogrodzeti, dr6g, chodnik6w) i

protokolamego tego potwierdzenia przez wla6ciciela lub zarzQdca drogi lub nieruchomosci,

42) odtworzenia ia*iirzchni drogo*ej zgodnie z warunkami ustanowionymi przez zarz4dci drogi,

43) zgloszenia projektu organizacji ruchu w odpowiednim urzgdzie,

a+i in"ru.mowania' Zamawiaj4cego o robotach zanikajqcych lub ulegajqcych zakryciu na 3 dni przed

planowanym wykonaniem Prac,
45) wykonania wszelkich innych obowiTk6w Zamawiajqcego, wynikaj4cych z przepis6w prawa

'budowlanego, do dnia protokolamego przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji

Zamawiaj4cemu.

Wykonawca odpowiada za zgodne z przepisami prawa zabezpieczenie miejsc' w kt6rych- prowadzone sq

roboty wchodzqce w zakes lJmowy i'odp|wiada'za ewentualne skutki wadliwego zabezpieczenia rob6t'

Rozpoczgcie rob6t zostanie potwierdzone protokolamie przez Strony Umowy'

(protok6l koniecznoSci).

$4
Obowiqzki Zamawiajqcego

)

4

s3
prace nieprzewidziane w Umowie ani w projekcie bidowlanym, a konieczne dla prawidtowego rrykonania

Je2elipodczaswykon},\xaniaprzezWykonawcaobowiqzk6wwynikaj4cychzUmowyokaZesig,2eprawidlowe
wykonanie zam6wienia *v-"gu- p.i"p.o*"dr*i" p*". ni"p.r"*iarianych w umowie ani w projekcie

i,ii"*f*v., Wykonawca i Z":."riiffi ustal4 proiokolamie rodzaj, zakres i termin wykonania tych prac

Zamawiaj4cY zobowi4zuje sig do:.--'--- 
ii ,Ltazania projekt6w budowlanych, prawomocnych pozwolefi na budowg oraz

dziennik6w budowY,

2) przekazatia projekt6w organizacji ruchu'-

ii Lp"*oi"riu-nadzoru nad wykonywanymi pracami'

4) niezwlocmego powiadomienia 
- 
Wykonawcy o wydaniu przez Inspektorat Nadzoru

Budowlanego pozwolenia na u2ykowanie sieci gazowej'

5) zaptaty wyigrodzenia za nale2lte wykonanie przedmiotu Umowy'

SIME Polska Sp. z o'o', ul 1 Maja 1E' 96'500 sochaeew lel..+48.22-10 25 30o fax: +482210253o1'

e-marl inio@simepolska pl NlP 526_24'99-44; Seo ie"""t d'" ln'" warszawY xlv Wydzal Gospodarczy Kralowego Relestru

poo nr.",e. xas' ooJoig"iiili"l'ta -*r"o"*v z: oo6 ooo prlt vrww'simopolska Pl

Sadowego



/
Fundusze
Europejskie
lnlrast.uktura I Srodowisko

Rzeczpospolita
Polska E

!-- r r.ipoad€

Unia Europejska
EuropejskiFunduiz

Rozwoju Regionalnego

$s
Materiaty

Wykonawca zobowiqzuje si9 wykona6 przedmiot Umowy z material6w wlasnych, za kt6rych zakup,
transport i rozladunek odpowiada.

Jakos6 material6w, o kt6rych mowa w ust. l, powinna odpowiada6 wymogom wyrob6w dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okeSlonych w prawie budowlanym i przepisach dotycz4cych
material6w budowlanych oraz *ymaganiom okeSlonym w projektach budowtanych.

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

Na kaide iadanie z,amawiai4cego wykonawca obowi4zany jest okaza6 w stosunku do wskazanych
material6w certyfikat zgodnosci z polsk4 Norm4 lub aprobat4 tichn icn4, jeLeri,4 on" *y."g-".
W przypadku_ zastosowania przez 

.Wykonawc a ronti4zania r6wnowa2nego, zgodnie z $l ust. g,
wykgnlwc_a obowi4zany jest okaza6 w stosunku do wsiazanych roruiqzah"riwiowainych iokumentpotwierdzaiqcy dopuszczalnosi stosowania go prry wykonywaniu przedmiotu umowy, wydany igoaniez obowipujqcymi przepisami, o ile przewidul4 Lne 

'obowiqzek 
uzyskania iposiadania takiegodokumentu.

s6
Termin zakofczenia rob6t i wykonania zam6wienia

wykonawca wykona przedmio,. uTg*y oraz obowi4zki oke.lone w $ 2 ust. 2 (czg.ciowy odbi6rprzedmiotu Umowy) w terminie do dnia iS.tO.ZOIq..

wykonawca przekaze Zamawiajqcemu. zgodnie z zestawieniem zal4czonym do procedury, o kt6rej mowaw $ 7 ust 2' kompretn4 dokumenucjg poinykonr*"rq ll,orrco*y oduio, p.r.arioir-ur'o*yi Ji"*ini"dodnia l5.ll.20l9r..zu*zglgdnieniemrsr. t po*yZej. 
-- '

Termin odbioru. kofcowego mo2e ulec zrnianie w nastgpuj4cych przypadkach:1) rozszerzenia zakresu Umowy podczas jej *ydfi;;,'-2) opoinienia przez zamawiai4iego *ytonani" 
"il;i4r** okresronych w g 4 Umowy - o ,o66 dni

;""?hTir"j::"-ienia' 
liczonq oi dni" "*"";u;.*v do dnia 

"prr"{*ii^ 
k-ompletnej

3) koniecznoSci dokonania zmian w dokumentacji projektu budowranego, nieprzewidzianej w dniuzawarcia Umowy,
4) wyst4pienia waru"O6* ,,.::l::O-:1ych un iemo2liwiaj4cych wykonanie przedmiotu Umowy,5) wlst4pienia okolicznodci siry wyzsze.;.
O 

;:ffi[:"*rych 
okoliczno5ci igodn'ie ,znanych przez Strony za podstawg przesunigcia

Wykonawca bgdzie przekazyrvai Zamawiaj4cemu na jego 4danie raport ze slanu realizacjizam6wienia. Do raporru *rUol1y"1 Ajaii, ,"g"r i-iAn-.1*""y1ny sieci wykonanej odpocz4tku budowy lub osrarnieso raponu. Rapon powiniei u*iir^" nastgpui4ce informacje:I ) lokalizacja. dtugodc i Srednica *ybudowanej iieci *-;;;. 
-'

2) tokalizacja, dlugoS6 i Srednicasjeci s-;.i;-;fi;;ij oa pocr4tr.u buao*y,3) dzialania, kt6re bgdq prowadzone w nastgpnyci tygoaniach floratizacja, dfugo56 i 6rednicasieci do wybudowania),

2

3

4

5

2

3

S|ME potska Sp. z o.o.
emai, inro@s mepo,ska ;i-iF ;;:,;;;;.'li1iflii-"_fi-:1.,iffi*;fr;,i',fil,,r,j"Uh,:t-r.,:,1ffii:,,;.n, 

.uo"**"pod numerem t<RS ooooie34e1. Kaprar zakno""v-ri-oii6 6i]i i,ii www.srmopotsla.pt

4.



vl
Fundusze
Europejskie
lnf rast.uttura I +odowisko mpoasl€

Unia Europejska
Europe.i3kiFundusz

Rozwoiu Reqionalnego

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

s7
Czg5ciowy odbi6r przedmiotu UmorrT

l. Czg5ciowy odbi6r przedmiotu Umowy nastgpuje po calkowitym wykonaniu przez Wykonawca rob6t
budowlanych i innych prac technicznych w terenie, w tym odtworzeniu nawierzchni drogowej, w chwili
przekazania Zamawiaj4cemu wypelnionego dziennika budowy, podpisane5o przez kierownika budowy,

o kt6rym mowa w $ 2 ust. 2 pkt I l, i inspektora nadzoru Zamawiaj4cego, oraz protokolu pr6by szczelnoSci

przeprowadzonej z wynikiem po4tyvnym.

2. Czgdciowy odbi6r przedmiotu Umowy odbgdzie sig zgodnie z procedurq odbioru rob6t budowlanych

ustanowion4 w Proiedurze odbioru rob6t budowlanych, dostaw i uslug zwiqzanych z przygotowaniem i

realizacj4 projekt6w realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-

2020 w ramaih dzialania 7.1. Rozw6j inteligentnych system6w magazynowania, przesylu i dystrybucji

energii przez SIME polska Sp. z o.o. i siedzibq w Sochaczewie, zwan4 dalej ,,Procedur4", opublikowan4

nu slroni" intemetowej Zanawiaj}cego. Wykonawca oSwiadcza, 2e zapomal sig z Procedur4 W razie

sprzecznoSci postanowief umowy z postanowieniami procedury stosuje sig postanowienia Umowy.

3.CelempotwierdzeniaczgSciowegoodbioruprzedmiofuUmowyStronypodpisz4protok6lodbioru
czgsciowego wedhtg wzort zzlqczonego do Procedury'

4. Sporzqdzenie ipodpisanie protokofu odbioru czg6ciowego nast4pi w poni2srymlrybie: 
.

ii Wjf.onr*ca przedstawi Zamawiaj4cemu projekt protokolu w terminie do 7 dni od zakoriczenia rob6t'

zj zina*ialacy przedstawi wykon""*"y u*ugi do'tre6ci protokolu i do sposobu wykonania rob6t w

terminie do 7 dni od otrrymania projektu protokotu,

3) Na podstawie uwag zamawiaj4c"gi wykonu*"u przygotuje ostatecm4 tre66 protokotu i przeka2e jq
' 

Ziiawiaj4cemu w-terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiaj4cego'

4) W uzgodnionym terminie Strony podpisz4 protok6l'

s8
Koricowy odbi6r Przedmiotu UmowY

l. Zamawiai4cy przystqpuje do koficowego odbioru przedmiotu Umowy w chwili przekazania przez

Wykonawcg kompletnej arll'*"'-tu"li fro*ykona*ciej' pod warunkiem' 2e przedmiot Umowy zostal

wykonanY naleZrycie.

2. Koricowy odbi6r przedmiotu Umowy odbgdzie sig zgodnie z Procedur4'

3. celem potwierdzenia koricowego odbioru przedmiotu umowy Strony podpiszq protok6l odbioru

koricowego wedlug wzoru zalqczonego do Procedury'

Sporz4dzenie i podpisanie protokotu odbioru koncowego nastqpi w poni2srym trybie:

ii w;k;;;;;"' p'rzedsta*i zu**l"jq""tu projeh prJtokotu w dniu przekazania

dokumentacji Po\ rykonawczej.
zl i^ 

^iii:Eiv 
p.reista*i wytonu*ty uwagi do treici .protokolu 

i do sposobu wykonania
-' 

."uoi * t""-ii,iie do 7 dni oa otrzymania projektu protokolu'.

3) Na podstawie uwag Zamawiaj4"Lgo Wyi-u**'.przygotuje ostateczn4 tre56 protokolu i

nrzeka'2e ia Zamawiai4cem, ,.Ji.tiinit io 7 dni od orrzymania uwag Zamawiaj4cego'

4l iv uzeodnionym terminie Strony podpiszq protokol'

W protokole odbioru koricowe go zawarte bqdzie zestawienie rob6t wykonanych przez
5

SadowegoSIME Polska Sp' z o o', ul' I Ma,a 18' 96-500 sochaczew tel' 
-+48-22.10 

25 3oo' far +48 22 10 25 301'
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Wykonawcg oraz dokument6w przekazanych Zamawiaj4cemu przez Wykonawcg. Zestawlenle
dokument6w przekazanych Zamawiaj4cemu przez Wykonawca bgdzie sporz4dzone wedfug wzoru
zal4c zone go do Procedury.

$e
Gwarancja i rgkojmia

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

Wykonawca udziela Zamawiaj4cemu rgkojmi w zakesie wad obiektu liniowego na okes 4 lat licz4c od
dnia podpisania protokolu kofcowego.

wykonawca mo2e uwolni6 sig od odpowiedzialnosci za wady wykonania przedmiotu umowy tylko
w6wczas, gdy udowodni, 2e zaistnialy one z powodu wad dokumentacji projektowej, na kt6re zwr6cil
Zamawiaj4cemu uwagg na pi5mie ijednocze(nie uprzedzil Zamawiaj4cego o mo2liwych skutkach, lub
wyku2e,2e mimo zastosowania material6w spelniajqcych warunek okreslony w $ 5 ust. 2lJmowy oraz
mimo zachowania nale|;l.ltej starannoSci nie m6gl wykryi wad material6w lub urz4dzefi, kt6re zastosowal
podczas wykonyrvania przedmiotu Umowy.
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4

6

w przlpadku stwierdzenia wady, usterki lub awarii przedmiotu Umowy, Zamawiajqcy niezrvlocmie
powiadamia o niej wykonawca, lecz nie p6miej ni2 w terminie l4 dni od ich *ykrycia,-wymaczzj4c mu
odpowiedni termin na jej usunigcie.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawc9 zgloszonej wady, usterki lub awarii w terminie 3 dni od
otrzlmania wezwania, Zamawiaj4cy moZe je usun4d na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie n"r"rr,"go.jJo0rania Umowy i ubezpieczenie

l Wykonawca obowi4zany jest ustanowi6 zabezpieczenie nale4tego wykonania Umolry w wysokosci l0%
l4cmej kwoty wynagrodzenia wskazanej w $ I i ust. I Umowy w tirmini" do 7 dri od zawarcia Umowy.

2' wykonawca zobowi4zany jest ustanowi6 zabezpieczenie nale2ytego wykonania Umowy na okres realizacji
zam6wienia, do 90 dnia po podpisaniu protokolu koicowego.

3 ' Zabezpieczenie sfuzy pokryciu roszczeti z t5,tulu niewykonania lub nienale2ytego wykonania Umo*y.

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

Zamawiai4cy zwraca zabezpieczenie niezwrocznie, recz nie p6Lniej ni2 w terminie 14 dni od dnianale2ltego wykonania zam6wieni4 przez co rozumie sig uzyskanie pr*, z^ iiii1a""[ipozwolenia na u4rtkowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca na wlasny koszt, 
_.w okesie .wykonyvania przedmiotu Umowy ubezpieczy

i zapewni ci4glo56 ubezpieczenia (lub spowoduje iaki stan; lub p.redsta*i poriua"n" ; uz-poiry i'"wszystkie podane poni2ej ryzyka:

l) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cyrvilnej wykonawcy, Zamawiajqcego oraz wszystkich

5

6

slME Polska sp. z o.o., ur 
-1 
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podwykonawc6w (,,Ubezpieczeni") z gtulu prowadzenia dzialalno5ci gospodarczej oraz posiadania i
uzytkowania mienia wraz z OC za produkt / wykonanq usfugg pokrywajqce szkody osobowe
(uszkodzenie ciala, rozstr6j zdrowia lub Smieri) wraz z ich nastgpstwami oraz rzeczowe (utrata,
uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wraz z ich nastgpstwami powstale w zwi4zku wykonyryaniem
przedmiotu Umowy, obejmuj4ce r6wnie2 odpowiedzialnoS6 wzajemn4 pomigdzy Ubezpieczonymi.
Umowa ubezpieczenia bgdzie obejmowa6 odpowiedzialnoS6 cyrviln4 deliktow4, kontraktow4 oraz
deliktowo-kontraktow4 z sum4 gwarancyjnq nie ni2sz4 niz 500 000 PLN najeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe.

2) Ubezpieczenie bgdzie rozszerzone o odpowiedzialnoS6 cyNiln4 pracodawcy
z tytutu wypadk6w przy pracy pracownik6w Ubezpieczonych z limitem odpowiedzialnoSci, co
najmniej 40.000 PLN, najeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

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

charakteru obejmowanego ochronq przedmiotu Umowy i rodzaju prowadzonych prac (w tym m.in.

szkody wyrz4dzone przez maszyny budowlane oraz pojazAy wolnobiezne, szkody wynikaj4ce z

u2ywania mlot6w pneumatycznych, hydraulicznych, kafar6w itp., szkody powstale wskutek wibracji,
naruszenia konstrukcji nosnych, szkody w poloZonych na terenie budowy/jego pobli2u mediach itp.).

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

szk6d rzeczowych udzial wlasny / fransryza redukcyjna nie wi sza niz lo Yo wysokosci

odszkodowania nie mniej niZ 5.000 PLN na zdarzenie.

JeZeli wykonawc a Tamierza wnie56 zabezpieczenie nalezyego wykonania umowy w formie gwarancji

bankowej lub ubezpieczeniowej zobowiqzany jest do jej zawarcia na warunkach zatwierdzonych przez

Zamawiajqcego.

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

tym kolejnych .ut r[t"ati, bqdLiary skladki) Wykonawca dostarcry natychmiast po zawarciu um6w

uU"rpl""r"niu"j"anak nie p62niej ni2 w dniu przekazania terenu budowy, a dowody oplacenia niezwlocmie

po uptynigciu-ierminu platno5ci skladki lub raty skladki okeSlonych w dokumentach potwierdzaj4cych

zawarcie um6w ubezPieczenia.

s11
Wynagrodzenie

l. Za naleiryIe *ykonanie Umowy Wykonawcy przysfuguje

zl (slownie:
l ") oraz

ryczaltowe
)

!\ynagrodzenie w wYsokoSci

zA prace zwi4zane z budow4
zl lslownie:gazociqgu (,,etap wynagrodzenie w wYsokoSci

\za prace zwigane z budow4 gazoci4gu na terenie PKP (,,etaP

l4czn ie

Wynagrodzenie w *ysoko5ci wskazanej w ust. I powyzej oke6la calkowit4 warto66' kt6r4

Zamaiiaj4cy jest obowiqzany zaplaci6 Wykonawcy za wykonanie zam6wienia'

Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony VAT wedlug stawki obowiqzuj4cej w dniu

wystawienia faktury VAT.

Zaplata wynagrodzenia nast4pi oddzielnie za etap I i etap 2 budowy gazoci4gu' zgodnie z

poni2szym trybem:

l) 80% wynagrodzenia zaetap I lub etap 2 oke6lonego w ust l powy2ej' platne na podstawie

L),

1

3

4
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faktury wystawionej przez Wykonawcg po podpisaniu protokofu odbioru koricowego bez zastrzezei,
2) 20% wynagrodzenia za etap I lub 2 okeSlonego w ust. I powyzej, platne na podstawie faktury

wystawionej przez Wykonawcg po uplywie terminu na wniesienie sprzeciwu przez wla5ciwy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego, je2rcli w tym terminie nie zostanie wniesiony sprzeciw.

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

dni od otrzymania faktury prawidlowo wystawionej przez Wykonawcg.

6. Za dziefi zaplaty Strony przyjmuj4 dzieli obci4Zenia rachunku bankowego Zamawiaj4cego.

7. W razie op6inienia zalaty Wykonawca ma prawo nalicry6 ustawowe odsetki od niezaplaconej w terminie
nale2no(ci.

Strony o6wiadczajq, i2 s4 platnikami podatku VAT

Przed zaplat4 czg6ci wynagrodzenia oke5lonej w ust. 4 pkt 2 powy2ej, Wykonawca jest zobowiqzany
przedstawi6 Zamawiajqcemu potwierdzenie zaplaty wynagrodzenia nale2nego podwykonawcy. (eSli dotycry)

10. W przypadku nieprzedstawienia potwierdzenia, o kt6rym mowa w ust. 9 powy2ej lub w przypadku, gdy
przedstawione potwierdzenie budzi w4tpliwoSci Zamawitjqcego, Zamawiaj4cy jest uprawniony do
wstrzymania wynagrodzenia okre(lonego w ust. 4 pkt 2 powyZej.

s12
Odst4pienie od Umowy

Zamawiaj4cy moie odst4pi6 od Umowy w przypadku:
l) wykonywania przez Wykonawcg przedmiotu Umowy w spos6b niezgodny z postanowieniami Umowy

lub w spos6b zagra2ajqcy bezpieczeristr,ru os6b i mienia, i nie przyst4pienia do nale4tego wykonyvania
Umowy oraz nie usunigcia zaistniatych niezgodno5ci w terminie 3 dni od pisemnego wezwania
Wykonawcy prze z Zamawiaj4cego do zmiany sposobu wykonania Umowy, lub

2) wyga6nigcia stosunku ubezpieczenia, o kt6rym mowa w $ 2 ust. 2 pkt 40 Umowy, i nie wmowienia tego
ubezpieczenia w terminie 3 dni, lub

3) uniemo2liwiajqcego wykonanie Umowy zajgcia lub utraty maj4tku Wykonawcy.

2
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w przypadkach, o kt6rych mowa w ust. l, Zamawiai4cy bgdzie uprawniony do odst4pienia od Umowy po
bezskutecmym uplyvie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunigcie naruszefi, nie
k6tszego niz trzy (3) dni. O6wiadczenie o odst4pieniu od Umowy powinno mied formg pisemn4 i zawierat,
uzasadnienie.

oswiadczenie Zamawiaj4cego o odst4pieniu od umowy z powodu jej naruszenia, o kt6rym mowa w ust. I lub
2, moLe zosta( zlo2one wykonawcy po uplyrvie 3 dni od dnia bezskutecznego upb,,\tru terminu wymaczonego
zgodnie z ust. 2.

W przypadku naruszenia Umowy uprawniai4cego Zamawiai4cego do odstqpienia od niej, o kt6rym
mowa w ust. l, Zamawiai4cy moze Zqda6 od Wykonawcy zaplaty kary umownej w uysokoSci 30%
calkowitej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust. l.

W przypadku odst4pienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn dotycz4cych Zamawiaj4cego
wykonawca moirc i:}dat od Zamawiai4cego zaplaty kary umownej w wysokosci 30% cal[owiiej
kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ llust. l.

w przypadku odst4pienia Zamawiai}cego od Umo*y wykonawca obowiqzany jest wstrzyma6

5

SIME POlSka Sp, Z O.O., ut 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, tet.: +48 22 10 25 3OO, tax: +40 2210 25 3O.t,
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wykonywanie rob6t budowlanych, zabezpieczyi, i opuSci6 teren budowy w terminie \\yznaczonym pvez
Zamawiaj4cego oraz przekazac kompletn4 dokumentacjg zwiqzan4 z budow4.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno6ci powoduj4cej,2e wykonanie umowy nie lei w interesie
Zamawiaj4cego, czego nie mo2na bylo przewidziei w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj4cy mo2e odst4pi6
od umowy w sprawie zam6wienia. Strony spisz4 w6wczas protok6l i dokonaj4 rozliczei zz prace wykonane
przez Wykonawcg.

s13
Kara umowna

Z zastrze2eniem $ 6 ust. 3, w przypadku op62nienia wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
okre6lonego w $ 6 ust. 2 Zamawiajqcy moZe zqdae od Wykonawcy zaplaty kary umownej w wysoko5ci I oZ

l4cmej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust. l, za kaldy dzieh op62nienia.

W przypadku op6inienia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okesie rgkojmi i guarancji w
wysokoSci:

'l) 0,2 %o lqcmej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust. l, zzktZdy dzieh op6lnienia o l-
l4 dni,

2) 0,5 % l4cznej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust. l, za kridy dzief op62nienia
przekr aczaj4ce go 1 4 dni,

licz4c od nastgpnego dnia po uplyxie terminu wyznac zonego przez Zamawiaj qcego na usunigcie wad.

3. Wykonawca obowiqzany jest ui3ci6 karg umown4, o kt6rej mowa w ust. I i2pktl\,2) w terminie 7 dni od

otrzymania wezwania od Zamawiaj4cego.

4. Zamawiaj1cy mo2e dokonai potrqcenia kary umownej, o kt6rej mowa w ust. I i 2 pkt l),2) od kwoty l4cmej
przyslugujAcego Wykonawcy wynagrodzenia.

5. W przypadku poniesienia szkody o warto5ci przekraczaj4cej wysoko66 kary umownej, Zamawiaj4cy ma prawo

dochodzi6 naprawienia szkody na zasadach og6lnych.

$14
Odpowiedzialno56 i okoticzno6ci wylqczajlce odpowiedzialnoS6

Strony ustalaj4 wzajemn4 odpowiedzialno56 za niewykonanie albo nienale2lte wykonanie obowiAzk6w

wynikajqcych z niniejszej Umowy na zasadach og6lnych, okreslonych w obowi4zuj4cych przepisach.

Strony zwolnione s4 z odpowiedzialnosci za niewykonanie obowi4zk6w wynikaj4cych z Umowy, je2eli

prryiryn4 ich niewykonania byty okolicmo5ci sity wyzszej. Za okoliczno6ci sily wyzszej uwa2a sig

okolicmoSci, powstale po zawarciu Umowy, w wyniku nieprzewidzianych przezstronQ z&arzef o charakterze

nadzwyczajnym, kt6rych Strona nie mogla przewidzie(, ani kt6rym Strona nie mogla zapobiec, w tym

prawomocne decyzje organ6w administracji lub orzeczenia s4dowe, lub decyzje innych

uprawnionych organ6w wladzy publicmej.

W pr4padku wyst4pienia okolicmo5ci sily wyZszej termin zakoficzenia rob6t ulegnie przesunigciu

o czas trwania przeszkody.

2

2

3

4

5

strona powoluj4ca sig na wyst4pienie okolicznosci sily wyzszej obowi4zana jest pisemnie

powiadomi6 drug4 strong o wystqpieniu tych okolicznosci iprzewidyrvanym okresie trwania.

Strony ustalaj4 nastgpuj4ce szczeg6lne zasady odpowiedzialno5ci Wykonawcy:

SIME Polska Sp. zo,o., ul. 1Maia18,96-500sochaczew,tel:+48221025300,fax +442210253o1'

e-mait: inio@simepotska.pt, Ntp: 516-24-99-440, Sqd ReJonowy dla m st Wa6zawy XIV Vvydzat GosPodarcty Kraiowego Rejestru

pod numerem KRS oooo193,{91. Kapital zakaadowy: 23 ooo ooo PLN, wwwsimgpolska pl
Sqdowego
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno6i cyrviln4 za *yrz4dzone osobom trzecim szkody powstale w
zwi4zku z wykonywanymi robotami do chwili oddania przedmiotu Umowy.
Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzeri wszystkich urz4dzei podziemnych

uwidocmionych na mapach lub wskazanych uzgodnieniami bran2owymi.
Wykonawca odpo wiada za uszkodzenia i skutki uszkodzeri urz4dzeri podziemnych nieuwidocmionych w
dostarczonej przez Zamawiajqcego dokumentacji tylko wtedy, gdy protok6l z Narady Koordynacyjnej
nakazyrval wykonyr,vanie rob6t pod wla6ciwym nadzorem branZowym lub nakazywal wykonyvanie prac

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

3. Wykonawca informuje, 2e funkcjg kierownika budowy bgdzie pelni6 padpani mal1cyla
z dnia

l)

2)

3)

6 Wykonawca o6wiadcza, 2e posiada stosowne zabezpieczenie finansowe na pokrycie ewentualnych szk6d
wynikaj4cych z realizacji postanowieri Umowy.

$ls
Dorgczenia

2. Dla cel6w realizacji postanowieri Umowy Strony ustalaj4 nastgpuj4ce adresy do dorgczef:
1) adres Zamawiaj4cego: ul. I Maja 18,96-500 Sochaczew,

2) adres Wykonawcy: ul.

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

s16
Przedstawiciele

Strony ustalajq przedstawicieli uprawnionych do dokonl,wania wiqiqcych uzgodnieri n ti4zanych z realizacjq
Umowy:
l) Zamawial1cy - Pawel Lodyga, nr tel. 531 547 834,faks2? l0 25 301, email p.lodyga@simepolska.pl;
2) Wykonawca - , nr tel faks email

r

!i17
PoufnoSd

Z xrylqczeniem przypadk6w, w kt6rych ujawnienie treSci Umowy jest wymagane w przepisach
prawa, oraz przypadk6w okre6lonych w Umowie, Strony obowi4zane s4 utrzyma6 w tajemnicy
wszelkie informacje dotyczqce Umo*y ijej wykonania, w tym dane finansowe i projektowe.

Je2eli jedna ze Stron zastrzegla poufno66 informacji stanowi4cych tajemnica jej przedsigbiorstwa,
druga Strona obowiqzana jest dolozyd szczeg6lnel starannoSci, aby zachowat, te informacje w

SIME Polska Sp. z O.o., ul. 1 Maja 18. 96-500 Sochaczew, tel : +48 2210 25 3oo,fax: +4a2210253o1,
info@simepolska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m st Warszawy XlVWydzial Gospodarczy Krajowego Reiestru Sqclowego

pod numerem KRS] 0000193491 Kaptal zakladowy: 23 000 000 PLN, www.Simopolska.pl

2

e-mail

l. Strony ustalajq, i2 o6wiadczenia i zawiadomienia z-xiqza:ne z *ykonaniem Umowy przekazywane bgd4
pisemnie (osobiScie albo drog4 pocztowq) oraz faksem lub za pomoc4 poczty elektronicmej.

2. Zamawiajqcy informuje,2e funkcjg inspektora nadzoru bgdzie pelni6 pan Pawel Lodyga, majqcy uprawnienia
budowlane nr MAZi0l lO/OWOS/I3 z dnia 20.06.2013 r.

uprawnienia budowlane nr _

4. W przypadku zmiany os6b, o kt6rych mowa w ust. l-3 powyzej, Strony zobowipuj4 sig do niezwlocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.



1
Fundusze
Europejskie
hfrast.uktura i S.odowisko

Rzeczpospotita
Polska Hpolsl€

Unia Europejska
E!ropejskiFundusz

Rozwoju RegionalnegoI
taJemnicy.

s18
Postanowienia koicowe

l. Wszelkie spory mog4ce *ynikn46 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
bezskutecme i wyst4pi6 na drogg s4dow4 przed s4d wlaSciwy ze wzglgdu na siedzibg Zamawiaj4cego.

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

3. Integraln4 czgS6 Umowy stanowiq zal4czniki:
l) Projekty budowlane gazoci4g6w,
2) DokumentubezpieczeniaWykonawcy,
3) Gwarancja na roboty budowlane zgodnie z wzorem stanowi4cym zalqcznik nr 8 do SIWZ.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa2no6ci.
5. Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzrniqcych egzemplarzach - pojednym dla ka2dej ze Stron.

Wvkonawca

SIME POlSka Sp, z o.o., ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, lel.: +48 221o 25 3oo,rat. +4a 22 fi 25 3o1,
+mail: info@simepolska.pl, NIP: 526-24,99-440, Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV \ rydzial Gospodarczy Krajowego Rejeslru Sqdowego

pod numerem KRS:0000193491 Kaprtal zakladowy: 23 000 000 PLN. www.simepolgka.Pl

Zamawiaj4cy


