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Sochaczew, dnia DD.MM.2019 r

UMOWA nr 2ll7l4l2

zawarta w Sochaczewie w dniu DD.MM.2019 r

migdzy

SIME Polska Sp6lk4 z ograniczon4 odpowiedzialnoSci4 z siedzib4 w Sochaczewie przy 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, zwan4 dalej ,,Zamawiaj4cym", reprezentowan4 przez lerzego Trzciriskiego - prokurenta

z siedzib4 w

S4d Rejonowy dla
KRS NIP
reprezentowanym

Zamawiaj4cy powierza, a Wykonawca zobowi4zuje sig do wykonania i oddania obiekt6w liniowych
(przedmiot Umowy) tj. gazoci4gu Sredniego ciSnienia w gm. Wiskitki, m. Wiskitki, ul. Plac

Wolno6ci,ul. Ko6ciuszki o dl. ok. 685,5 m w tym:
- o dl. ok. 683 m i Srednicy DNI 10,

- o dl. ok. 2,5 m i Srednicy DN63.

2. Przedmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2:

- naprawy powstalych w trakcie budowy uszkodzeri sieci uzbrojenia terenu,
- zapewnienie nadzoru i odbioru technicznego odpowiednich slu2b koliduj4cego uzbrojenia
terenu,
- zakup material6w do wykonania zadania,
- wykonanie obowi4zk6w oke6lonych w Umowie, przede wszystkim wskazanych w $ 2

SIME Polska Sp. z o.o., ul 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, tet.: +48 22 10 25 3oo, tax: +4a 22 10 25 301,
inio@simepolska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Vwdzial Gospodarczy Krajowego Relestru

pod numerem KRS] 0000193491, Kapital zaktadowy 23 000 000 PLN, www.slmepolgka.pl
e-mail

Rzeczpospotita
Polska

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

_ Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem
REGON: zwanym dalej ,,Wykonawc4",

przez

W zwi4zku z'.

. przygotowaniem i realizacj4 przez Zamawiajqcego projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na
obszarach dotychczas niezga4fikowanych w powiecie sochaczewskim oraz w powiatach o5ciennych, tj.
warszawskim-zachodnim i 2yrardowskim", bgd4cego przedmiotem dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzialania 7.1 ,,Rozw6j inteligentnych system6w
magazynowania, przesylu i dystrybucji energii" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
lata 2014-2020,

. wyborem Wykonawcy, dokonanym w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 2l I 7 1412, prowadzonym
w trybie art. 701 - 705 Kodeksu cyNilnego, 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:

$1
Przedmiot Umowy
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3. Wsp6lny Slownik Zam6wienia

Kody wedtug CPV:
45231200'.7 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci4g6w naftowych i gazociqg6w

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazoci4g6w.

4. Szczeg6lowo przedmiot Umowy okre6laj4 projekty budowlane, zal4czone do Umowy.

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

Umowy.

6. Wykonawca oiwiadcz4 iL:
l) posiada i/lub zatrudni osoby posiadajqce uprawnienia \lymagane prawem dla wykonania przedmiotu

Umowy,
2) dysponuje Srodkami finansowymi, potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do nale2ytego

wykonania przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z:

I ) przepisami obowiqzuj4cego prawa, w tym rozporzedzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunk6w technicmych, jakim powinny odpowiada6 sieci gazowe (Dz. U.22013r.,
poz. 640 z p6iniejszymi zmianami),
zasadami wsp6lczesnej wiedzy technicznej,'l

l
4
5

dokumentacj4 technicznq zal4czonq do Umowy oraz projektem organizacji ruchu,
kompletem niezbgdnych uzgodnieri i zezwoleri,
wskazaniami Zamawiaj4cego i inspektora nadzoru Zamawiajqcego

8. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, o kt6rej mowa w ust. 4 powyzej, konrecmoScr
stosowania konketnych znak6w towarowych, patent6w lub pochodzenia, w tym pochodzenia wyrob6w od
okeSlonego producenta lub producent6w, Zamawiaj4cy dopuszcza w kazdym z takich przypadk6w
rozwiqzania r6wnowa2ne. Zamawiaj4cy dopuszcza teZ zastosowanie rozwiqzah r6wnowaZnych do norm
technicmych wskazanych w ww. dokumentacji projektowej. Dane rozwiqzanie techniczne mo2e byi
uznane za r6wnowa2ne, jeZeli Wykonawca wyka2e, 2e ma ono co najmniej takie parametry jak wymaga
podana w dokumentacji norma lub co najmniej parametry por6wnyr,valne, imo2e byi stosowane zgodnie
z odpowiednimi przepisami. Zastosowanie rozwi4zania r6wnowaZnego wymaga akceptacji inspektora
nadzont Zamawiaj4cego. lnspektor n adzoru Zamawiaj4cego nie mo2e wstrrymai lub odm6wi6 udzielenia
takiej akceptacji bez podania przyczyn.

s2
Obowiqzki Wykonawcy

I . Wykonawca zobowi4zuje sig wykonac przedmiot Umowy rzetelnie i terminowo

2. W celu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowipuje sig do dzialania z najwy2sz4
staranno6ci4, zgodnego z obowi4zujqcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a

w szczeg6lno5ci do:
l) Scislej wspnlpracy zZamawiaj4cym w celu wykonania przedmiotu Umowy,
2) informowania Zamawiaj4cego o stanie zaawansowania rob6t,
3) poinformowania Zamawiaj4cego o wydaniu decyzji lub uzgodnieri uzyskanych przez

SIME Polska Sp. z o,o., ut 1Maja18,96-500sochaczew,ter.:+48221025300,1ax48221025301.
info@simepolska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sed Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajoweoo Rejeslru Sqdowego

pod numerem KRS: oooo1s3491, Kapilal zaktado'rvy: 23 000 000 PLN, wrnY.rlmapollka.pl
e-mail
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Wykonawca, nakladaj4cych obowi4zki na Zamawiaj4cego, w terminie umo2liwiaj4cym mu
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 Zamawiaj4cego wniosku o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego w
celu umieszczenia wz4dzerf. infrastruktury technicmej niezwi4zanych z potrzebami zarz4dzania
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 wlaSciwym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

7) przekazania Zamawiaj4cemu dokument6w niezbgdnych do zloienia zawiadomienia o zakoficzeniu
budowy i przyst4pieniu do uZykowania obiektu budowlanego we wlaSciwym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

8) poniesienia kosa6w zajgcia pasa drogowego na czas budowy i przedstawienia na 24danie
Zamawiaj4cego dowodu uiszczenia oplat na rzecz zarz4dcy drogi,

9) zapewnienia maszyn, urz4dzeh i narzgdzi niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy,
I 0) prawidlowego prowadzenia dokumentacji budowy,
I 1) ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu przepis6w Prawa budowlanego,
12) wlaSciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,
l3) przestrzegania przepis6w BIIP i przeciwpo2arowych na terenie budowy,
l4) nalegego zabezpieczenia terenu budowy,
15) obslugi geologicznej budouy oraz wykonania badaii stopnia zaggszczenia gruntu, je2eli jest to

wymagane przez zarz1dc7 drogi.
l6) obslugi geodezyjnej budowy - tyczenie sieci gazowej i sporz4dzenie geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej ,

17) umieszczania afisz6w informacyjno-marketingowych przekazanych przez Zamawiaj4cego w
widocznym miejscu na ogrodzeniu przy placu budowy,

I 8) zapewnienia wymaganych Narad4 Koordynacyjn4 nadzor6w bran2o*ych,
19) wypelnienia wymog6w i zalecefi uynikaj4cych z pozostalych dokument6w (decyzji, uzgodnieri,

opinii,) zal4czonych do proj ektu budowlane go,

20) zapewnienia nadzoru i odbioru technicznego slu2b uzbrojenia terenu w razie kolizji sieci oraz naprawy
uszkodzonej sieci uzbrojenia terenu,

2l) dolo2enia wszelkich starafi w celu zmniejszenia uci42liwo6ci zwi4zanych z wykonyrvanymi robotami
dla mieszkaic6w s4siednich nieruchomo6ci,

22) skladowania urz4dzeh, material6w i odpad6w zgodnie z przepisami obowiqzuj4cego prawa,
23) qrvozu gmzu i usuwania odpad6w z terenu budowy zgodnie z przepisami obowipuj4cego prawa,
24) wykonania rozbi6rki nawierzchni, wykop6w, wl,wozt ziemi,
25) wykonania podsypki pod gazoci4g i nadsypki piaskiem oraz zaggszczenia gn:ntu,
26) *ykonania przecisk6w w miej scach zaznaczonych w projekcie, nakazanych przez wlaiciwe organy lub

wyznaczonych przez Zamawiajqcego -

27) montathu rur przewodowych i towarrysz4cej armatury oraz rur ochronnych, oslonowych i
przeciskowych,

28) stosowaniu do budowy gazoci4g6w rur dostosowanych do transportu gazu ziemnego typu
E, a takLe innych paliw gazowych;

29) ulo2enia ponad gazoci4giem ta3my lokalizacyjnej z wkladk4 metalizowan4 lub drutem wraz
z wyprowadzeniem na powierzchnig,

30) ulo2enia ta6my ostrzegawczej z napisem UWAGA GAZ,
3l) zamontowaniatabliczek oznaczeniowych i lokalizacyjnych przewodu i armatury,
32) zamontowalia znacmik6w elektromagnetycznych w miejscach skzy2owari z innymi

urz4dzeniami infiastruktury technicznej lub innych wskazanych przez Inspektora Nadzoru
Zamawiaj4cego,

33) wykonania czyszczenia gazoci4gu na zasadach oke6lonych przez Zamawiaj4cego oraz w
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obecnoSci Inspektora Nadzoru Zamawiaj4cego,
34) wykonania wl4czeh do istniej4cych gazoci4g6w wraz z robotami towarryszqcymi,
35) napelnienia wybudowanej sieci paliwem gazowym na polecenia Zamawiaj4cego,
36) wykonania pr6by szczelno6ci gazoci4gu zgodnie z wymogami Zamawiaj1cego wraz z wykesem

graficmym w obecno6ci Inspektora Nadzoru Zamawiaj4cego,
37) zastosowania sig do wskaz6wek Zamawiaj4cego przy wykonywaniu przedmiotu Umowy; je2eli

zastosowanie sig przez Wykonawcg do wskaz6wek Zamawial1cego mogloby doprowadzid do
nieprawidlowego wykonania Umowy w Swietle zasad wiedzy technicznej b4dL przepis6w
obowiqzuj4cego prawa, Wykonawca obowiqzany jest pisemnie powiadomi6 o rym Zamawiajqcego,
pod rygorem utraty prawa do powolyvania sig na te okolicznosci w p6miejszym terminie,

38) pisemnego informowania Zamawiajqcego o wyst4pieniu okoliczno6ci, mogqcych uniemozliwi6 albo
utrudni6 prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, w tym blgd6w w dokumentacji, pod

rygorem utraty prawa do powob,wania sig na te okolicznoSci w p6Zniejszym terminie,
39) likwidacji szk6d powstalych w czasie trwania rob6t,
40) posiadania polisy ubezpieczeniowej, o kt6rej mowa w $ 10 ust. 6-8 Umowy,
41) uporz4dkowania terenu po budowie (doprowadzenie do stanu pierwotnego przez odtworzenie

nawierzchni, w tymzr,iszczonej zieleni i likwidacjg ewentualnych szk6d powstalych na terenie objgtyn
projektem budowlanym i nieruchomo6ciach s4siednich, naprawg ogrodzef, dr6g, chodnik6w) i
protokolamego tego potwierdzenia przez wlaSciciela lub zarz4dcg drogi lub nieruchomoSci,

42) odtworzenia nawierzchni drogowej zgodnie z warunkami ustanowionymi przez zarzqdc7 drogi,
43) zgloszenia projektu organizacji ruchu w odpowiednim urzQdzie,
44) informowania Zamawiaj4cego o robotach zanikaj4cych lub ulegaj4cych zakryciu na 3 dni przed

planowanym wykonaniem prac,
45) wykonania wszelkich innych obowi4zk6w Zamawiaj4cego, wynikaj4cych z przepis6w prawa

budowlanego, do dnia protokolamego przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji
Zamawiaj4cemu.

3. Wykonawca odpowiada za zgodne z przepisami prawa zabezpieczenie miejsc, w kt6rych prowadzone s4
roboty wchodz4ce w zakres Umowy i odpowiada za ewentualne skutki wadliwego zabezpieczenia rob6t.

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

zamowtenla

JeZeli podczas wykon)'wania przez WykonawcA obowi4zk6w wynikaj4cych z Umowy okaze sig, 2e prawidlowe
wykonanie zam6wienia wymaga przeprowadzenia prac nieprzewidzianych w Umowie ani w projekcie
budowlanym, Wykonawca i Zamawiaj4cy ustal4 protokolarnie rodzaj, zakres i termin wykonania tych prac
(protok6l koniecmoSci).

$4
Obowi4zki Zamawiaj 4cego

Zamawiajqcy zobowi4zuje sig do:
1) puekazania projekt6w budowlanych, prawomocnych pozwoleri na budowg oru

dziennik6w budowy,
2) przekazania projekt6w organizacji ruchu,
3) zapewnienia nadzoru nad wykonyrNanymi pracami,
4) niezwlocznego powiadomienia Wykonawcy o wydaniu przez Inspektorat Nadzoru

Budowlanego pozwolenia na u44kowanie sieci gazowej,
5) zaplaty wynagrodzenia za naleZlte wykonanie przedmiotu Umowy.

SIME Polska Sp. z o.o., ut 1Maja18,96-500sochaczew,tet.:+482210253oo,1ax:+48221025301,
e-mail: info@simepolska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego

pod numerem KRS: 00001934S1, Kapilal zaktadowy: 23 000 000 PLN, www.simepolska.pl

4. Rozpoczgcie rob6t zostanie potwierdzone protokolamie przez Strony Umowy.
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Materialy

Wykonawca zobowi4zuje si9 wykona6 przedmiot Umowy z material6w wlasnych, za kt6rych zakup,
transport i rozladunek odpowiada.

Jako(6 material6w, o kt6rych mowa w ust. l, powinna odpowiada6 wlmogom wyrob6w dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okredlonych w prawie budowlanym i przepisach dotycz4cych
material6w budowlanych oraz wymaganiom okre6lonyrn w projektach budowlanych.

Materialy, o kt6rych mowa w ust. 1, powinny posiada6 stosowne certyfikaty lub gwarancje producenta
lub sprzedawcy.

5. W przypadku zastosowania przez Wykonawca rozwiqzania r6wnowaimego, zgodnie z $l ust. 8,

Wykonawca obowi4zany jest okaza6 w stosunku do wskazanych roz.oti4zafi r6wnowa2nych dokument
potwierdzajqcy dopuszczalno66 stosowania go przy wykonyrvaniu przedmiotu Umowy, wydany zgodnie
z obowi4zuj4cymi przepisami, o ile przewiduj4 one obowi4zek uzyskania iposiadania takiego
dokumentu.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy oraz obowi4zki okre6lone w $ 2 ust. 2 (czg6ciowy odbi6r
przedmiotu Umowy) w terminie do dnia 12.07 .2019 r.

2. Wykonawca przekaie Zama:wiaj4cemu, zgodnie z zestawieniem zalqczonym do Procedury, o kt6rej mowa
w $ 7 ust. 2, kompletn4 dokumentacjg powykonawcz4 (koricowy odbi6r przedmiotu Umowy) w terminie
do dnia 09.08.2019 r., z uwzglgdnieniem ust. 1 powyzej.

Termin odbioru koficowego mo2e ulec zrnianie w nastgpuj4cych przypadkach:
l) rozszerzenia zal,resu Umowy podczasjej wykonyrvania,
2) op6mienia przez Zamawiaj4cego wykonania obowipk6w okreSlonych w $ 4 Umowy - o iloi6 dni

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

3) konieczno6ci dokonania zmian w dokumentacji projektu budowlanego, nieprzewidzianej w dniu
zawarcia Umowy,

4) wyst4pienia warunk6w atmosferycmych uniemo2liwiajqcych wykonanie przedmiotu Umowy,
5) wyst4pienia okolicmoSci sity wyzszej,
6) innych istotnych okolicmofci zgodnie umanych przez Strony za podstawg przesunigcia

terminu.

Wykonawca bgdzie przekazywa6 Zamawiaj4cemu na jego Z4danie raport ze stanu realizacji
zam6wienia. Do raportu Wykonawca bgdzie zalqczat plan syuacyjny sieci wykonanej od
pocz4tku budowy lub ostatniego raportu. Raport powinien zawiera6 nastgpuj4ce informacje:
l) lokalizacja, dfugoSi i drednica wybudowanej sieci gazowej,
2) lokalizacja, dtugo5i i irednica sieci gazowej wybudowanej od pocz4tku budowy,
3) dzialania, kt6re b9d4 prowadzone w nastgpnych tygodniach (lokalizacja, dlugo6i i Srednica

sieci do wybudowania),

SIME Polska Sp. z o.o,, ul. 1 Maia 18, 96-500 Sochaczew, tet. +4a 221o 25 3oo. ta\: +48 22 10 25 3o1.
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4. Na ka2de 24danie Zamawiaj4cego Wykonawca obowi4zany jest okazad w stosunku do wskazanych
material6w certyfikat zgodnodci z Polsk4 Norm4 lub aprobat4 technicznq, je2eli sA one wymagane.

s6
Termin zakoficzenia robrit i wykonania zam6wienia

--7
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4) inne istotne informacje, w tym dokladne informacje o ewentualnych przeszkodach w wykonaniu
zam6wienia.

$7
Czq6ciowy odbi6r przedmiotu Umorry

Czg6ciowy odbi6r przedmiotu Umowy nastgpuje po calkowitym wykonaniu przez Wykonawcg rob6t
budowlanych i innych prac technicznych w terenie, w tym odtworzeniu nawierzchni drogowej, w chwili
przekazania Zamawiaj4cemu wypelnionego dziennika budowy, podpisanego przez kierownika budowy,
o kt6rym mowa w $ 2 ust.2 pkt 11, i inspektora nad zoru Zamawiaj1cego, oraz protokolu pr6by szczelno6ci
przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym.

Czg6ciowy odbi6r przedmiotu Umowy odbgdzie sig zgodnie z procedur4 odbioru rob6t budowlanych
ustanowion4 w Procedurze odbioru rob6t budowlanych, dostaw i uslug zwi4zanych z przygotowaniem i
realizacj4 projekt6w realizowanych w ramach Programu Operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko 2014-
2020 w ramach dzialania 7.1. Rozrv6j inteligentnych system6w magazynowania, przesylu i dystrybucji
energii przez SIME Polska Sp. z o.o. z siedzib4 w Sochaczewie, zwan4 dalej ,,Procedur4", opublikowan4
na stronie intemetowej Zamawiaj4cego. Wykonawca o6wiadcza, 2e zapoznal sig z Procedur4. W razie
sprzeczno6ci postanowieri Umowy z postanowieniami Procedury stosuje sig postanowienia Umowy.

3. Celem potwierdzenia czg5ciowego odbioru przedmiotu Umowy Strony podpiszq protok6l odbioru
czgSciowego wedhtg wzoru zal4czonego do Procedury.

Sporzqdzenie i podpisanie protokolu odbioru czgSciowego nast4pi w poni2szym trybie:
l) Wykonawca przedstawi Zamawiaj4cemu projekt protokolu w terminie do 7 dni od zakoriczenia rob6t,
2) Zamawiaj4cy przedstawi Wykonawcy uwagi do tre5ci protokofu i do sposobu wykonania rob6t w

terminie do 7 dni od otrzymania projektu protokolu,
3) Na podstawie uwag Zamawiaj4cego Wykonawca przygotuje ostateczn4 tre6i protokofu i przekaZe jq

Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajqcego,
4) W uzgodnionym terminie Strony podpiszq protok6l.

$8
Koftcowy odbirir przedmiotu Umowy

Zamawiaj4cy prrystgpuje do koricowego odbioru przedmiotu Umowy w chwili przekazania przez
Wykonawcg kompletnej dokumentacji powykonawczej, pod warunkiem, 2e przedmiot Umowy zostal
wykonany nale2ycie.

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

3 Celem potwierdzenia koricowego odbioru przedmiotu Umowy Strony podpiszq protok6l odbioru
koricowego wedfu g wzoru zal4czonego do Procedury.

Sporz4dzenie i podpisanie protokolu odbioru koiicowego nast4pi w poni2szym trybie:
1) Wykonawca przedstawi Zamawiaj4cemu projekt protokofu w dniu przekazania

dokumentacj i powykonau czej.
2) Zamawiaj4cy przedstawi Wykonawcy uwagi do treSci protokolu i do sposobu wykonania

rob6t w terminie do 7 dni od otrzymania projektu protokolu,
3) Na podstawie uwag Zamawiaj4cego Wykonawca przygotuje ostatecm4 treSi protokolu i

przekaie j4Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od otrzymania uw ag Zamawiajqcego,
4) W uzgodnionym terminie Strony podpisz4 protok6l.

4

4

I

5. W protokole odbioru koricowego zawarte bgdzie zestawienie rob6t wykonanych przez

I

SIME Polska Sp. z o,o., ul. 1 Maia 18, 96-500 Sochaczew, tel.: +48 2210 25 3oo,fax +48 2210 25 3o1,
e-mail: info@samepolska.pl, NIP 526-24-99,440, Sed Rejonowy dla m.st Warszawy XIV\Jydzial Gospodarczy Kraowego Rejestru Sqdowego

pod numerem KRS: 0000193491, Kapital zaktadowy: 23 000 000 PLN, www.simepolska.pl _-_< <__.
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Wykonawca udziela Zamawiaj4cemu pisemnej gwarancji:
l) na roboty ruroci4gowe na okres 5 lat licz4c od dnia podpisania protokolu koricowego,
2) na odtworzenie nawierzchni na okres 4 lat licz4c od dnia podpisania protokolu koricowego

3. Wykonawca mo2e uwolni6 sig od odpowiedzialno5ci za wady wykonania przedmiotu Umowy tylko
w6wczas, gdy udowodni,2e zaistnialy one z powodu wad dokumentacji projektowej, na kt6re zwr6cil
Zamawiaj4cemu uwagq na piSmie ijednoczeSnie uprzedzil Zamawiaj4cego o mo2liwych skutkach, lub
uykaze, 2e mimo zastosowania material6w spelniaj4cych warunek okre5lony w $ 5 ust. 2 Umowy oraz
mimo zachowania nale2yej staranno6ci nie m6gl wykry6 wad material6w lub urzqdzeri, kt6re zastosowal
podczas wykonywania przedmiotu Umowy.

W prrypadku stwierdzenia wady, usterki lub awarii przedmiotu Umowy, Zamawiaj4cy niezwlocznie
powiadamia o niej Wykonawcg, lecz nie p62niej ni2 w terminie l4 dni od ich wykrycia, wyznaczaj4c mu
odpowiedni termin na jej usunigcie.

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

$10
Zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy i ubezpieczenie

Wykonawca obowiqzany jest ustanowii zabezpieczenie nale2ltego wykonania Umowy w wysokosci l0%
l4cmej kwoty wynagrodzenia wskazanej w $ ll ust. I Umowy w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy.

Wykonawca zobowi4zany jest ustanowii zabezpieczenie nale2yego wykonania Umowy na okes realizacji
zam6wienia, do 90 dnia po podpisaniu protokolu koricowego.

Zabezpieczenie slu2y pokryciu roszczei z tytufu niewykonania lub nienale2ytego wykonania Umowy.

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

Zamawiajqcy z.ttraca zabezpieczenie niezwlocznie, lecz nie p62niej ni2 w terminie l4 dni od dnia
nale2yego wykonania zam6wienia, pzez co rozumie sig uzyskanie przez Zamawiaj4cego
pozwolenia na u2ytkowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca na wlasny koszt, w okresie wykonywania przedmiotu Umowy ubezpieczy
izapewni ci4glo66 ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadaneju2 polisy na
wszystk ie podane poni2ej ryzyka:

l) Ubezpieczenie odpowiedzialnoSci cyrvilnej Wykonawcy, Zamawiaj4cego oraz wszystkich

SIME Polska Sp, z o.o,, ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew tet.: +48 22 10 25 3oo, fax: +48 22 1o 25 301,
info@simepolska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m st Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru SEdowego

pod numerem KRS 0000193491, Xap[al zakladowy: 23 000 000 PLN, www€imepolSka.pl
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Wykonawcg oraz dokument6w przekazanych Zamawiaj4cemu przez Wykonawcg. Zestawienie
dokument6w przekazanych Zamawiaj4cemu przez Wykonawca bgdzie sporz4dzone wedlug wzoru
zalqczone go do Procedury.

$e
Gwarancja i rgkojmia

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

dnia podpisania protokolu koricowego.



1
Fundusze
Europejskie
lnf .ast.ukrura I Srodowis*o mpold€

ryczaltowe wynagrodzenie w
).

podwykonawc6w (,,Ubezpieczeni") z tytulu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej oraz posiadania i
u2ykowania mienia wraz z OC za produkt / wykonan4 uslugg pokryrvaj4ce szkody osobowe
(uszkodzenie ciala, rozstroj zdrowia lub 5mier6) wraz z ich nastgpstwami oraz neczowe (utrata,
uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wraz z ich nastgpstwami powstale w zwi4zku wykonyr,vaniem
przedmiotu Umowy, obejmuj4ce r6wnie2 odpowiedzialno5i wzajemnq pomigdzy Ubezpieczonymi.
Umowa ubezpieczenia bgdzie obejmowa6 odpowiedzialno6i cywiln4 deliktow4, kontraktow4 oraz
deliktowo-kontraktowq z sumq gwarancyjn4 nie ni2sz4 niz 500 000 PLN najeden iwszystkie wypadki
ubezpieczeniowe.

2) Ubezpieczenie bgdzie rozszerzone o odpowiedzialno56 cywiln4 pracodawcy
z rytulu wypadk6w przy pracy pracownik6w Ubezpieczonych z limitem odpowiedzialno(ci, co
najmniej 40.000 PLN, najeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

3) Do umowy ubezpieczenia zostanq wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony stosownie do
charakteru obejmowanego ochron4 przedmiotu Umowy i rodzaju prowadzonych prac (w tym m.in.
szkody wyrz4dzone przez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobieZne, szkody wynikaj4ce z
uZywania mlot6w pneumatycmych, hydraulicznych, kafar6w ip., szkody powstale wskutek wibracji,
naruszenia konstrukcji noSnych, szkody w polo2onych na terenie budowy/jego poblizu mediach itp.).

4) Brak udzialu wlasnego / fiansryzy redukcyjnej w odniesieniu do szk6d osobowych, w odniesieniu do
szk6d rzeczowych udzial wlasny / franszyza redukcyjna nie wylsza niZ l0 o/o wysoko6ci
odszkodowania nie mniej niz 5.000 PLN na zdarzenie.

s ll
Wynagrodzenie

1. Za naleLryle wykonanie Umowy Wykonawcy przysluguje wvsokoSci
zl (slownie:

2

3

Wynagrodzenie w wysoko6ci wskazanej w ust. I powy2ej okreSla calkowit4 warto56, kt6r4 Zamawiajqcy jest
obowiqzarry zaplacid Wykonawcy za wykonanie zam6wienia.

Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony VAT wedlug stawki obowi4zujqcej w dniu
wystawienia faktury VAT.

l) 80% wynagrodzenia okre6lonego w ust. I powy2ej, platne na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcg po podpisaniu protokolu odbioru koricowego bez zastrzeirch,

2) 20o/o wlnagrodzenia okreSlonego w ust. I powyzej, platne na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawca po up\rvie terminu na wniesienie sprzeciwu przez wla5ciwy Inspektorat

SIME Polska Sp. z o,o., ut. 1 Maia 18, 96-500 sochaczew, ter.: +zl8 22 10 25 3oo, tax: +48 22 10 25 301,
e-mail: info@sihepolska pl, NIP: 526-24-99-440, Sed Rejonowy dla m.st Wa6zawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego

pod numerem KRS: 0000193491. Kapilal zakladowy: 23 OOO O0O PLN, ruww.tlmopolska.pl
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7- JeLeli Wykonawca zamierza wnie56 zabezpieczenie nale2yego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej zobowiqzany jest do jej zawarcia na warunkach zatwierdzonych przez
Zamawiaj4cego.

8. Wszystkie dokumenty potwierdzajqce zawarcie um6w ubezpieczenia oraz dowody ofacenia skladki (w
tym kolejnych rat skladki, bqd| raty skladki) Wykonawca dostarczy natychmiast po zawarciu um6w
ubezpieczenia,jednak nie pomiej ni2w dniu przekazania terenu budowy, a dowody oplacenia niezwlocznie
po uplynigciu terminu platno3ci skladki lub raty skladki okre6lonych w dokumentach potwierdzaj4cych
zawarcie um6w ubezpieczenia.

4. Zaplata wynagrodzenia nast4pi w poni2szym trybie:
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5

Nadzoru Budowlanego, jeircli w tym terminie nie zostanie wniesiony sprzeciw.

Zaplala wynagodzenia 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 przyjmujq dzieri obci4zenia rachunku bankowego Zamawiaj4cego.

W razie op6lnienia zaplaty Wykonawca ma prawo nalicry6 ustawowe odsetki od niezaplaconej w terminie
nalemoici.

7

8

9

Strony oSwiadczajq, i2 s4 platnikami podatku VAT

Przed zaplatq czg(ci wynagrodzenia okre6lonej w ust. 4 pkt 2 powyzej, Wykonawca jest zobowi4zany
przedstawit, Zamawiaj4cemu potwierdzenie zaplaty wynagrodzenia nale2nego podwykonawcy. (e5li dotyczy)

10. W przypadku nieprzedstawienia potwierdzenia, o kt6rym mowa w ust. 9 powy2ej lub w przypadku, gdy
przedstawione potwierdzenie budzi w4tpliwo6ci Zamawiaj4cego, Zamawiajqcy jest uprawniony do

wstrzymania wynagrodzenia okeSlonego w ust. 4 pkrZ powyiej.

$12
Odst4pienie od Umowy

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

lub w spos6b zagr*ajqcy bezpieczefistwu os6b i mienia, i nie przysqpienia do nale2ltego wykonyrvania
Umowy oraz nie usunigcia zaistnialych niezgodno6ci w terminie 3 dni od pisemnego wezlvania
Wykonawcy przez Zamawiajqcego do zniany sposobu wykonania Umowy, lub

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

3) uniemo2liwiajqcego wykonanie Umowy zajgcia lub utraty maj4tku Wykonawcy.

W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. l, Zamawiaj4cy bgdzie uprawniony do odst4pienia od Umowy po
bezskutecznym uplyrvie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunigcie naruszef, nie
kr6tszego nii. trzy (3) dni. O6wiadczenie o odst4pieniu od Umo*y powinno mie6 formg pisemn4 i zawierat,
uzasadnienie.

Oiwiadczenie Zamawiaj4cego o odst4pieniu od Umowy z powodujej naruszenia, o kt6rym mowa w ust. I lub
2, moi e zosta1 zlo2one Wykonawcy po uplywie 3 dni od dnia bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego
zgodnie z ust.2.

4. W przypadku naruszenia Umowy uprawniaj4cego Zamawiaj4cego do odst4pienia od niej, o kt6rym mowa w
ust. l, Zamawiaj4cy moLe i4dat, od Wykonawcy zaplaty kary umownej w wysoko6ci 30% calkowitej kwoty
wynagrodzenia, o kt6rej mowaw $ ll ust. l.

W przypadku odst4pienia Wykonawcy od Umowy z ptzyczyn dotycz4cych Zamawiaj4cego
Wykonawca mole i4dat od Zamawiaj4cego zaplaty kary umownej w wysoko5ci 30% calkowitej
kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ ll ust. l.

1

3

5

SIME Pol3ka Sp. z o.o., ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, tel.: +48 2210 25 3oo,lax +4a 22 fi 25 3o1,
info@simepolska pl, NIP: 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV \.4rdzial Gospodarczy Kraiowego Rejestru SEdowego

pod numerem KRS 0000193491, Kapital zakladowy: 23 000 000 PLN. wwwsimepolska.pl
e-marl

6. W prrypadku odst4pienia Zamawiaj4cego od Umowy Wykonawca obowiqzany jest wstrzyma6
wykonywanie rob6t budowlanych, zabezpieczy| i opu6ci6 teren budo*y w terminie wyznaczonym
prznz Zamawiajqcego oraz przekaza6 kompletn4 dokumentacjg zwiqzan4 z budow4.
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7 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno6ci powoduj4cej,2e wykonanie umowy nie leZy w interesie
Zamawiaj4cego, czego nie mo2na bylo przewidziet w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj4cy mo2e odst4pi6
od umowy w sprawie zam6wienia. Strony spisz4 w6wczas protok6l i dokonaj4 rozliczen za prace wykonane
przez Wykonawcg.

$13
Kara umowna

Z zastrzeieniem $ 6 ust. 3, w przypadku op6Znienia wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
okeSlonego w $ 6 ust. 2 Zamawiaj4cy moie Zqdat od Wykonawcy zaplaty kary umownej w wysoko5ci 1 o%

l4cznej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ 1 I ust. l, za kazdy dzieii op62nienia.

Wykonawca obowi4zany jest uiSci6 karg umownq, o kt6rej mowa w ust. 1 i 2 pkt l), 2) w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania od Zamawiaj4cego.

4. Zamawiajqcy mo2e dokona6 potr4cenia kary umownej, o kt6rej mowa w ust. I i 2 pkt I ), 2) od kwoty t4cmej
przysfuguj4cego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku poniesienia szkody o warto6ci przekraczaj4cej wysoko56 kary umownej, Zamawiaj4cy ma prawo
dochodzii naprawienia szkody na zasadach o96lnych.

Strony ustalaj4 wzajemnq odpowiedzialno66 za niewykonanie albo nienaleryte wykonanie obowi4zk6w
wynikaj4cych z niniejszej Umowy na zasadach o96lnych, okre6lonych w obowiqzuj4cych przepisach.

2. Strony zwolnione s4 z odpowiedzialno6ci za niewykonanie obowiqzk6w wynikaj4cych z Umowy, je2eli
przyczynq ich niewykonania byty okoliczno3ci sily wyzszej. Za okolicmoSci sily wyzszej uwaZa sig
okoliczno6ci, powstale po zawarciu Umowy, w wyniku nieprzewidzianych przez Strong zdarzeh 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
organow wladzy publicmej.

3. W prrypadku wyst4pienia okoliczno6ci sily wy2szej termin zakoriczenia rob6t ulegnie przesunigciu
o czas trwania przeszkody.

Strona powoluj4ca sig na wystqpienie okolicmoSci sity wy2szej obowi4zana jest pisemnie
powiadomii drugq Strong o wyst4pieniu tych okolicmo6ci i przewidpvanym okresie trwania.

Strony ustalaj4 nastgpuj4ce szczeg6lne zasady odpowiedzialnoSci Wykonawcy:
1) Wykonawca ponosi odpowiedzialno66 clviln4 za *yrz4dzone osobom trzecim szkody

powstale w zwi4zku z wykonywanymi robotami do chwili oddania przedmiotu Umowy.
2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzeri wszystkich urz4dzeri podziemnych

SIME Polska Sp. z o.o., ui. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, tel.: +48 221o 25 3oo fax: +4a 22 fi 25 3o1,
+mail info@simepolska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Vwdzial Gospodarczy Krajowego Rejestru SEdowego
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2. W przypadku op6mienia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi i gwarancj i w
wysokoSci:

1) 0,2 %o l4cmej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ 11ust. 1, zaka2dy dzieh op62nienia o l-
l4 dni,

2) 0,5 % l4cmej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ ll ust. l, za kahdy dzieri op6Znienia
przekaczaj 4cego 14 dni,

licz4c od nastgpnego dnia po up\rvie terminu wymaczonego przez Zamawiaj 4cego na usunigcie wad.

s14
Odpowiedzialno66 i okolicznoSci rvyl4czajqce odpowiedzialnoS6

pod numerem KRS 0000193491, Kapital zakladowy: 23 000 000 PLN, www.simepolska.pl
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uwidocmionych na mapach lub wskazanych uzgodnieniami bran2owymi.
3) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszko dzeh urzqdzert podziemnych nieuwidocznionych w

dostarczonej przez Zamawialqcego dokumentacj i tylko wtedy, gdy protok6l z Narady Koordynacyjnej
nakazyrval wykonyrvanie rob6t pod wla6ciwym nadzorem bran2owym lub nakazy,wal wykonywanie prac

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

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

sls
Dorgczenia

l. Strony ustalaj4, i2 oSwiadczenia i zawiadomienia zwi4zane z wykonaniem Umowy przekazywane bgd4

pisemnie (osobi6cie albo drog4 pocaow4) oraz faksem lub za pomocq poczty elektronicmej.

2. Dla cel6w realizacji postanowieh Umowy Strony ustalaj4 nastgpuj4ce adresy do dorgczeri:
I ) adres Zamawiaj4cego: ul. I Maja I 8, 96-500 Sochaczew.
2) adres Wykonawcy: ul.

3. W przypadku zmiany adresu, o kt6rym mowa w ust. 2 powy2ej, Strony zobowipuj4 sig do niezwlocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o now).rn adresie do dorgczeri, pod rygorem uznania za skutecmie
dorgczon4 korespondencji wyslanej na ostatni podany Stronie zgodnie z niniejsz4 Umow4 adres.

s16
Przedstawiciele

Strony ustalaj4 przedstawicieli uprawnionych do dokonyrvania wi424cych uzgodnieli zwiqzanych z realizacj4
Umowy:
I ) Zamawiaj4cy - Pawel tr-odyga, nr tel. 53 I 547 834, faks 22 l0 25 301, email p.lodyga@simepolska.pl;

nr tel faks email

Zamawiaj4cy informuje,2e funkcjg inspektora nadzoru bgdzie pelnii pan Pawel Lodyga, maj4cy uprawnienia
budowlane nr MAZIO1l0/OWOS/I3 z dnia 20.06.2013 r.

4

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

W przypadku zmiany os6b, o kt6rych mowa w ust. l-3 powy2ej, Strony zobowiqzuj4 sig do niezwlocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

$17
Poufno56

Z wyl4czeniem prrypadkow, w kt6rych ujawnienie tre5ci Umowy jest wymagane w przepisach
prawa, ornz przypadk6w oke6lonych w Umowie, Strony obowi4zane sA utrzymai w tajemnicy
wszelkie informacje dotycz4ce Umowy ijej wykonania, w tym dane finansowe i projektowe.

Je2eli jedna ze Stron zastrzegla poufno6i informacji stanowi4cych tajemnica jej przedsigbiorstwa,
druga Strona obowi4zana jest dolozryi szczeg6lnej staranno6ci, aby zachowa6 te informacje w
tajemnicy.

SIME Polska Sp. zo,o., ul. 1 Mala 18, 96'500 Sochaczew, lel : +48 22 10253oo,far +4a22fi253o1,
e-marl info@simepolska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV \ Jydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego

2

pod numerem KRS: 0000193491, Xapital zaktadowyr 23 000 000 PLN, www.slmopolska.pl
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2) Wykonawca

uprawnienia budou lane nr _ r.
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Porl|€

Unia Europejska
EuropejskiFundu52

Rozwoju Regionalnego
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Postanowienia kofcowe

1. Wszelkie spory mog4ce wynikn46 migdry Stronami Umowy b9d4 zalatwiane na drodze polubownych
negocjacji; jeZeli w ci4gu 3 tygodni Strony nie osi4gn4 porozumienia, ka2da z nich mo2e tznat negocjacle za
bezskutecme i wyst4pi6 na drogg s4dow4 przed s4d wla6ciwy ze wzglgdu na siedzibq Zamawiaj4cego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majq zastosowanie przepisy obowi4zuj4cego prawa, w
szczeg6lno$ci Kodeksu Cywilnego i ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ekstjednoliry Dz.U.22017
r. poz. 7332) oraz akt6w wykonawczych.

3. Integralnq cz95d Umowy stanowiq zal4czniki'.
l) Projekty budowlane gazoci4g6w,
2) DokumentubezpieczeniaWykonawcy,
3) Gwarancja na roboty budowlane zgodnie zwzorem stanowi4cym zal4cznik nr 8 do SIWZ.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa2no6ci.
5. Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach - po jednym dla ka2dej ze Stron.

Zamawiaj4cy Wvkonawca

SIME Polska Sp. z o,o., ul 1Maja18,96-500sochaczew,tel:+482210253oo,1ax+4a221025301,
e-mail: info@simepolska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sad Rejonowy dla m st Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru SEdowego

pod numerem KRS: 0000193491, Kapilat zaktadowy: 23 OOO OOO PLN, www.Simgpolska.pl


