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zawarta w Sochaczewie w dniu DD.MM.20I9 r.

migdzy

SIME Polska Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoSci4 z siedzibq w Sochaczewie przy ul. I Maja 18, 96-500
Sochaczew, wpisan4 do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez S4d Rejonowy dla m. st. Warsza*y XIV
!V1{z,i{ Cosnodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS 0000193491 , Ntp: 526-24-99-440,
REGoN: 016439396, zrvan4 dalej ,,Zamawiajqcym", reprezentowanq przez !erzego Trzciriskiego - prokurenta

a

z siedzib4 w -- przy ul.
(miejscowoSi),wpisan4 do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzone Eo pnez

Wvdzi al Gospodarc
REGON:

zy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem
zrvanym dalej,,Wykonawcq",

przez

S4d Rejono*y dla
KRS
reprezentowanym

NIP:

W zwi1zku z:

' przygotowaniem i realizaci4 prze z zamaw.iai4cego projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na
obszarach dotychczasniezga4f*owanych w powiitaci wggrowskim, mi6skim i wollmiriskir,i haa""goprzedmiotem dofinansowania z Europejskiego Funduszu nozwoju Regionalnego *.u111""t Dzialania 7.1
,aRozw6j inteligentnych system6w. magazynowania,, q1r".vtu i- dystryb-ucji energii,, Rrog.amu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata zOl _ZOiO,

' wyborem Wykonawcy, dokonanym w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 201709-2, prowadzonym
w trybie art. 701 - 70s Kodeksu cywilnego, zgodnie z Procedurq udzielania zam6wieri z dnia 0l kwietnia

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

sl
Przedmiot Umory

2

Zamawiaj4cy powierza, a Wykonawca zobowi4zuje si9 do wykonania i oddania obiekt6w liniowych(ptzedmiot U-mo'wy) tj. gazoci4gu fredniego cisnienL w miejscowosci Borzymy, u.re, gm. lalo*, powiatWolomin o dl. ok. 2067,0m i (rednicv DN I l0mm.
Przedmiot zam6wienia obejmuje rownieZ:

- naprawy powstarych w trakcie budowy uszkodzeri sieci uzbrojenia terenu,
- zapewnienie nadzoru i odbioru technicznego odpowiednictr stuzb t<otiaul4cego uzbrojenia
t€renu,
- zakup material6w do wykonania zadania,
-_wykonanie obowipk6w oke6lonych w Umowie, przede wszystkim wskazanych w $ 2Umo*y,
Uwasa:

;Yf""ni: fiagmentu odcinka gazoci4gu w ul. Wyszyiskiego w m. Urle na odcinku od ul.rontalowsktego do ul l-go Maja metod4 przewiertu w R.p. poni2ej bryly korzeniowejistniejqcych drzpw bez ich wycinki 1rys. nr i pro.yettu budowlanego;.

_ (kod pocztowy)
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-vwo""r 

cospodarczy Krapwego Re,esrru sqdowegopod numerem KRS 000019349j, Kaprrai zakladowy 23 006 000 piN .*w.iimep6f sfi.ff



1
Fundusze
Europejskie
lnf .astruktu.a i S.odowisko

Rzeczpospolita
Polska il

Potsa€

Unia Europejska
EuropejtkaFundusz

Rozwoj! Reglonalnego

3. Wsp6lny Slownik Zam6wienia
Kody wedtug CPV:

4523120G7 - Roboty budowlane w zakesie budowy ruroci4g6w naftowych i gazociqg6w

45231220-3 - Roboty budowlane w zakesie gazoci4g6w.

4. Szczegolowo przedmiot Umowy okre5lajq pmjekty budowlane, zal4czone do Umowy.

5. Wykonawca oSwiadcz4 2e prznkazana dokumentacja jest wystarczaj4ca do wykonania przedmiotu

Umowy.

6. Wykonawca oSwiadcza, i2:

l) posiada i,/lub zatrudni osoby posiadajqce uprawnienia wymagane prawem dla wykonania przedmiotu

UmowY,
2) dysponuje Srodkami finansowymi, potencjalem technicmym i osobami zdolnymi do nalez1'tego

wykonania przedmiotu UmowY.

7. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z:

I )' przepisami obowi4zuj4cego pr"*u, Jty- rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia' 
).01i .. * ,pr"*ie *aiunk-6*iechnicznych, jakim powinny odpowiada6 sieci gazowe (Dz. U. z20l3r,
poz. 640 z P6LnielszYmi zmianami),

2) zasadami wsp6lczesnej wiedry technicznej,

3i dokumentacj4 technicm4 zalqczonq do Umowy oraz projektem organizacji ruchu'

4) kompletemniezbqdnychuzgodniehizezwolefi,
5j wskazaniami Zamawiai4cego i inspektora nadzoru Zamawiaj4cego'

8. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej,- o- kt6rej mowa w ust' 4 powyzej' koniecznoSci

stosowania konkretnych znak6w io*u.o*y"h, i"t"nt6w lub pochodzenia, w tym pochodzenia wyrob6w od

ot 
"Ston"go 

producenta lub producent6w, iama*iajqcy dopuszcza w ka2dym. z takich przypadk6w

ror*iqzziiar6wnowajne. Zaiawialqcy dopuszcza teL Tastosowanie rozwi4zai r6wnowa'inych do norm

i""f,ni"^V"f, wskazanych * **. io["."ntacji projektowej. Dane rozwiqzanie technicme mo2e by6

u,,rtarrc za r6wnowa.2ne, je2eli Wykonawca *yiui", i" ma ono co najmniej takie parametry jak wymaga

podana w dokumentacji norma lub co najmniij parametry por6wnyrruilne, i mo2e by6 stosowane zgodnie

i odpo*ieanimi prr"iiru*i. Za,to.o*u"ni" 'ontiya"ii 
rownowaznego wymaga 

-akc9nt1L 
i inspeklora

nadzoru Zamawiajq""go. rnrp"kto. nidroru zama*iuj4cego nie moze wstrzyma6 lub odm6wi6 udzielenia

takiej akceptacji bez podania przyczyn'

s2
Obowiqzki WYkonawcY

I . Wykonawca zobowiqzuje sig wykonad przedmiot Umo*y rzetelnie i terminowo

2. W celu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiTuje sig do dzialania z.najwyZsz4
- 

sta.annosci4, zgodnego z obowi4zuj4rymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicmej' a

w szczeg6lno6ci do:
I ) Sciiej wspolpracy z Zamawiaj4cym w celu wykonania przedmiotu Umowy'

zi informo*anii Zimawialqcego o stanie zaawansowania rob6t'

ii ooinfo..o*" nia Zamawialicego o wydaniu decyzji lub uzgodniefi uzyskanych przez
J i 

iv;d;;u:;"dd"J4.vctr lui*iaztti na Zamawiajqcego' w terminie umozliwiaj4cvm mu

SIME Polska Sp. z o'o', ul l Mala 18' 96-500 Sochaczew tel 
-+48.22 

10 25 3o0 fax +18 22 10 25 301'

e-mail: info@simepolska.pf, HfP: szo-zl-ss-+ld, Sad ielonowy Ota tn s warszawy XIV vtrydzial Gospodarczy Krqowego Reiestru

pod numerem KRs: oo;oiiiosl, i"p't"' 
'"Ll"oo*y 

23ooooooPLN www'sim6pol3ka'pl
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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 Zamawiaj4cego wniosku o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego w

celu umieszczenia urz4dzefi infrastruktury technicznej niezwi4zanych z potrzebami zzrz4dzania
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 zlo2enia zawiadomienia o zakofczeniu
budowy i prryst4pieniu do u2ytkowania obiektu budowlanego we wla6ciwym Inspektoracie Na&oru
Budowlanego,

E) poniesienia koszt6w zajgcia pasa drogowego na czas budowy i przedstawienia na 24danie
Zamawiajqcego dowodu uiszczenia oplat na rzecz zarz4dcy drogi,

9) zapewnienia maszyn, urz4dzei i nar4dzi niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy,
I 0) prawidlowego prowadzenia dokumentacji budowy,
I I ) ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu przepis6w Prawa budowlanego,
l2) wlasciwego zorganizowania i omakowania placu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,
l3) przestrzegania przepis6w BHP i przeciwpozarowych na terenie budowy,
I 4) naleirytego zabezpieczenia terenu budowy,
15) obslugi geologicznej budowy oraz *ykonania badah stopnia zaggszczenia gruntu, jezeli jest to

wymagane przez zarz4dc9 drogi,
16) obsfugi geoderyinej budowy - tyczenie sieci gazowej i sporz4dzenie geodezyjnej inwentaryzacji

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

widocznym miejscu na ogrodzeniu przy placu budowy,
I 8) zapewnienia wymaganych Narad4 Koordynacyjnq nadzor6w bran2owych,
19) wypelnienia wymog6w i zareceh wynikai4cych z pozostatych dokument6w (decyzji, uzgodnieri,

opinii,) zal4czonych do projektu budowlanego,
20) zapewnienia nadzoru iodbioru technicmegoslu2b uzbrojenia terenu w razie kolizji sieci oraz naprawy

uszkodzonej sieci uzbrojenia terenu,
2l) dolo2enia wszelkich starari w celu mrniejszenia uci4zliwo5ci zwiqzanychz wykonl,rvanymi robotami

dla mieszkaric6w s4siednich nieruchomo5ci,
22) skladowania rz4dzei, material6w i odpad6w zgodnie z przepisami obowiqzui4cego prawa,
2,3) wywozu gruzu i usuwania odpad6w z_terenu brao*y rgoani" , przepisami'odo*i;ul;;"; pr"*u,
24) wykonania rozbi6rki nawierzchni, *ykop6w, qrrozu liemi,
25) wykonania podsypki pod gazoci4g i nadiypki piaskiem oruz zaggszcznnia gruntu,
26) wykonania przecisk6w w miejscach zaznaizoiychw projercie,-nakazanycliprzez wlasciwe organy lubwyznaczonych przez Zamawiaj4cego.
27)montra, rur przewodowych itowarzysz4cej armatury oraz ntr ochronnych, oslonowych iprzeciskowych,
28) stosowaniu do budo*y gazoci4g6w rur dostosowanych do transportu gazu ziemnego typu E, a takzeinnych paliw gazo*ych;
29) ulo2enia ponad gazoci4giem ta6my.lokalizaryinej z wkradkq metarizowan4 rub drutem wraz

z wyfrrowadzeniem na powierzchnig,
30) ulo2enia ta6my ostrzegawczej z napisem UWAGA GAZ.
3l) zamontowania tabliczek oznaczeniowych i lokalizacyjnych przewodu i armatury,
32) zamontowania macmik6w elektromagnetycmych 

'w - 
miejscach skzyzowai z innymi

urzqdzeniami infrastruktury technicmej rub innych wskazanych p.,", rn.p"t to." NuJ/o,u
Zamawiaj1cego,

33) wykonania czyszczenia gazoci4gu na zasadach oke5lonych przez Zamawiajqcego or.v w
obecnoSci Inspektora Nadzo ru Zamawiajqcego, "

slME Polska Sp- z o.o., !r.-1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, tel.r +48 2 210 25 300, rax: +4a 22 fi 25 301,e'|nair info@sjmeporska pr, Nrp 526-24-99-440, sad Re,onowy dra m.sr w"*"*v xrv wi""r cospodarey Krajowego Rejestru sadowegopod numerem KRS oooot9349t. Kap[alzak]adowy 23 006 ooo piN. **w.sf mep6f sfi.pi
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34) wykonania wl4czeri do istniej4cych gazoci4g6w wraz z robotami towarzysz4cymi,
35) napelnienia wybudowanej sieci paliwem gazowym na polecenia Zamawiaj4cego,
36) wykonania pr6by szczelno6ci gazociqgu zgodnie z wymogami Zamawiaj4cego wraz z wykesem

grafi cznyrn w obecnoSci Inspektora Nadzoru Zamawiaj4cego,
37) zastosowania sig do wskaz6wek Zamawiaj4cego przy wykonyrvaniu przedmiotu Umowy; je2eli

zastosowanie sig przez Wykonawcg do wskaz6wek Zamawiaj4cego mogloby doprowadzii do
nieprawidlowego wykonania Umowy w Swietle zasad wiedry techricznej b4d2 przepis6w
obowi4zujqcego prawa, Wykonawca obowiqzany jest pisemnie powiadomi6 o tym Zamawiajqcego,
pod rygorem utraty prawa do powolyrxania sig na te okolicmo6ci w p6miejszym terminie,

38) pisemnego informowania Zamawiaj4cego o wyst4pieniu okoliczno5ci, mog4cych uniemo2liwii albo
utrudnid prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, w rym bl9d6w w dokumentacji, pod

rygorem utraty prawa do powolywania sig na te okoliczno5ci w p6Zniejszym terminie,
39) Iikwidacji szk6d powstalych w czasie trwania rob6t,
40) posiadania polisy ubezpieczeniowej, o kt6rej mowa w $ l0 ust. 6-8 Umowy,
4l) uporz4dkowania terenu po budowie (doprowadzenie do stanu pierwotnego przez odtworzenie

nawierzchni, w tym miszczonej zieleni i likwidacjg ewentualnych szk6d powstalych na terenie obj9tym

projektem budowlanym i nieruchomosciach sasiednich, naprawg ogrodzeri, dr6g, chodnik6w) i

protokolamego tego potwierdzenia przez wlafuiciela lub zarz4dca drogi lub nieruchomosci,

42) bdtworzenia nawierzchni drogowej zgodnie z warunkami ustanowionymi przez zarz4dca dtogi,

43) zgloszenia projektu organizacji ruchu w odpowiednim urzgdzie,

++i in-rurmowania- Zamawiajqcego 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

Zamawiajqcemu.

Wykonawca odpowiada za zgodne z przepisami prawa zabezpieczenie miejsc, w kt6rych. prowadzone sq

roboty wchodz4ce w zakes umowy i odpowiada za ewentualne skutki wadliwego zabezpieczenia rob6t.

Rozpoczgcie rob6t zostanie potwierdzone protokolamie przez Strony Umowy'

s3
konania

(protok6l koniecznoSci)

$4
Obowiqzki Zamawiajqcego

3

4

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

zam6wienia

Je2elipodczaswykonyrvaniaprzezwykonawcaobowi4zk6wwynikajacychzumowyokazesig,2eprawidlowe
*VL"*ri" .".6*i"nia *,,n";; pi'r.pro*"ir"ni" prac. nieprze,ridzianych w Umowie ani w projekcie

Uriao*Lnym, Wykonawca I Zfi"nii"jq"V ustal* proiokolamii rodzaj, zakres i termin wykonania tych prac

Zamawiajqcy zobowiqzuje sig do:
- - ii' 'przekazanii p.o.|"tto* budowlanych, prawomocnych pozwoleri na budowg oraz

dziennik6w budowY,
2) przekazznia projekt6w organizacji ruchu,.

3j zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

4) niezwlocznego powiadomienia 
- 
Wyionawcy o wydaniu przez lnspektorat Nadzoru

Budowlanego pozwolenia na u2ykowanie sieci gazowej'

5) zaplaty wynagro dzenia za naleiryte wykonanie przedmiotu Umowy'

Sadowego

z''/-r7-

I

SIME Polska Sp' z o.o. ul. 1 Mala 18, 96-500 Sochaczew' tel':+48-2210 25 3oo la\: +4a 22 10 25 3o1

e-mait: intogsimepoGu.pl, NIP: 5i6-24-gg-440, sad iejonowy dla m st warszawy xlv wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
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ss
Materiaty

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

Jako56 material6w, o kt6rych mowa w ust. l, powinna odpowiada6 wymogom wyrob6w dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okre6lonych w prawie budowlanym i przepisach dotycz4cych
material6w budowlanych oraz wymaganiom okre5lonym w projektach budowlanych.

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

Na kaZde i4danie Zamawiaj4cego Wykonawca obowi4zany jest okaza6 w stosunku do wskazanych
material6w certyfikat zgodno5ci z Polsk4 Norm4 lub aprobat4 technicm4, je2eli q one wymagane.

$6
Termin zakoriczenia robrit i xTkonania zam6wienia

3

4

5 W przypadku zastosowania przez Wykonawcj rozwi1zania r6wnowa2nego, zgodnie z $l ust. 8,
Wykonawca obowi4zany jest okazai w stosunku do wskazanych rozwi4zafi r6wnowa2nych dokument
potwierdzaj4cy dopuszczalnoS6 stosowania go przy wykonya,vaniu przedmiotu Umowy, wydany zgodnie
z obowi4zuj4cymi przepisami, o ile przewidujq one obowiqzek uzyskania i posiadania takiego
dokumentu.

')

3

wykonawca wykona przedmiot umowy oraz obowiqzki okeslone w $ 2 ust. 2 (czgsciowy odbi6r
przedmiotu Umowy) w terminie do dnia 13.09.2019 r.

wykonawca przekt2e Zamawiajqcemu, zgodnie z zestawieniem zal4czonym do procedury, o kt6rej mowa
w $ 7 ust. 2, kompletnq dokumentacjg powykonawcz4 (koricowy odbi6r przedmiotu Umtwy) w terminie
do dnia I1.10.2019 r., z uwzglgdnieniem ust. I powyzej.

Termin odbioru koricowego mo2e ulec zrnianie w nastgpuj4cych przypadkach:
l) rozszerzenia zzkresu Umo*y podczas jej wykonyr,vania,
2) op6znienia przez Zamawiajqcego wykonania obowi4zk6w okreflonych w $ 4 Umowy - o iloSi dni

roboczych op62nienia, liczon4 od dnia zawarcia Umowy do dnia 
-przekazania 

kompletnej
dokumentacji,

3) koniecmosci dokonania zmian w dokumentacji projektu budowlanego, nieprzewidzianej w dniu
zawarcia Umowy,
wyst4pienia warunk6w atmosferycznych uniemo2liwiaj4cych wykonanie przedmiotu Umowy,
wystqpienia okoliczno(ci sily wy2szej,
innych istotnych okolicmo6ci zgodnie uznanych przez Strony za podstawg przesunigcia
terminu.

Wykonawca bgdzie przekazy^tat, Zama.wiajqcemu na jego z4danie raport ze stanu realizacji
zam6wienia. Do raportu Wykonawca bgdzie zal4czai ftan iytuucy.lny sieci wykonanej oi
pocz4tku budowy lub ostatniego raportu. Raport powinien zawiira6 nastipuiace inio.muc.le:l) lokalizacja, dfugo6i i Srednica wybudowanej sieci gazowej,
2) lokalizacja, dlugo5i i Srednica sieci gazowej *ybudowanej od pocz4tku budowy,
3) dzialania, kt6re bgdq prowadzone w nastgpnych tygodniaih ltokalizacja, dfugos6 i srednica

sieci do wybudowania),

4)
s)
6)

4

. - ^ SlilE.PotskgSp.zo.o,,ur.rMaiajs,g6-soosochaczew,tet:+4822102s30o.tax.+4a22fi253o1.
e'mair: inro@simeporska.pr, Nrp: 526-24-99-440, s^qd_Rejonowy dra m st. warszawv xrv rtuldziat cospod",".y x."p*"d R"j".t.pod numerem KRS: 0000193491, Kapitat zaktadowy za Ooo ooO p[t, ww;imop;lk;.pl -- -,--'- SEdowego
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4) inne istotne informacje, w tym dokladne informacje o ewentualnych przeszkodach w wykonaniu
zam6wienia.

$7
Czg6ciowy odbit6r przedmiotu UmonT

Czg6ciowy odbi6r przedmiotu Umowy nastgpuje po calkowitym *ykonaniu przez Wykonawcg rob6t
budowlanych i innych prac technicznych w terenie, w tym odtworzeniu nawierzchni drogowej, w chwili
przekazania Zamawiaj4cemu wypelnionego dziennika budowy, podpisane5o pizez kierownika budowy,
o kt6rym mowa w $ 2 ust. 2 pkt I l, i inspektora nadzoru Zamawiaj4cego, oraz protokolu pr6by szczelnoSci
przeprowadzonej z wynikiem pozltywnym.

2. Czg3ciowy odbi6r przedmiotu Umowy odbgdzie sig zgodnie z procedur4 odbioru rob6t budowlanych
ustanowionA w Procedurze odbioru rob6t budowlanych, dostaw i uslug zwiqzanych z przygotowaniem i

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

2020 w ramach dzialania 7.1. Rozw6j inteligentnych system6w magarynowania, przesytu idystrybucji
energii przez SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibq w Sochaczewie, zwan4 dalej ,,Procedur4", opublikowan4
na stronie intemetowej Zamawiaj4cego. Wykonawca o6wiadcza, 2e zapoznal sig z Procedur4. W razie

sprzecmoSci postanowieri Umowy z postanowieniami Procedury stosuje sig postanowienia Umowy.

3. Celem potwierdzenia czgsciowego odbioru przedmiotu Umowy Strony podpisz4 protokol odbioru

czgSciowego wedlug wzont zalqczonego do Procedury.

4. Sporz4dzenie i podpisanie protokolu odbioru czg6ciowego nast4pi w poni2szym trybie:

lj Wykona*ca przedstawi Zamawiaj4cemu projekt protokolu w terminie do 7 dni od zakoriczenia rob6t,

Z) Zimawiaj4cy przedstawi Wykonawcy uwagi do tresci protokolu i do sposobu xykonania rob6t w

terminie do 7 dni od otrzymania projektu protokolu,

3) Na podstawie uwag Zamawiajqcego Wykonawca przygotuje ostatecznq treS6 protokolu i przekade 1q

Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajqcego,

4) W uzgodnionym terminie Strony podpisz4 protok6l.

sE
Ko6cowY odbi6r Prr,edmiotu UmowY

Zamawiaj4cy prrystgpuje do kofcowego odbioru przedmiotu Umowy w chwili przekazani^ przEz

Wyto,awci f.i.pf"in"j dokumentacji powykonawciej, pod warunkiem, 2r przedmiot Umowy zostal

wykonany nale2ycie.

Koricowy odbi6r przedmiotu Umowy odbgdzie sig zgodnie z Procedur4'

celem potwierdzenia koricowego odbioru przedmiotu umo\ y Strony podpisz4 protokol odbioru

koricowego wedlu gwzont zal4czonego do Procedury.

2

,

4 Sporz4dzenie i podpisanie protokolu odbioru koricowego nastApi w poni2szym trybie:

tj wytona*"u pizedstawi Zamawiaj4cemu projekt protokolu w dniu przekazania

doku mentacj i powYkonawczej.

2'1 Zamawiajqcy przedstawi Wy-konawcy uwagi do tre6ci protokolu i do sposobu wykonania

rob6t w tirminie do 7 dni od otrrymania projektu protokolu,

3) Na podstawie uwag Zamawiaj4clgo Wykonawca prrygotuje ostatecznQ tre56 protokolu i

poikuz" i4 Zu^aw-iaj4cemu wterminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiaj4cego'

4) W uzgodnionym terminie Strony podpisz4 protok6l.

W protokole odbioru koflcow ego z:lwarte bgdzie zestawienie rob6t wykonanych przez
5

Ifl;#,"-ti*r..-.-"

SIME Polska Sp. z o.o., ul l Maja 18, 96-500 sochaczew, tel :+48 22 10 25 300' fax: +48 22 10 25 301'

e-mail: inro@simepotska.pl, Nlp: 5i6-24-99440, Sqd iejonowy dla m.st. warszewy xlv \ rldzial Gospodarczy Kraiowego Reiestru Sedo'te97 -(
pod numerem KRS ooools:xgr' xap,tal zarbdowv 23 0oo ooo PLN' www'simopolska'pl 
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Wykonawca oraz dokument6w przekazanych Zamawiaj4cemu przez WykonawcQ. Zestawienie
dokument6w przekazanych Zamawiajqcemu przez Wykonawca bgdzie sporz4dzone wedlug wzoru
zal4czonego do Procedury.

se
Gwarancja i rgkojmia

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

Wykonawca mo2e uwolni6 si9 od odpowiedzialno6ci za wady wykonania przedmiotu Umowy tylko
w6wczas, gdy udowodni, 2e zaistr.ialy one z powodu wad dokumentacji projektowej, na kt6re zwr6cil
Zamawiaj4cemu uwagg na pi6mie ijednocze6nie uprzedzil Zamawiaj4cego o mo2liwych skutkach, lub
wykdie, 2e mimo zastosowania material6w spelniaj4cych warunek oke6lony w $ 5 ust. 2 Umowy oraz
mimo zachowania nale2yej starannoSci nie m6gl wykry6 wad material6w lub urz4dzefi, kt6re zastosowal
podczas *ykonyrvan ia przedmiotu Umowy.

4. W przypadku stwierdzenia wady, usterki lub awarii przedmiotu Umowy, Zamawiaj4cy niezwlocznie
powiadamia o niej wykonawca, lecz nie p6miej niz w terminie 14 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, Zamawiajqcy moZe je usun4i na koszt Wykonawcy.

s10
Zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy i ubezpieczenie

Wykonawca obowiqzany jest ustanowi6 zzbezpieczenie naleiltego wykonania Umowy w wysokosci l0%
l4cznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w $ ll ust. I umowy w tlrminie do 7 dni od zawarcia umowy.

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

Zabezpieczenie sluzy pokryciu ro szczert zqtulu niewykonania lub nienale2ytego uykonania Umowy.

wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancj i bankowej,/kaucji
(wlaiciwe pokreilit).

mpffi
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2

3

2

3

4

5 Zamawiajqcy m,rraca zabezpieczenie niezwlocmie, lecz nie p6miej niz w terminie 14 dni od dnia
nale2ytego wykonania zam6wienia, przez co rozumie sig uzyskanie przez Zamawiai4cego
pozwolenia na u2ytkowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca na wlasny koszt, 
_-w okresie wykonywania przedmiotu Umowy ubezpieczy

i zapewni ci4glo(6 ubezpieczenia (lub spowoduje taki sian) lub przedstawi posiadan;juz poiist;;
wszystkie podane poni2ej ryzyka:

l) Ubezpieczenie odpowiedzialnoSci cyrvilnej wykonawcy, Zamawiai4cego oraz wszystkich

Sqdowego
...^ SIME. Potsk? Sp. z o.o.. ut 1Maja18,s6,5ooSochaczew,iet.:+4822j02530o,tax:+4a22fi25301,

e-mair: inro@simeporska pr, Nrp: 526-24-99-440, s-qd_Rejonowy dra m.st. warszawy xrv I Jydzial Gospodarczy xral0weg; Rej;stru
pod numerem KRS: 0000193491, Kapitat zaktadowy: 23 0OO OOO pLN, wlry.iimep6tgfi.pt - -'fl

f, ;li,s*#r".-.,"

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

I

6.
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podwykonawc6w (,,Ubezpieczeni") z gtufu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej oraz posiadania i
uitkowania mienia wraz z OC za produkt / wykonanq usfugg pokrywaj4ce szkody osobowe
(uszkodzenie ciala, rozstroj zdrowia lub 5mier6) wraz z ich nastgpstwami oraz rzeczowe (utrata,
uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wraz z ich nastgpstwami powstale w zwi4zku wykonyvaniem
przedmiotu Umowy, obejmuj4ce r6wnie2 odpowiedzialno66 wzajemn4 pomigdzy Ubezpieczonymi.
Umowa ubezpieczenia bgdzie obejmowa6 odpowiedzialno56 cywilnq deliktow4, kontraktow4 oraz
deliktowo-kontraktow4 z sum4 gwarancyjnq nie ni2sz4 niz 500 000 PLN najeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe.

2) Ubezpieczenie bgdzie rozszerzone o odpowiedzialno5i cy.wilnq pracodawcy
z tytulu wypadk6w przy pracy pracownik6w Ubezpieczonych z limitem odpowiedzialno5ci, co
najmniej 40.000 PLN, najeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

3) Do umowy ubezpieczenia zostan4 wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony stosownie do
charakteru obejmowanego ochron4 przedmiotu Umowy i rodzaju prowadzonych prac (w tym m.in.
szkody wyrzqdzone przez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobieZne, szkody wynikajqce z

uzyrrania mlot6w pneumatycmych, hydraulicmych, kafar6w itp., szkody powstale wskutek wibracji,
naruszenia konstrukcj i no3nych, szkody w polo2onych na terenie budowy/jego poblizu mediach itp.).

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

szk6d rzeczowych udzial wlasny / franszyza redukcyjna nie wyzsza niz l0 %o wysoko5ci

odszkodowania nie mniej ni2 5.000 PLN na zdarzenie.

7. Je2eli Wykonawca zamierza wnie6i zabezpieczenie nalez)tego wykonania umowy w formie gwarancji

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

Zamawiajqcego .

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

tym kolejnych rat skladki, b4dL raty skladki) Wykonawca dostarczy natychmiast po zawarciu um6w

uU"rpi""i"niu,l"dnak nie p6iniej ni2 w dniu przekazania terenu budowy, a dowody oplacenia niezwlocznie

po uptynigciu ierminu plirro6ci skladki lub raty skladki okeSlonych w dokumentach potwierdzajqcych

zawarcie um6w ubezpieczenia.

$ ll
Wynagrodzenic

l. Za nalei\te wykonanie Umowy Wykonawcy przysluguje ryczaltowe wynagrodzenie w
).

wysoko3ci

Wynagrodzenie w wysokosci wskazanej w ust. I powyzej okeSla calkowit4 wartos6, kt6rq Zamawiajqcy jest

obowi4zany zaplaci6 Wykonawcy za wykonanie zam6wienia.

Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony VAT wedlug stawki obowiqzujqcej w dniu

wystawienia faktury VAT.

Zaplata wyragrodzenia nast4pi w poni2szym trybie:

zl (slownie

2

3

4

l) 80% wynagrodzenia okreSlonego w ust. I powy2ej, platne na podstawie faktury wystawionej- 
p.r"z *ykonawca po podpisaniu protokolu odbioru koticowego bez zastrzezei,

Z) ZO% *ynag.odzenia oir"Slon"go * ust. I powy2ej, platne na podstawie fakturY *Ystawione.i

przez Wyk-onu*ca po up\rNie terminu na wniesienie sprzeciwu przez wlaSciwy lnspektorat

i.ladzoru Budowlanigo, iezeli w tym terminie nie zostanie wniesiony sprzeciw'

S|MEPol3kaSp.zo.o..Ul'1Maja18,96.500Sochaczew.tel:+482210253oo'l.x:+4a2210253o1'
e-mail: rnfo@simepolska.pl, NIP: 5i6_24_99_440, Sad Rejonowy dla m.st warszawy xlvWydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru

pod numerem KRS 000019.3491, Kapital zakradowvr 23 ooo ooo PLN, wwwsimopolgka'pl
Sadowego
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5. Zaplatt vrynagrodzenia nast4pi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w terminie 14

dni od otrzymania faktury prawidlowo wystawionej przez Wykonawcg.

6. Za dzieri zaplaty Strony przyjmuj4 dzief obci42enia rachunku bankowego Zamawiaj4cego.

7. W ruzie op6znienia zaplaty Wykonawca ma prawo naliczyi ustawowe odsetki od niezaplaconej w terminie
nale2nofui.

8. Strony oSwiadczaj4, i2 s4 platnikami podarku VAT.

9. Przed zaplat4 czqici wynagrodzenia oke6lonej w ust. 4 pkt 2 powyzej, Wykonawca jest zobowi4zany
przedstawit' Zamawiaj4cemu potwierdzenie zzplaty wynagrodzenia nale2nego podwykonawcy. CeSli dotyc4,)

10. w prrypadku nieprzedstawienia potwierdzeni4 o kt6rym mowa w ust. 9 powyzej lub w przypadku, gdy
przedstawione potwierdzenie budzi w4tpliwo5ci Zamawiaj4cego, Zamawiijqcy jest uprawniony 

-dL
wstrzymania *ynagrodzenia oke6lonego w ust. 4 pkt 2 powylej.

$12
Odstqpienie od Umowy

l. Zamawi$qcy mo2e odst4pi6 od Umowy w przypadku:
l) wykonyrvania przez wykonawca przedmiotu Umowy w spos6b niezgodny z postanowieniami Umowy

lub w spos6b zagraiaj4cy bezpieczelistwu os6b i mienia, i nie przyst4p-ienia do nalezltego wykonywania
Umowy oraz nie usunigcia zaistnialych niezgodno6ci w terminie 3 dni od pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiaj1cego do zmiany sposobu wykonania Umowy, lub2) wygasnigcia stosunlu ubezpieczenia, o kt6rym mowa w $ 2 ust. 2 pkt 40 Umowy, i nie wznowienia tego
ubezpieczenia w terminie 3 dni, lub

3) uniemo2liwiaj4cego r.rykonanie Umowy zajgcia lub utraty majqtku Wykonawcy.

2 w przypadkach, o kt6rych mowa w ust. r, Zamawiai4cy bgdzie uprawniony do odst4pienia od Umowy pobezskutecznym upbrrie dodatkowego terminu *yinu"ron"go wykonawcy nu ,.rnig"i" naruszeri, niekr6tszego niz rzy (3) dni' odwiadczenie o odst4pieniu od Umiwy po*in ro iri"e rr"ri-pir". nq i zawierat.uzasadnienie.

3' oswiadczenie Zamawiaj4cego o odst4pieniu od Umouy z powodujej naruszenia, o kt6rym mowa w ust. I lub2, moae zostac zlo2one wykonawcy po uplywie 3 dni of dnia bezslui""rn"go ,fr.,rru1J..in, *y-u"ron"gozgodnie z ust. 2.

4 w przypadku naruszenia um9u7 u.nLaYriai4cego Zamawiai4cego do odst4pienia od niej, o kt6rym mowa wust' l, Zamawiajqcy moae i4da61d-wykonawcy zaplaty kary umownej w irysokosci 3dzo catkowitej kwotyxynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ llust. I.

5. W prrypadku odst4pienia Wykonawcy od Umowy z ptzyczyn.doryczqcych Zamawiajqcegowykonawca moze 4dae od Tamawiaiacego zaptaty kary'umownej w wysokosci 30% cal(owirejkwoty wynagrodzeni4 o kt6rej rno*u * gi t uri. t.

6 w prrypadku odst4pienia Zamawiai4cego od umo*y wykonawca obowi4zanv iest wstrzyma6wykonywanie rob6t budowlanych, zabeipieczy( i opui.ie t"."n LrJ;*y ;,ffiil",; ;;;:ro^r^przez Zamawiajqcego oraz przekaza6 kompletn4 dolumentac.lg ,*iqraia , ;;;;; "r--*'

7' w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodui4cej, 2e wykonanie umowy nie Ie{ w

srME Polska sp. z o,o,, ur.-1 Maja 18, 96-500 sochaczew, ter : +48 2 210 25 300,tax: +4A 22 fi 25 301.6mair info@simeporska pr. Nrp 526-24-99-4,10 sqo iepno*y ota ,n si wa-israi xv-wyo:ia oospooarczy xrapweg0 ierestru sqoowegopod numerem KRS 000019349r Kap,tat zakhdo,r/y 23 006 OOO pt-N. .w.si.ep6fgk;ei
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interesie Zamawiaj4cego, czego nie moZna bylo przewidzie6 w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj4cy moze
odst4pi6 od umo\ry w sprawie zam6wienia. Strony spiszq w6wczas protokol i dokonajq rczliczei za prace
wykonane przez Wykonawcg.

s13
Kara umowna

2

Z zastrzfjirJniem $ 6 ust. 3, w przypadku op6inienia wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do terminu

okeslonego w $ 6 ust. 2 Zarnawiajqcy moae i4dat od Wykonawcy zzplaty kary umownej w wysokojci I 0/o

lqcznej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust. l, za kaZdy dziefi op6mienia.

W prrypadku op6inienia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okesie rgkojmi i gwarancji w

wysokoSci:
I ) 0,2 Yo l4cmej kwoty wynagrodzeni4 o kt6rej mowa w $ I I ust. l, zzktildy dziea op6inienia o I -

l4 dni,
2) 0,5 % l4cznej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust. l, za kazdy dzieri op6mienia

przekaczaj4cego 14 dni,
licz4c od nustgpn"go dniu po uplyrvie terminu wy znaczonego przez Zamawiaj4cego na usunigcie wad'

Wykonawca obowiqzany jest ui5ci6 karg umown4, o ktorej mowa w ust l i2pkt l ), 2) w terminie 7 dni od

orrymania wezwania od Zamawiajqcego.

Zamawiaj4cymohedokona6potr4ceniakaryumownej,okt6rejmowawust.li2pktl),2)odkwotyl4czrrej
przysfuguj4cego Wykonawcy wynagrodzenia.

w pr4padku poniesienia szkody o wartosci przekaczajqcej wysokos6 kary umownej, Zamawiaj4cy ma prawo

dochodzi6 naprawienia szkody na zasadach og6lnych.

s14
Odpowiedzialno66 i okolicznoSci wylqczajqce odpowiedzialnoS6

Strony ustalaj4 wzajemnq odpowiedzialnosc za niewykonanie albo nienale2yte wykonanie obowiTk6w

"ry"i-i".ii"v"f, 
i riniejszej umowy na zasadach og6lnycL, okreSlonych w obowiqzuj4cych przepisach'

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

iii":i,a l"l, ni".,rykonani" L-yry 
-otolicmo6ci 

siiy wyzszej. Za okolicznosci sity wyzszej uwaza sig

okolicmo6ci, powstale po zawariri Umo*y, * wyniku nieprzewidzianych przez Strong zdarzefi o charakterze

,"ar*v"-.i"y., kt6ryth Strona nie mogia przewi&ie6 ani kt6rym Strona- nie mogla zapobiec' w tym

prawomocne decyzje organ6w1a.inir,.1".;i' lub orzeczenia sqdowe, lub decyzje innych uprawnionych

organ6w wladry Publicznej.

Wprzypadkuwyst4pieniaokolicmoScisilywyZszejterminzakoriczeniarob6tulegnieprzesunigciu
o czas trwania PrzeszkodY.

Strona powotuj4ca sig na wyst4pienie okolicznoSci sily wyZszej obowi4zana. jest pisemnie

powiadomid drug4 Strong o wyst4pieniu tych okolicmoSci i przewidyvanym okresie trwania'

Strony ustalajq nastgpuj4ce szczeg6lne zasady odporviedzialnoSci )VVkonaw;1- .--^^:- ^-t.^A.t) Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSi cyviln4 za wyrz4dmlne osobom trzeclm szKooy

3

2

3

5
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powstale w zwi4zku z wykonyrxanymi robotami do chwili oddania przedmiotu Umo*y.
2) Wykonawca odpowiada za uszlodzenia i skutki uszkodzeri wszystkich urz4dzefi podziemnych

uwidocznionych na mapach lub wskazanych uzgodnieniami bran2owymi.
3) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzeri urz4dzeri podziemnych nieuwidocznionych w

dostarczonej przez Zamawial4cego dokumentacji tylko wtedy, gdy protokol z Narady Koordynacyjnej
nakazywal wykonyNanie rob6t pod wla5ciwym nadzorem branZowym lub nakazywal wykonl.wanie prac
ziemnych rgcmie, a Wykonawca nie zastosowal sig do zaleceri Narady Koordynacyjnej.

6. Wykonawca o5wiadcza, 2e posiada stosowne zabezpieczenie finansowe na pokrycie ewentualnych szk6d
wynikaj4cych z realizacji postanowieri Umowy.

sls
Dorgczenia

L Strony ustalaj4, i2 o5wiadczenia i zawiadomienia zwi4za:ne z wykonaniem Umowy przekazy"lvane bgdq
pisemnie (osobi6cie albo drog4 pocaow4) oraz faksem lub za pomoc4 poczty elektronicznej.

2. Dla cel6w realizacj i postanowiefi Umowy Strony ustalaj4 nastgpuj4ce adresy do dorgczeri:
l) adres Zamawiaj4cego: ul. I Maja 18,96-500 Sochaczew,

Strony ustalaj4 przedstawicieli uprawnionych do dokonywania wilr4cych uzgodni eh zwiqzanych z realizacjq
Umowy:
l\ Zarnawiaj4cy - Pawel Lodyg4 nr tel. 531 547 834, faks 22 l0 25 301, email p.lodyga@simepolska.pl;
2) Wykon awca - nr tel. faks email

2

3

4

ZamawiajTcy informuje,2e funkcjg inspektora nadzoru bgdzie petni6 pan pawel Lodyga, maj4cy uprawnienia
budowlane nr MAZI01l0/OWOS/13 z dnia 20.06.20t3 r.

Wykonawca informuje, 2e funkcjg kierownika budowy bgdzie petni6 panrpani
uprawnienia budowlane nr z dnia r.

maj4cy/a

w przypadku zmiany os6b, o kt6rych mowa w ust. l-3 powyzej, Strony zobowi4zuj4 sig do niezwlocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

s17
Poufno66

Z wyl4czeniem przypadk6w, w kt6rych ujawnienie tresci Umowy jest *ymagane w przepisach
prawa, oraz przypadk6w okeslonych w Umowie, Strony obowiqzane s4 utrzymad w tajemnicy
wszelkie informacje dotycz4ce umowy ijej wykonania, w tym dane finansowel projektowe.

Jeieli jedna ze stron zastrzegla poufno66 informacji stanowiqcych tajemnica jej przedsigbiorstwa.
druga Strona obowi4zana jest dolozyd szczeg6lnej starannos;i, aby zacnowae'te informacje w
tajemnicy.

Sqdowego
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3. W przypadku zmiany adresu, o kt6rym mowa w ust. 2 powyzej, Strony zobowi4zujq sig do niezwlocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do dorgczefi, pod rygorem uznania za skutecznie
dorqczon4 korespondencj i wyslanej na ostatni podany Stronie zgodnie z niniejsz4 Umowq adres.

s16
Przedstawiciele
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Postanowienia kofcowe

I . Wszelkie spory mog4ce wynikn46 migdzy Stronami Umowy b9d4 zalatwiane na drodze polubownych
negocjacji; je2eli w ci4gu 3 tygodni Strony nie osi4gn4 porozumienia, ka2da z nich mo2e uma6 negocjacje za
bezskuteczne i wyst4pi6 na drogg s4dow4 przed s4d wla3ciwy ze wzglgdu na siedzibg Zamawiaj4cego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie maj4 zastosowanie przepisy obowi4zuj4cego prawa, w
szczeg6lnoSci Kodeksu Cywilnego i ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekstjednolity Dz.U.22018
r. poz. 1202) oraz akt6w wykonawczych.

3. Integraln4 cz95i Umowy stanowi? zalqczniki].
1) Projekty budowlane gazoci4g6w,
2) Dokument ubezpieczenia Wykonawcy,
3) Gwarancja na roboty budowlane zgodnie z wzorem stanowi4cym zal4cmik nr 8 do SIWZ.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaZno6ci.
5. Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach - pojednym dla kazdej ze Stron.

Zamawiaj1cy Wykonawca

SIME Polska Sp. z o.o', ul. 1 Maja 18, 96-500 sochaczew, tel.r +48 2210 25 3o0 lax: +40 22 lo 25 3o1

e-mait: info@simepolska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m St. warBzawy xlv vwdzial Gospodarczy K€jowego Reiestru

pod numerem KRS: 0000193491. Kapilal zakladowv: 23 OOO OOO PLN, www.slmgpolska'pl
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