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SIMf, Polske Sprilk4 z ograniczonq odpowiedzialno5ci4 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 Jerzego Trzciriskiego - prokurenta

z siedzib4 w przy ul

_ (kod pocztowy)
S4d Rejonowy dla
KRS zwanym dalej,,Wykonawcl",

przezreprezentowanym

Zamawiajqcy powierza, a Wykonawca zobowiqzuje sig do wykonania i oddania obiekt6w linio*ych
(przedmiot Umowy) d. gazoci4gu Sredniego ci6nienia w miejscowo6ci l-och6w ul. Le6na, Sikorskiego,
Spacerowa, Okg2na, Mila, lO-lecia l-ochowa, Zakole, Mala, Podlaska, Slowackiego, Krasickiego,
Matejki, Wsp6lna, NiepodlegloSci, gm. Loch6w powiat wggrowski o dl. ok. 2456,0m i Srednicy DN 63mm.

2. Przedmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2:
- naprawy powstalych w trakcie budowy uszkodzeri sieci uzbrojenia terenu,
- zapewnienie nadzoru i odbioru technicznego odpowiednich sfu2b koliduj4cego uzbrojenia
terenu,
- zakup material6w do wykonania zadania,
- wykonanie obowi4zk6w okeSlonych w Umowie, przede wszystkim wskazanych w 0 2
Urnowy,

3. Wsp6lny Slownik Zam6wienia
Kody wedtug CPV:

SIME Polska Sp, z O.O., ut 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, tet : +48 22 10 25 300, fax +48 22 l o 25 301.
e-mail info@sinEpolska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m.sl. waGzawy XIV l4/dzial Gospodarcry Krejowego Rejestru Sadowego

NIP: _, REGON:

pod numerem KRS: 0000193491. Kapitat zaktadowy 23 000 000 PLN Www.Simepolgka.pl

Rzeczpospotita
Polska

Sochaczew, dnia DD.MM.2020 r.

UMOWA nr 201750

zawarta w Sochaczewie w dniu DD.MM.2020 r.

migdry

(miejscowo5i),wpisan4 do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez

_ Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem

W zwiqzku z:
. przfgotowaniem i realizacj4 przez Zamawiajqcego projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na

obszarach dotych czas niezgazyfikowanych w powiatach wggrowskim, miriskim i wolomiriskim", bgd4cego
przedmiotem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzialania 7 .l
,,Rozw6j inteligentnych system6w magazynowania, przesylu i dystrybucji energii" Programu
Operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,

. wyborem Wykonawcy, dokonanym w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 201750, prowadzonym
w trybie art. 70t - 70s Kodeksu cyrxilnego, zgodnie z Procedur4 udzielania zam6wiefi z dnia 0l kwietnia
2018 r., (tekstjednolity zostal opublikowany na stronie urvw.simepolska.pl),

Strony zawieraj4 Umowg o nastgpuj4cej tre6ci:

$1
Przedmiot UmorrT
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4523120G.7 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci4g6w naftowych i gazoci4g6w

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociqg6w.

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

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

Umowy.

6. Wykonawca o6wiadcza, i2:

l) posiada i/lub zatrudni osoby posiadaj4ce uprawnienia !\ymagane prawem dla wykonania przedmiotu

Umowy,
2) dysponuje Srodkami finansowymi, potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do nale2yego

wykonania przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z:

1) przepisami obowi4zuj4cego prawa, w tym rozporz4dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada6 sieci gazowe (Dz. U.22013r.,
poz. 640 z p6iniejsrymi zmianami),

2) zzsadami wspolczesnej wiedzy technicznej,
3) dokumentacj q techniczn4 zal4czon4 do Umowy oraz projektem organizacji ruchu,

4) kompletemniezbgdnychuzgodnieri i zezwoleri,
5) wskazaniami Zamawiajqcego i inspektora nadzoru Zamawiajqcego.

8. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, o kt6rej mowa w ust. 4 powy2ej, konieczno5ci

stosowania konkretnych mak6w towarowych, patent6w lub pochodzenia, w tym pochodzenia wl rob6w od

okeslonego producenta lub producent6w, Zamawiajqcy dopuszcza w kaZdym z takich prirypadk6w

rozwipania r6wnowaZne. Zamawitj4cy dopuszcza tei zastosowanie rozwiqzafi r6wnowa2nych do norm

technicznych wskazanych w ww. dokumentacji projektowej. Dane rozwiqzanie techniczne moZe by6

lrmane za r6wnowaine, je2eli Wykonawca *yktize, Le ma ono co najmniej takie parametry jak wymaga

podana w dokumentacji norma lub co najmniej parametry por6wnywalne, i moZe by6 stosowane zgodnie

i odpowiednimi przepisami. Zastosowanie rozwiqzania r6wnowainego uymaga akceptacji inspektora

nadzoru Zamawiaj4cego. Inspektor nadzoru Zamawiaj4cego nie moze wstrzyma6 lub odm6wi6 udzielenia

takiej akceptacji bez podania przycryn.

$2
Obowiqzki Wykonawcy

Wykonawca zobowiqzuje sig wykona6 przedmiot Umowy rzetelnie i terminowo

w celu wykonania przedmiotu Umowy wykonawca zobowi4zuje sig do dzialania z najwyLsz4

staranno5ci4, zgodnego z obowiqzuj4cymi przepisami prawa i zasadami wiedry technicznej. a w
szczeg6lnoSci do:
t ) Scislej wsp6lpracy z Zamawiaj4cym w celu uykonania przedmioo Umo*y,
2) informowania Zamawiajqcego o stanie zaawansowania rob6t,

3) poinformowania Zamawiai4cego o wydaniu decyzji lub uzgodnieli uzyskanych przez

Wykonawcg, nakladaj4cych obowi4zk i na Zanawiai4cego, 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 Zamawiaj1cego wniosku o wydanie zezwolenia na zajqcie pasa

drogowego w celu umieszczenia urz4dzei infiastruktury technicznej niezwiqzanych

2
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z pol::zebami zarz4dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
6) przekazania Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od podpisania Umowy wszelkich dokument6*'i

informacji niezbgdnych do zgloszenia rozpoc4cia budowy we wla6ciwym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

7) przekazmh Zamawiaj4cemu dokument6w niezbgdnych do zloLenia zawiadomienia o zakoticzeniu
budowy i przyst4pieniu do u2ykowania obiektu budowlanego we wla6ciwym lnspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

8) poniesienia kosa6w zajgcia pasa drogowego na czas budowy i przedstawienia na i4danie
Zamawiaj4cego dowodu uiszczenia oplal ta rzecz zarz4dcy drogi,

9) zapewnienia maszyn, urz4dzefi i narzgdzi niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy,
I 0) prawidlowego prowadzenia dokumentacji budowy,
I l) ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu przepis6w Prawa budowlanego,
12) wla6ciwego zorganizowania i omakowania placu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,
l3) przestrzegania przepis6w BHP i przeciwpoiarowych na terenie budowy,
l4) naleiltego zabezpieczenia terenu budowy,
15) obstugi geologicmej budowy oraz *ykonania badan stopnia zagjszczenia, gnrntu, jeZeli jest to

wymagane przez zarz4dcg drogi.
16) obslugi geodezyjnej budowy - tyczenie sieci gazowej i sporz4dzenie geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,
l7) umieszczania afisz6w informacyjno-marketingowych przekazanych przez Zamawiaj4cego w

widocznym miejscu na ogrodzeniu przy placu budowy,
I 8) zapewnienia uymaganych Narad4 Koordynacyjn4 nadzor6w bran2owych,
19) wypelnienia wymog6w i zaleceh *ynikaj4cych z pozostalych dokument6w (decyzji, uzgodnieri,

opinii,) zal4czonych do projektu budowlanego,
20) zapewnienia nadzoru i odbioru technicznego sfuzb uzbrojenia terenu w razie kolizji sieci oraz naprawy

uszkodzonej sieci uzbrojenia terenu,
21) dolo2enia wszelkich starali w celu zmniejszenia uci42liwoSci zwiqzanych z wykonywanymi robotami

dla mieszkaric6w s4siednich nieruchomo6ci,
22) skladowania urz4dzefi, material6w i odpad6w zgodnie z przepisami obowiqzujqcego prawa,
23) wyvozu gruzu i usuwania odpad6w z terenu budowy zgodnie z przepisami obowipuj4cego prawa,
24) wykonania rozbi6rki nawierzchni, wykop6w, wl.wozu ziemi,
25) wykonania podsypki pod gazoci4g inadsypki piaskiem oraz zaggszczenia gruntu,
26) wykonania przecisk6w w miejscach zaznaczonych w projekcie, nakazanych przez wla6ciwe organy lub

wyznaczonych przez Zamawiaj4cego.
27) montdu rur przewodowych i towarzysz4cej armatury oraz rur ochronnych, oslono*ych i

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

imych paliw gazowych;
29) uloienia ponad gazoci4giem tasmy lokalizacyjnej z wkladk4 metalizowanq lub drutem wraz z
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wyprowadzeniem na powierzchnig,
30) ulo2enia tasmy ostrzegawczej z napisem UWAGA GAZ,
3 [) zamontowani a tabliczek oznaczeniowych i lokalizacyjnych przewodu i armatury,
32) zamontowania macznik6w elektromagnetycznych w miejscach skrzyLawah z innymi

urz4dzeniami infiastruktury technicmej lub innych wskazanych przez Inspektora Nadioru
Zamawiajqcego,

33) wykonania czyszczenia gazoci4gu na zasadach okreslonych przez Zamawiai4cego oraz w
obecnoSci Inspektora Nadzoru Zamawiajqcego,

34) wykonania wlqczeh do istniej4cych gazoci4g6w wraz z robotami towarzyszqcymi,
35) napelnienia wybudowanej sieci paliwem gazowym na polecenia Zamawiaj4cego,
36) wykonania pr6by szczelno6ci gazociqgu zgodnie z wymogami Zamawiaj4iego wraz z

wykresem graficznym w obecno5ci [nspektora Nadzoru Zamawiaj4cego,
37) zastosowania sig do wskaz6wek Zamawiaj4cego przy wykonywaniu przedmiotu Umowy;

301.
Rq$tru Sqdou/€go
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je2eli zastosowanie sig przez Wykonawcg do wskaz6wek Zamawiaj4cego mogloby doprowadzi6 do
nieprawidlowego wykonania Umowy w Swietle zasad wiedzy technicmej b4d;i przepis6w
obowi4zuj4cego prawa, Wykonawca obowiqzany jest pisemnie powiadomii o tym Zamawiajqcego.
pod rygorem utraty prawa do powolyrvania sig na te okoliczno6ci w p62niejszym terminie.

38) pisemnego informowania Zamawiaj4cego o wystqpieniu okolicznoSci, mog4cych uniemo2liwi6 albo
utrudni6 prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, w tym blgd6w w dokumentacji, pod

rygorem utraty prawa do powolywania sig na te okolicmoSci w p62niejsrym terminie,
39) likwidacji szk6d powstalych w czasie trwania rob6t,
40) posiadania polisy ubezpieczeniowej, o kt6rej mowa w $ l0 ust. 6-8 Umowy,
4l) uporz4dkowania terenu po budowie (doprowadzenie do stanu pierwotnego przez odtworzenie

nawierzchni, w tym miszczonej zieleni i likwidacjg ewentualnych szk6d powstalych na terenie objgtym
projektem budowlanym i nieruchomo6ciach s4siednich, naprawg ogrodzeri, dr6g, chodnik6w) i
protokolarnego tego potwierdzenia przez wla5ciciela lub zarz4dc9 drogi lub nieruchomo(ci,

42) odtworzenia nawierzchni drogowej zgodnie z warunkami ustanowionymi przez zarz4dci drogi,
43) zgloszenia projektu organizacji ruchu w odpowiednim urzgdzie,
44) informowania Zamawiajqcego o robotach zanikajqcych lub ulegaj4cych zakryciu na 3 dni przed

planowanym wykonaniem prac,
45) wykonania wszelkich innych obowiqzk6w 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 sq

roboty wchodzqie w zakes Umowy i odpowiada za ewentualne skutki wadliwego zabezpieczenia rob6t.

4. Rozpoczgcie rob6t zostanie potwierdzone protokolamie przez Strony Umowy.

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

zamowlema

Je2eli podczas wykonyvania przez wykonawca obowi4zk6w wynikaj4cych z Umowy oka2e sig, 2e prawidlowe

wykooanie zamlwienia wymaga przeprowadzenia prac nieprzewidzianych w Umowie 
_ 
ani w projekcie

budowlanym, Wykonawca i Zamawiaj4cy ustal4 protokolamie rodzaj, zakres i termin wykonania tych prac

(protokol koniecmoSci).

s4
Obowiqzki Zamawiajqcego

Zamawiaj4cy zobowiqzuje sig do:
t)' 'przetarania projekt6w budowlanych, prawomocnych pozwoleri na budowq oraz dziennik6w budowy,

2) przekazania projekt6w organizacji ruchu,

3) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

4j niizwlocmego powiadomienia wykonawcy o wydaniu przez Inspektorat Nadzoru

Budowlanego pozwolenia na uZltkowanie sieci gazowej,

5) zaplaty wynagrodzenia za naleZye wykonanie przedmiotu Umowy'

$s
Materialy

wykonawca zobowiqzuje sig wykona6 przedmiot umowy z material6w wlasnych, za kt6rych

zakup, transport i rozladunek odpowiada.

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

e,mailr inio@si;epotska.pt, Ntp: 5i6-24-99-440, Sed iejonony dla m st. wa6zawy xlv t/Wdzial Gospodarczv Krajowego Reiestru SqdoweS9T^

pod numerem KRS: Oooo19i91, Kapital zaktadowv: 23 ooo 0oo PLN' w\'^Y'slmepolEka pl 
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fl ;Ii,i,,*1t".-...

I



11
Fundusze
Europejskie
hfr.st uktu.a i S.odNisko

Rzeczpospotita
Polska mpotd€

Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rozwoju Reglonalnego

301,
Rejestru Sqdowego

2 Jakod6 material6w, o kt6rych mowa w ust. l, powinna odpowiada6 wyrnogom wyrob6w dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okeSlonych w prawie budowlanym i przepisach dotycz4cych
material6w budowlanych oraz wymaganiom oke6lonym w projektach budowlanych.

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

Na ka2de i4danie zamawiaj4cego wykonawca obowiqzany jest okaza6 w stosunku do wskazanych
material6w certyfikat zgodnosci z Polsk4 Norm4 lub aprobaq techn icmL ieteli s4 one wymagane.

! nrzvnadku zastosowania przez wykonawca rozwi4zania r6wnowaznego, zgodnie z $l ust. g,
Wykonawca obowiqzany jest okaza6 w stosunku do wskazanych rozwiqzati-r6wn-owaznych 

"dokument

potwierdzaiqcy dopuszczalnosi stosowania go przy wykonyrvaniu przedmiotu Umowy, *ydany zgodniez obowiqzui4cymi przepisami, o ire przewidui4 one 
'obowi4zek 

uzyskania ijosiaaania tat<iego
dokumentu.

s7
Czg5cior*7 odbir6r przedmiotu Umo*y

l

4

5

2

Termin zakoricz"oi" -rl,6i o.yLonania zam6wienia

wykonawca wykona przedmiot. uTg*r oraz obowiqzki okesrone w g 2 ust. 2 (czgdciowy odbi6rprzedmiotu Umowy) w terminie do dnia3l.07.202O r. '

wykonawca przekt2e Zamawiai4cem,, zgodnie z zestawieniem zal4czonym do procedury, o kt6rej mowaw g.7.ust'.2, kompletn4 dokumentaciq powykonawcz4 (koricowy odbi6r;rzedmiot, ui'"*yi * t"rriri"do dnia 31.08.2020 r., z uwzglgdnieniem ust. t pon"yz"j.

I"T,I!O1"-. noricowego moZe ulec zrnianie w nastgpuj4cych prrypadkach:
t ) rozszetzenra zakresu Umowy podczas jej wykonyrvania,2) op6inienia przez Zamawiai4iego *yk-"riu ot*iqrk;* okeslonych w g 4 Umowy - o ilos6 dniroboczych op6znienia, liczon4 od dnia zawarcia Umowy do aniu 

"prn*uuniu 
Iiomptetnejdokumentacji,

3) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektu budowranego, nieprzewi&ianej w dniuzawarcia Umo*y,
4) xyst4pienia warunk.w atmosfery-cznych uniemo2riwiai4cych wykonanie przedmiotu Umowy,5) wystqpienia okolicznoSci siry wyzsze.;.6) innych istotnych okoriczroSii zgodnie uznanych przEz strony za podstawg przesunigcia terminu.

wykonawca bgdzie przekazyrvac Zamawiai4cemu najego z4danie rapon ze stanu rearizacji zamowienia.Do raportu Wykonawca *rr':,:,_u:ii 
-prr, 

.yt-".v]"iJ".i *ytor_"; od p;;;d ffiil*, ,ru
::Ttlie.qo rlporru. Raport pow in ren zayterat nasrqpujqce informacle:
I ) lokalizacja. dfugod6 i Srednica r.rybudow"""i .i""i ""L"*"i""
2) lokalizacja, dtugoSd i jrednicasiici g-o*..; "yiuffilj od pocz4tku budowy,3) dzialmia, kt6re b9d4 prowadron" * nustgpny"h tygoaniach ltotatizacja, dfugo.d i .rednicasieci do wybudowania),
4) inne istotne informacje, w tym dokladne informacje o ewentualnych przeszkodach wwykonaniu zam6wienia.

czg.ciowy odbi6r przedmiotu Umowy nastgpuje po calkowitym wykonaniu przez wykonawce
lllll.l:9"*,"rrch i..innych p.u. t""r,ni"r,iyir,;;;;;;;:';',y, odrworzeniu nawierzchniorogoweJ' w chwiri przekazania Zamawiai4cemu nrypetniorego il;"rr#ffi"-y;

SIME Polska So. z o.o 
_ut-t 

Mata 18.96_500 Sochaczew. ret +4822102530o.iax +48221025e-marr rnro@simepotska pt. Ntp. si6-24_9e-l,ao s-qr i"pno,rv ol" ,,i.I ilii"_ *,ri"riri.,, oo.o*arczy Kralowesopod numerem KRs:oooo1e3aei, Kap,;r zakradowy. fi;6;;;;,fi rr. *.rtmopotska.pt
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podpisanego przez kierownika budowy, o kt6rym mowa w $ 2 ust. 2 pkt ll, i inspektora nadzoru

Zamawiaj4cego, oraz protokofu pr6by szczelno6ci przeprowadzonej z wynikiem po4tyv/nym.

Czgsciowy odbi6r przedmiotu Umowy odbgdzie sig zgodnie z procedur4 odbioru rob6t budowlanych

ustanowion4 w Procedurze odbioru rob6t budowlanych, dostaw i usfug zvti4zanych z prry€otowaniem i

realizacj4 pmjekt6w realizowanych w ramach Programu Operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko 2014-

2020 wiamach dzialania 7.1. Rozw6j inteligentnych system6w magazynowania, przesylu idystrybucji

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

na ionie internetowej Zamawiaj4cego. Wykonawca o6wiadcza, 2e zapomal sig z Procedur4. W razie

sprzecznoSci postanowieri Umowy z postanowieniami Procedury stosuje sig postanowienia Umouy'

Celem potwierdzenia czg6ciowego odbioru przedmiotu Umowy Strony podpisz4 protok6l odbioru

czgdciowego wedlu gwzoru zal1czonego do Procedury'

Sporz4dzenie ipodpisanie protokofu odbioru czg(ciowego nast4pi w poni2szym trybie: 
.

ii Wyton"*"u przeastawi Zamawiuia"..u proi"n proiokotu w terminie do 7 dni od zakoriczenia rob6t,

)i ziiiii^:a"i przedstawi wyr"-"]"i".y ,*uii ao'tresci protokolu i do sposobu wykonania rob6t w
' 

terminie do i dni od otrzymania projektu protokolu,

3) Na podstawie uwag Zamawiaj4cago Wykonu*tu przfgotuje ostatecmq tre$ protokolu i przekaze j4

Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od otrrymania uwag ZamawlaJqcego'

4) W uzgodnionym terminie Strony podpisz4 protok6l'

sE
KoicowY odbi6r Przedmiotu Umowy

Zamawiilqcy prrystgpuje do kolicowego odbioru przedmiotu Umowy w chwili przekazan ia przez

Wykonawca kompletnej d"k;;;;i-;;*vk;";*czej' pod warunkiem' 2e przedmiot Umowv zostal

wykonanY nale2Ycie.

Koricowy odbi6r przedmiotu Umowy odbgdzie sig zgodnie z Procedur4'

Celem potwierdzenia kofcowego odbioru przedmiotu Umowy Strony podpisz4 protokol odbioru

f.oil"o*"go *"afo gwzoru zal4czonego do Procedury'

Sporz4dzenie i podpisanie protokofu odbioru koncowego nasqpi w Donizszvm trybie:

l) wykonawca przedstawr ;ji;;;-*il-'pto;trti p'toitoru'w dniu pizekazania dokumentacji

powykonawczej. --^.^r.^r,. i ,ra cnnsnhrr wvkonania robot w
2\ Zamawiai4cy przedstawi Wykonawcy uwagi do,treici protokofu i do sposobu *Tkonanir

,, iiillHilLil#;X##iltq8t!{:!":*i:::?1"-:'T'::13^'rresi Protokoru iprzekazeiq

' 
Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od otrrymania uwag Zamawtal4cego'

+l 
"w 

urgoJitlonvm terminie Strony podpisz4 protokol'

w protokole odbioru koricoweso. zawarte -b'edil:,-i:::::":;iffL"Hiil2l:[J:fi:
Wrfonurt"g o.- dokument6w przekazanych Zamawta;qcemu pr

dolkument6w przekazanvch z";;;i'"Ja;; ;;' wvlono*ie bqdzie sporz4&one wedlug

wzoru zal4czonego do Procedury'

c*too"j$"l rymiti"

Wykonawca udziela Zamawiaj4cemu pisemnej gwarancji:

3

4

1

3

5

SAdowegoSll{E Polska Sp' z o'o' ul 1 Maja 18' 96-500 sochaczew tel 
-+48'2210 
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l) na roboty ruroci4gowe na okes 5 lat licz4c od dnia podpisania protokolu koricowego,
2) na odtworzenie nawierzchni na okes 4 lat licz4c od dnia podpisania protokolu koricowego

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

3. Wykonawca moZe uwolnii sig od odpowiedzialno6ci za wady wykonania przedmiotu Umo*y tylko
w6wczas, gdy udowodni, 2e zaistnialy one z powodu wad dokumentacji projektowej, na kt6re zwr6cil
Zamawiaj4cemu uwag9 na pi6mie i jednoczeSnie uprzedzil Zamawiaj4iego o mozlifuch skutkach, lub
wykatae, 2e mimo zastosowania material6w spetniaj4cych warunek o[resliny w g s ust. 2 Umowy oraz
mimo zachowania nalezl'tej.starannosci nie m6gl wykryi wad material6w rru u.aar+ riore zastosowal
podczas wykonywania przedmiotu Umowy.

4 w przypadku stwierdzenia wady, usterki lub awarii przedmiotu Umowy, Zamawial4cy niezlvlocmiepowiadamia o niej wykonawca, recz nie p6iniej nizw ierminie t+ dni od il ;6|t,'*'r- aczai4c muodpowiedni termin na jej usunigcie.

6' w przypadku nieusunigcia przez Wykonawca zgloszonej wady, usterki lub awarii w terminie 3 dni odotr4,.rnania wezwania, Zunawiaj4cy moze je usui4i na kosa Wykonawcy.

Zrbezpiecrcnier"l"rya"go *jJo0oania Umowy i ubezpieczenie

wykonawca obowi4zany iest ustanowii zabezpieczenie narezl,tego wykonania Umowy w wysokodci r0%l4cmej kwoty w1'nagrodzenia wskazanej w g I i usr. i uro*y-'*,.-irie do 7 dni od ,"*"..iJ uro*y.
2' wykonawca zobowi4zany jest ustanowi6 zabezpieczenie nale2ytego wykonania Umowy na okres realizacj izam6wienia, do 90 dnia po podpisaniu protokolu k",i;;;6;.
3' Zabezpieczenie sfuzy pokryciu ro szczeh z vttru nie*ykonania ,ub nienalezytego wykonania Umowy.

^ HiX:#n;:A: 
zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej/kaucji

5 Zanawiaj4cy zwraca zabe4ie-czenie niezwlocznie. lecz nie p6zniej ni2 w terminie l4 dni od dnia nalezytego

f.::ffilX ffi:il:nia 
przez co rozumie sis uzvskanie przsz Zimawiajqc.s; p;;;;;; 

"a 
u2ykowanie

6 wykonawca na wlasnv r.<osa, w okesie wykonywania przedmiotu Umowy ,bezpieczy
;::fiSili1!j"}?ffipi";'"niuift.p"*"it"Ltr ,IIil,6 o-J,o;r p".i"i"i":* rliisy na wszystkie

l) Ubezpieczenie odpowiedziarno.ci 
-cywilnej 

wykonawcy, Zamawiai*cego oraz wszvstkichpodwykonawc6w (..Ubemiecze.ni..) . ryrun ;;;"d;i";;;il;:;G.fi ;;:i,:l;posiadania i ui,rkowania mienia wraz'z oa;;;;k;; iitonrnu ustugg pokrywaj4ceszkody osobowe (uszkodzenie ciala. rozstr6j ,;;Jilil sri"r", *ru, z ich nasrgpstwamioraz rzeczowe (utrata, uszkodzenie lub zniszczeni" ,i"ri"f wraz z ich nastgpstwamipowstale w zwi4zku wvkonlr,vaniem prr"arioiu""Urlwy. obejmui4ce r6wnie2odpo_wiedzialnoSi 
.wljemnq porj.qdl gULrp,."r"ryril Uro*r ru.rpi".zenia bedzieobeJmowai odpow iedziatno5i. cy"nitnq i.f ikro*a. ko.ri"ii"*"q 

"*, alik,J*";;#;;z sum4 gwarancvin4 nie niLsz4 niz 500 0d0 pLN na j'eden i ;r.il#;ij;i.T
SIME polska SD. z o.o_

e-mart. rnro@simeporsra ii 1.;1| #-r;;;;"'"'^M4a 
''-8 96'500 sochaczew. tel +4822ro2s30o.tax +4g22102s

pod nurherem KRS ooJ;i;#??""##[::#:ffiH ;;; Hi:,ffi".ffii;jfj],_"
301.
Rejestru Sqdowego
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ryczaltowe wynagrodzenie

).

7

ubezpieczeniowe.

2) Ubezpieczenie bgdzie rozszerzone o odpowiedzialno66 cytrilnQ pracodawcy

z tyrtilu wypadk6w wzy ptacy pracownik6w ubezpieczonych z limitem odpowiedzialnosci, 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 wyrz4dzo ne przez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobie'*' :+odl, 
wynikajqce z

uzrrania mlot6w pn"rruty"rnt"n, hydraulicmych,--ui-o* itp ' szkodv,.nowstafl.y:nlltl^ltO*"j''

naruszenia konstruicji no6nych, szkoiy w polozonych na terenie budowy/jego pobliiru mediach itp )'

4)Brakudzialuwlasnegolftanszyzyredukcyjnejwodniesieniudoszk6dosobowych,wodniesieniudo
szk6d rzeczowych udzial ;i;y / ii"t'y^ redukcyjna nie wyzsza r,iz lo Yo uysokodci

odszkodowania nie mniej niZ 5 000 PLN na zdarzenie'

Je2eli Wykonawc a zamietza wnie56 zabezpieczenie, nale2yego wykonania umowy w formie gwaranclt

;;;].;;;i'i;il;;pi""r"nio*".1-'ol"*le;v:"tt do jej zawarcia na warunkach zatwierdzonvch przez

Zamawiaj4cego.

Wszystkie dokumenty potwierdzajqce zawarcie um6w ubezpieczenia oraz dowody oplat:ll:-t"\Pl'llY

#"t-;i";;i,;'.irJali. uqai;rv skladki) wvkonawca dostarcry narychmiast.po ?*.11t-ll '*o*
li,;il::"i:il:fi;;i;;;ffi;;""i"* p,,.r.#"iaterenu.budo,uy. a dowody oplacenia niezwrocznie

po uplynigciu terminu platnosc i'titr"irti'i'i'"t 
- 

tuiudki okt"Slonyth u dokumentach potwierdzajqcych

8

zawarcie um6w ubezPieczenia

$11
Wynagrodzenie

l. Za naleiryle wykonanie Umowy Wykonawcy przysluguje

zl (slownie:

2 WvnaqrodzeniewwysokoSciwskazanejwust.lpowyz€jokreSlaca{kowitqwarto66.kt6rqZamawiajqcyjest
obo*i-a-ny zaplaci6 Wykonawcy za wykonante zamowlenla'

DokwotywynagrodzeniazostaniedoliczonyVATwedlugstawkiobowiqzujqcejwdniuwystawieniafaktury
VAT.

wysoko6ci

3

4 Zaplata wynagodzenia nast4pi w poni2szym trybie:

l) 40% wynagrodzenia okreSlonego w ust' I powy2ej platne po wvbudowaniu i zgloszeniu przez Wykonawca

Zamawiajqcemu sox p""oitlltu i'otoli"'iiu 'poa *"'unil"n1 Lraku zasltrzezeri Zamawiajqcego do

wvkonanei PracY.

2, ;dr";;J;;;nia okreslonego w usl' I powyzej' platne na podstawie faktury wvstawtonel

nrzez Wykonawce po poapt*n?J proiottotu'oauioru koricowego bez zastrze2en'

,, if;)"-*'r,"g."ar.nil or.r"ir.n.go"* 1,'r r no"r1;i:l]"1::-::tfrd;?:l'Ji#,hY":t;[',"J:1'' 
iru, Wyk-on"*.g po uplywie terminu na wnleslenle sprze'

Iir'ir"-'sra"*ranego, jezrcli w tym terminie nie zostanie wniesiony sprzectw

Zaplata wynagrodzenia nasqpi przelewem ra rachunek 
-bankouy 

wskazany na fakturze VAT w

terminie 14 dni od otrzymanta rhitury prawidlowo wystawionej przez Wykonawca'5

srME porska sp. 1 9-.:*'",,I?l ll;li iij"iff",i,Ti:;,fl -i,J',,i,1,19,*'j"J:ti'i:i"lLT *;;.",
emair: inro@simeporska pr, 

I,,lt;#i;r_";1"13i;ifl1,!;1",#tL;;;;.;; 2;.6 ooo pin, www.srmepotska.pt
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1 W razie op62nienia zaplaty Wykonawca ma prawo naliczyi ustawowe odsetki od niezaplaconej w terminie
nale2noSci.

8. Strony o6wiadczaj4, i2 s4 platnikami podatku VAT.

9. Przed zaplat{ cz?{ci wynagrodzenia okedlonej w ust. 4 pkt 2 powyzej, Wykonawca jest zobowiqzany
przedstawi| Zamawiaj4cemu potwierdzenie zaplaty wynagrodzenia nale2nego podwykonawcy. (e6li dotyczy)

10. W przypadku nieprzedstawienia potwierdzenia, o kt6rym mowa w ust. 9 powyzej lub w przlpadku, gdy
przedstawione potwierdzenie budzi w4tpliwo6ci Zamawiajqcego, Zamawiajqcy jest uprawniony do
wstrzJmania wynagrodzenia okeSlonego w ust. 4 pkt 2 powyzej.

Zamrwiaj4cy mo2e odst4pi6 od Umowy w przypadku:
I) wykonyr,vania przez Wykonawcg przedmiotu Umowy w spos6b niezgodny z postanowieniami Umowy

lub w spos6b zagr&ajqcy bezpieczeristwu os6b i mienia, i nie przyst4pienia do nalezytego *ykonywania
Umo*y oraz nie usunigcia zaistnialych niezgodno6ci w terminie 3 dni od pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiaj4cego do zmiany sposobu *ykonania Umowy, lub

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

3) uniemo2liwiaj4cego wykonanie Umowy zajgcia lub utraty maj4tku Wykonawcy.

W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. l, Zamawiajqcy bgdzie uprawniony do odst4pienia od Umowy po
bezskutecznym upbrvie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunigcie naruszeri, nie
k6tszego niz trry Q) dni. O5wiadczenie o odst4pieniu od Umowy powinno mie6 formg pisemnq i zawiera6
uzasadnienie.

2

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodui4cej, 2e wykonanie umowy nie leZy w
interesie.Zamawiajqcego, czego nie mo2na bylo przewidzie6 w chwili ,"*u.tiu u--,.y,
Zamawiajqcy mo2e odst4pi6 od umowy w sprawie zam6wienia. Strony spisz4 w6wczas protok6i i
dokonajq rozliczefi za prace wykonane przez Wykonawcg.

5

7

SIME POlSka Sp.zO.O.,ut. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew tet: +482210 25 3oo.tax: +4822102l!
e-mail: info@simepolska pt, NtP: 526-24-99-440 sqd Rejonowy dta m st. warszawy xtv l/vyctzial Gospodarc:y Krajowego

pod numerem KRS: 0000j 93491, Kapital zaktadowy: 23 O0O OOO pLN Wvvrv.Simepol3ka.pl

301,
Rejestru S

6. Za dzieh zaplaty Strony przyjmujq dzief obci42enia rachunku bankowego Zamawiaj4cego.

s12
Odst4pienie od Umorry

3

4.

6.

oswiadczenie Zamawiajqcego o odst4pieniu od Umowy z powodu jej naruszenia, o kt6rym mowa w ust. I lub
2, mo2e zostat zloZone Wykonawcy po uplyvie 3 dni od dnia bezskutecmego upl,,\ u terminu wyzraczonego
zgodnie z ust. 2.

w przypadku naruszenia umowy uprawniaj4cego Zamawiaj4cego do odst4pienia od niej, o kt6rym mowa w
ust. l, zamawiaj4cy moie i4dat, od wykonawcy zartaty kary umownej w *ysokosci 30% calkowitej kwoty
wynagrodzenia, o kt6rej mowaw $ ll ust. l.

w przypadku odst4pienia wykonawcy od umowy z przycryn dotycz4cych Zamawiaj4cego wykonawca mo2e
i4dat, d Zamawiaj4cego zaplaty kary umownej w wysoko6ci 30% calkowitej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej
mowaw$ ll ust. l.

w przypadku odst4pienia Zamawiajqcego od Umowy wykonawca obowiqzany jest wstrzyma6
wykonywanie rob6t budowlanych, zabezpieczyt, i opusci6 teren budowy w terminie *ymaczonym
przsz Zamawiajqcego oraz przekaza6 kompletn4 dokumentacjg zwiqzan4 z budowq.
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s13
Kara umowna

I . Z zastrzeZeniem $ 6 ust. 3, w przypadku op6mienia wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
okreSlonego w $ 6 ust. 2 Zamawiajqcy moLe iqdat od Wykonawcy zaplaty kary umownej w wysoko5ci I 0/o

l4cmej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust. l, zakt2dy dziefi op6inienia.

2. W prrypadku op6mienia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okesie rgkojmi i gwarancj i w
wysokoSci:

l) 0,2 % l4cmej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowaw $ I I ust. l, zakaidy dzieri op62aienia o l-
l4 dni,

2) 0,5 % l4cmej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust. I, za krzdy dziefi op6lnienia
przekaczaj4cego 14 dni,

licz4c od nastgpnego dnia po uptyrvie terminu wymaczonego przez Zamawiajqcego na usunigcie wad.

Wykonawca obowiqzany jest ui5ci6 karg umownq, o kt6rej mowa w ust. I i 2 pkt l), 2) w terminie 7 dni od

otrrymania wezwania od Zamawiaj4cego.

Zamawiaj4cy mo2e dokona6 poracenia kary umownej, o kt6rej mowa w ust. I i 2 pkt l), 2) od kwoty l4cmej

przyslu guj 4cego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku poniesienia szkody o wartosci przekaczaj4cej wysoko66 kary umownej, Zamawiajqcy ma prawo

dochodzi6 naprawienia szkody na zasadach og6lnych.

3

4

5

$14
Odpowiedzialno66 i okoliczno6ci wyl4czajqce odpowiedzialno66

Strony ustalaj4 wzajemn4 odpowiedzialnoS6 za niewykonanie albo nienaleZlte wykonanie obowi4zk6w

wynikaj4cych z niniejszej Umowy na zasadach og6lnych, okreslonych w obowiqzuj4cych przepisach.

Strony zwolnione s4 z odpowiedzialnosci za niewykonanie obowiqzk6w wynikajqcych z Umowy, je2eli

prryiryn4 ich niewykonania byly okolicmo5ci sily wyzszej. Za okolicmo6ci sily wyzszej uwaza sig

okoli"^o6ci, po*staL po za*ariiu Umowy, w wyniku nieprzewidzianych przezStronq zdarzefi o charakterze

nadntyczajnym, kt6rych strona nie mogla przewidzied ani kt6rym Strona nie .mogla zapobiec, w tym

p."*o.o"n"' d""yzje organ6w administracji lub orzeczenia s4dowe, lub decyzje innych uprarvnionych

organ6w wladzy publicznej.

W pr4padku wyst4pienia okolicznosci sity wyzszej termin zakoriczenia rob6t ulegnie przesunigciu o czas

trwania przeszkody.

Strona powoluj4ca sig na wystqpienie okolicznosci sity wyzszej obowiqzana. jest pisemnie

powiadomi6 drug4 Strong o wyst4pieniu tych okolicmosci i przewidywanym okesie trwania.

3

5 Strony ustalaj4 nastgpuj4ce szczeg6lne zasady odpowiedzialnoSci Wykonawcy:

t) Wykona*ca ponosi odpo*i"dzialno5i cywiln4 za wyrz4dzone osobom trzecim szkody' 
powstale w zwiTku z wykonyrxanymi robotami do chwili oddania przedmiotu Umowy'

2) Wykonawca odiowiada za uszkodienia i skutki uszkodzeri wszystkich urz4dze6 podziemnych. 
uwidocznionych na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branZowymi'

3)Wykonawcaodpowiadazauszkodzeniaiskutkiuszkodzeiwz+dzehpodziemnych
niiuwidoczniony"h * do.t"r.ro nei przez Zamawiaj4cego dokumentacji tylko wtedy, gdy

S|MEPol3kaSp.zo'o.'ul.1Maia18,96-500sochaczev',tel+48221025300fax+4a22'to253o1'
e-mait: infrc@simepolska.pt, Ntp: 5i6-24-9g-440, Sqd iejonowy an m.st. warszawy xlv \^Jydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru sqdowego
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protokol z Narady Koordynacyjnej nakazywal wykonyvanie rob6t pod wla(ciwym nadzorem branzowym
lub nakazywal wykonyvanie prac ziemnych rgcznie, a Wykonawca nie zastosowat sig do zalecef Narady
Koordynacyjnej.

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

sls
Dorgczenia

l. Strony ustalaj4, iz o6wiadczenia i zawiadomienia zwi1zane z wykonaniem Umowy przekazywane b9d4
pisemnie (osobiScie albo drog4 pocztow4) oraz faksem lub za pomoc4 poczty elektronicznej.

2. Dla cel6w realizacji postanowieri Umowy Strony ustalajq nastgpuj4ce adresy do dorgczefi
l) adres Zamawiaj4cego: ul. I Maja 18,96-500 Sochaczew.
2) adres Wykonawcy: ul

3. W przypadku zmiany adresu, o kt6rym mowa w ust. 2 powyLej, Strony zobowiqzuj4 sig do niezwlocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do dorgczeri, pod rygorem uznania za skutecmie
dorgczon4 korespondencji wyslanej na ostatni podany Stronie zgodnie z niniejsz4 Umowq adres.

$16
Przedstawiciele

Strony ustalaj4 przedstawicieli uprawnionych do dokonyrrania wi424cych uzgodnieri zwiqzanych z realizacjq
Umowy:
l) Zamawiajqcy - Pawel Lodyga, nr tel. 531 547 834, faks 22 l0 25 301, email p.lodyga@simepolska.pl;
2) Wykonawca - nr tel. faks .email

3. Wykonawca informuje, 2e funkcjg kierownika budowy bgdzie petnii padpani , mrjqcyla

$17
Poufno56

2. JeZeli jedna ze Stron zastrzegla poufno66 informacj i stanowi4cych tajemnicq jej przedsigbiorstwa,
druga Stona obowi4zana jest dolo2y6 szczeg6lnej starannoSci, aby zachowa6 te informacje w
tajemnicy.

s18
Postanowienia kofcowe

l. Wszelkie spory mogqce wynikn46 migdzy Stronami Umowy bgdq zalatwiane na drodze

2. Zamawiajqcy informuje,2e funkcjg inspektora nadzoru bgdzie pelni6 pan Pawel Lodyga, maj4cy uprawnienia
budowlane nrMAZl0l I0/OWOS/13 z dnia 20.06.2013 r.

uprawnienia budowlane nr _ z dnia r.

4. W przypadku zmiany os6b, o kt6rych mowa w ust. l-3 powy2ej, Strony zobowipuj4 sig do niezwlocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

l. Z wyl4czeniem przypadk6w, w kt6rych ujawnienie trefui Umowy jest wymagane w przepisach prawal onv
przypadk6w okreSlonych w Umowie, Strony obowiqzane sq utrzymai w tajemnicy wszelkie informacje
dotycz4ce Umowy ijej wykonania, w tym dane finansowe i projektowe.
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polubownych negocjacj i; jezeli w ci4gu 3 tygodni Strony nie osi4gn4 porozumienia, kazda z nich moZe uma6
negocjacje za bezskutecme i wyst4pi6 na drogg s4dow4 przed s4d wlaSciwy ze wzglgdu na siedzibg
Zamawiajqcego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majq zastosowanie przepisy obowipuj4cego prawa, w
szczeg6fnoSci Kodeksu Cyrruilnego i ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekstjednolity Dz.U.22019
r. poz. I 186) oraz akt6w wykonawczych.

3. lntegraln4 czgS6 Umowy stanowiq zalqczniki:
l) Projekty budowlane gazociqg6w,
2) Dokument ubezpieczenia Wykonawcy,
3) Gwarancja na roboty budowlane zgodnie z wzorem stanowiqcym zal4cnik nr 8 do SIWZ.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaino5ci.
5. Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach - pojednym dla kaZdej ze Stron.

Zamawiajqcy Wvkonawca

Ifl #i".:ott"..-.-"
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