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UMOWA nr 211728

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

migdzy

SIME Polska Spolk4 z ograniczonl odpowiedzialno5ciq 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
]Vl'qzl4 Gofeodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS 0000193491 , Nlp: 526-24-gi-440,
REGON: 016439396, zwan4 dalej ,,Zamawiajqcym", reprezentowana przez Jerzego Trzciriskiego - prokurenta

z siedzibq w przy ul
_ (kod pocztowy)

a

Sqd Rejonowy dla
KRS
reprezentowanym

(miejscowo56),wpis

_ Wydzial Gosp
REGON:

an4 do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez
odarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem

NIP: zwanym dalej,,Wykonawcq",
przez

- naprawy powstalych w trakcie budowy uszkodzef sieci uzbrojenia terenu,
- zapewnienie nadzoru i odbioru technicznego odpowiednich rt zu rouaul4""go uzbrojenia
terenu,
- zakup material6w do wykonania zadania,
- wykonanie obowi4zk6w okre6lonych w Umowie, przede wszlstkim wskazanych w $ 2

slME. Pofska sp, z o.o.. ur.-1 Maja 'r8, 96-500 sochaczew, ter : +48 2 210 25 3oo. fax: +4A 22 fi 25 301.e-mair' inic@srmeporska pr. Nrp 526.24-99-440, sad Repnowy dra m st w"r*"*y xrv-taryo""r oospodarczy Krajowego Rerestrupod numerem KRs.oooot9349t. Kaprral zakfadowy zs oo6 ooO piN. ww.ifmep6fsfi.pi.- -,-'. -
Sqdowego

W z.tti4z*u z:

' przygotowaniem i rearizacjq przez Zamaw,iajqcego projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na
obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiicii sochaczewskim or", * po*i"tu"t osciennyc6, t;.
warszawskim-zachodnim i2yrardowskim", bgdQcego przedmiotem dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dziarinia 7.1 ,,Rozw6j interigentnych system6w
magazynowania, przesyfu i dystrybucji energii" Programu operacyjnego Inirastrukiura I S."a"i"frl"i"
lat^ 2014-2020,

' *ybo.rym Wykonawcy, dokonanym w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 2ll72g, prowadzonym
w trybie art. 701 - 705 Kodeksu cyrvilnigo, igodnie z Procedur4 udzielania zam6wieri z dnia 0l kwietnia

^ 201.8 r., (tekst jednolity zostal opublikowany na stronie w*rv.simepolska.pl),
Strony zawieraj4 Umowg o nastgpuj4cej tre5ci:

ro"a.iotlu-o*y

l' zamawiaj4cy powierza, a Wykonawca zobowi4zuje sig do wykonania i oddania obiekt6w liniowych
(prze&niot Umowy) tj. gazoci4gu Sredniego ciSnienia w m. Paprotnia, ul. Brzozowa i l'eresin Gaj, ul.
Spacerowa i Nadrzecma, gn. Teresin powiat sochaczewski:

- o dl. ok. l6A,Sm i Srednicy DN63 mm,
- o dl. ok. 309,5m i Srednicy DN90 mm,
lqcanie: ok. 1952m

2. Prredmiot zarn6wienia obejmuje r6wnie2:
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3. Wsp6lny Slownik Zam6wienra
Kody wedlug CPV:

45231200'.7 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci4g6w naftowych i gazoci4g6w

45231220'.3 - Roboty budowlane w zakresie gazoci4g6w.

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

5. Wykonawca o$wiadcza, 2s przekazana dokumentacja jest wystarczaj4ca do wykonania przedmiotu

Umowy.

6. Wykonawca oiwitdcza, iiL:

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

Umowy,
2) dysponuje Srodkami finansowymi, potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do nale2l4ego

wykonania przedmiotu UmowY.

7. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z:

l )' przepisami obowiqzujqcego pru*i * ty. rozporz4dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
' 

l0l i .. * ,p.u*ie wa.unki*iechnicznych, jakim powinny odpowiada6 sieci gazowe (Dz.U.22013t.,

poz. 640 z P6iniejszYmi zmianami),
2) zasadami wsp6lczesnej wiedzy technicznej,

3j dokumentacj B technicin4 zalqczon4 do Umowy oraz projektem organizacji ruchu'

4) kompletem niezbgdnych uzgodnieri i zezwoleli,

5j wskazaniami Zamawiaj4cego i inspektora nadzoru Zamawiajqcego'

E. W pr4padku wskazania w dokumentacji projektowej,- o- kt6rej mowa w ust' 4 powyzej' koniecmo5ci

stosowania konketnyctr mak6w torr".o.rry"tr, i"t"nt6w lub pocliodzenia, w tym pochodzenia wyrob6w od

oL"Slon"go producenta lub producent6w, tunawiajqcy ioporr"ru w kaZdym_ z takich prrypadk6w

iiiigr"iu ro*nowame. zamawiai4cy dopuszcza tez zastosowanie roz:qti4zah r6wnowaZnych do norm

i""r,ni"^y"r, wskazanych * **. ao[u."nt""ji projektowej. Dane rozwiqzanie techniczne mo2e by6

u^"r" - ,6*ro* ainL, jexti wykonawca *yirri", i" ma ono co najmniej takie parametry jak wymaga

pJunu * aof.u*.nt"";i no.r" luU co najmniej parametry por6wny"Nalne, i mo2e by6 stosowane zgodnie

'z odpowiednimi prr"iiruri. Z,,,o,o*-i" roz.,.'ti.zanii rownowainego wVmael 
-akc9nt1c:i 

inspektora

nadzoruZamawiaj4""go.In.p"kto,nadzonlZamawiajqcegoniemozewstrryma6lubodm6wiiudzielenia
takiej akceptacji bez podania przyczyn'

s2
Obowiqzki WYkonawcY

L Wykonawca zobowi4zuje sig wykona6 przedmiot Umowy rzetelnie i terminowo'

2. W celu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowi4zuje sig do dzialania z 
.najwyLsz4_starannosciqzgodnego,oto''iq^jq"y.iprzepisamiprawaizasadamiwiedzytechnicmej,a

SIME Pol3ka Sp' z o.o', ul' 1 Mala 18, 96-500 sociaczew' tel' +48.22.1o 25 3oo lax: +4a 2210 25 3o1

e-maal inro@simepolska pl, NIP 526_2a_99_aao-, Se; i"iono*y ot" rn 
"t' 

Waotawy xlv l 4/dzial Gospodarczy K6jowego Rejestru

pod numerem KRSr oo;oiiildili"p'ti"l t"tac"'v' z: oo6 ooo prN' www'slmqpolrka'pl

Umowv.

w szczeg6lno6ci do:

f ) Sciiej wsp6tpracy z Zamawiajqcym w celu wykonania przedmiotu Umo*y'

Zi informowani a Zimawiaiqcego o stanie zaawansowania rob6t'
ji p"r.i".*J;:u zu i*i^ii".go o wvdaniu decyzji lub uzgodniefi uzvskanych przez
"' 'il;il;;;"g, n"Ltuaui4"y"t ouJwi4zki na Zamawiaj4cego' w terminie umo2liwiaj4cym mu
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wykonanie tych decyzj i lub skutecme odwolanie sig od takich decyzji,
4) pisemnego zawirdomienia 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 urz4dzei infiastruktury technicznej niezwi4zanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

6) pnekazania Tamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od podpisania Umowy wszelkich dokument6w i
informacj i niezbgdnych do zgloszenia rozpoczjcia budowy we wlaSciuym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

7) przekazania Zamawiaj4cemu dokument6w niezbgdnych do zlozenia zawiadomienia o zakoriczeniu
ludowy i przystapieniu do uZytkowania obiektu budowlanego we wla5ciwym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

8) poniesienia kosa6w zaigcia pasa drogowego na czas budowy i przedstawienia na 4danieZamawiaj4cego dowodu uiszczenia oplat na rzecz zarz4dcy drogi,
9). zapewnienia maszyn, lurz4dzertj narzgdzi niezbgdnyctr do wykoiania przedmiotu Umowy,
I 0) prawidlowego prowadzenia dokumentacji budowy,
I l) ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu przepis6w prawa budowlanego,
l2) wladciwego zorganizowania i omakowania placu budowy zgodnie z projekteri organizacji ruchu,l3) przestrzegania przepis6w BHp i przeciwpo2arorrych na ie.e-nie budowy,
l4) nale$ego zabezpieczenia terenu budowy,
15) obsfugi geologicznej budowy.oraz wykonania badari stopnia zaggszczenia gruntu, jezeli jest towymagane przez zarz1dca drogi.
16) obslugi geodezyjnej budowy - tyczenie sieci gazowej i sporz4dzenie geodezyjnej inwentaryzacjipo*ykonawczej ,
17) umieszczania afisz6w informacyjno-marketingowych przekazany ch przez Zamawiaj4cego w
. ^. 

*ido"TyT miejscu na ogrodzeniu przy placu budor.ry,
I !) zapewnienia wymaganych Narad4 koordynacyjn4 nadzor6w branzowych,
19) wypelnienia *ymog6w i zalecefi wynikaiacych'z pozostarych dokumlnt6w (decyzji, uzgodnieri,
^ -. 

opinii,) zalqczonych do projektu budowlanigo,
20) zapewnienia nadzoru i odbioru technicznegJsluzb uzbrojenia terenu w razie kolizji sieci oraz naprawyuszkodzonej sieci uzbrojenia terenu,
2l) dolo,enia wszelkich stara. w celu zmniejszenia uciqzliwo(ci zwiqzanychz wykonl,wanymi robotamidla mieszkaric6w s4siednich nieruchomo6ci.
22) skladowania urz4dzei, mate1ial{w i odpadow zgodnie z przepisami obowi4zuj4cego prawa,23) wl,vozu gruzu i usuwania odpad6w z.tirenu buiowy zgodnii z przepisami'ob'owi[ru;a."fr p.u*u,24) wykonania rozbi6rki nawierzchni, wykop6w, wy*oru fiemi,

Sllylllil *dsypli pod gazociqgi nadiypki piaskiem oraz zassszczenia sruntu.zo) wyr(onanra przec iskow w miejscach zaznaczonych w projekcie, nakazanycriprzezwladciwe organy rubwymaczonych przez Zamaw i aj qcego,
27) monta^ rur. przewodowych i iowarrysz4cej armatury oraz rur ochronnych, oslonowych iprzeciskowych,
28) stosowaniu do budowy gazoci4g6w rur dostosowanych do transportu gazu ziemnego typu E, a takzeinnych paliw gazowych;
29) ulo2enia ponad gazoci4giem tasmy_lokalizacyjnej z wkradk4 metarizowan4 rub drutem wrazz wyprowadzeniem na powierzchnig.
30) ulo2enia tadmy ostrzegawczej , n"pi."ln UWAGA GAZ,
3l ) zamontowania tabliczek oznaczeniowych i lokalizacyjnych przewodu i armatury,
32) zamontowania znacznikow elektromagnetyczryct 

-*'mie.lscach 
skzyzowari z innvmiuzqdzeniami inftastruktury rechnicznei lub inny"n *suza,iych ;;-lili;;;" N;;;.Ztmawiaj4cego,

33) wykonania_ czy szczenia gazoci4gu na zasadach okreSlonych przez Zamawialqcego oraz wobecno(ci Inspektora Nadzoru Zimawiaj4cego.

srME Porska sp. z o.o.. !r.f Mara r8, 96-500 sochaczew, ter.: +48 2 2 10 25 300, rax: +4A 22 fi 25 301,e-mail inro@srmopotska pt Ntp 526-24-99-440. Sqa iqono*y Or" -.i ii;;i xlri"v6'oo"t Oo.poU"rczy Kraiowego Relesrupod numerem KRs oooo 19349j Kap[at zaktadowy 23 006 ooo piN. ,,r*,il."p6f"fi.pi"_ 
. .-,--" - Sqdowego

Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rozwoj! Regionalnego
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Wykonawcaodpowiadazazgodnezprzepisamiprawazzbezpieczeniemiejsc,wkt6rych.prowadzonesq
roboty wchodz4ce w zakes umoJy-i""+i riua"L 

"*entualne 
skutki wadliwego zabezpieczenia rob6t.

Rozpoczgcie rob6t zostanie potwierdzone protokolamie przez Strony Umowy'

3

4

s3
kcie budowlanY

zam6wienia

Je2elipodczaswykonyrvaniaprzezWykonawcaobowiqzk6wwynikaj4cychzUmowyokazesig,2eprawidlowe
wvkonanie zamowienia *."gu- p,lrip.*"i^"i" prr. ni"prr"*iaiianych w Umowie. ani w projekcie

;#ffiil*;'k;;;"" i'fi;Ji":-q"v ''"rq 
proiokolamie rodzaj' za'kres i termin wvkonania tvch prac

(protokol koniecznoSci).

s4
Obowi4zki Zamawiajqcego

Zamawiaj1cy zobowiqzuje sig do:-- - ii'p-"f"-itia pmjekt6w budowlanych' prawomocnych pozwolef na budowg oraz

dziennik6w budowY,

2) przekazania projekt6w organizacji ruchu'.

ij Lp"t 
"i"niu'nadzoru 

nad wykonyrvanymi pracami'

4) niezwlocmego powiadomienia 
- 
Wyionawcy o wydaniu przez Inspektorat Nadzoru

Budowlanego pozwolenia na uZytkowanie sieci gazowej'

Sl tapfaty *yri"grodzenia za naleZlte wykonanie przedmiotu Umowy'

SIME Polska Sp' z O'o', ul' ! Mala 18' 96-500 Sochac2ew' lel' +48-2210253oo lax: +4a2210253o1

e-mall. rnio@simepotska pr, Hrp szo.zr-s*440"1 sqd'ftil;; il;;lrir;,*"*v x, vwoi a 6o"-p-arqv xrajowego neFstru *ryPg*a
- 

pod numerem **s, ooJii,li.riiii"pnlizareoowy za oo6 ooo pLN. ww.slmepollka.pl /t 7/

34) wykonania wl4czei do istniejqcych gazoci4g6w wraz z robotami towarzyszqcymi,

35) napetnienia wybudowanej sieci paliwem gazowym na polecenia Zamawiajqcego'

:Oj nuykonania proby szczelno6ci gazoci4gu zgodnie z wymogami Zamawiajqcego wraz z wykresem

graficznym w obecno5ci lnspektora Nadzoru Zamawiaj4cego,

:Z) Lstosowania sig do wskaz6wek Zamawiaj4cego przy wykonyrvaniu przedmiotu 
. 
Umowy; je2eli

zastosowanie sii przez Wykonawca ao *it<a'Owek Zamawiaj4cego mogloby doprowadzi6 do

ni"p."*ioto*"go wykonania umowy w Swietle zasad wiedzy technicznej bqdi przepisow

otJ*lerrjq."gi prawa, Wykonawca obowiqzany jest pisemnie powiadomi6 o tym Zamawiajqcego'

pJ.yi:"r""i" Jt 
"i,V 

p.awa io po*oly,t ania siQ na te okolicmoSci w p6iniejszym lerminie, ...
38) ;i;;1;" info#owania Zarlawi44cego o wyst4pieniu-okolicmosci' mog4cych uniemozliwi6 albo
- -' 

lt uanie"po*idlowe iterminow" n*yi.o,iuni" pir"d'miotu u-owy, * tym bl9d6w w dokumentacji, pod

f!o."rn ut."ty p.awa do powotl"wania sig na te okolicmoSci w p6miejsrym terminie'

39) likwidacji szk6d powstalych w czasie trwania rob6t,

+Oi po.iad"niu polisy ubezpiiczeniowej, o kt6rej mowa w $ l0 ust 6-8 Umowy'

41) uporzqdkowania terenu p.'[,J"ii'i" ldoptot'"d'"ni" do stanu pierwotnego przez odtworzenie
' nl*i.ir"f,ni, ," ty- 

^i.r"ron"i,ieleni 
i iikwidacjgewentualnych szk6d powstalych na terelie-objetym

pr":"ii". bra"'*tuny. i ni-J*"r,omoSciach tqti"anitlt' n"n**c oeroa'9i:.11:':^:l:*tuu*) t

pro-tokolamego tego potwierdzenia przez wlaSciciela lub zarz4dci drogi lub nleruchomoscl'

+a |at*"rr"ri" 
-ru*il.r.t 

ni a.ogo*".; ,goanie . *"runkami ustanowi onymi przez zarz4dca drogi,

+ij ,gtoo"niu projektu organizacji ruchu w odpowiednim urzqdzie'

44) informowania Zamawiaiqceio o loUotu"ft- "n tajqcych lub ulegaj4cych zakryciu na 3 dni przed

planowanYm wYkonaniem Prac,
+Sl l-v["r*i|" wszelkich innych' obot iazk 6w Zamarwiajqcego, wynikaj4cych z przepis6w prawa

budowlanego, do dnia 'pt"t"f"r"'J"g" p"eka'anii frzedmiotu Umowy do eksploatacji

Zamawiaj4cemu.
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ss
Materiaty

2

wykonawca zobowi4zuje sig wykonad przedmiot umowy z material6w wlasnych, za kt6rych zakup,
transport i rozladunek odpowiada.

Jakos6 material6w, o kt6rych mowa w ust._1, powinna odpowiadac wymogom w;noMw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okeslonych w prawie budowlan'ym i popir"Jioty"a"y"r,
material6w budowlanych oraz wymaganiom okreSionym w projektach budowlanych.

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

Na ka2de i4danie, Zamawiai4cego wykonawca 
_obowiqzany 

jest okaza6 w stosunku do wskazanychmaterial6w certyfikat zgodno6ci z polskq Norm4 lub aprobaq techn icmq jeZeli.a ;;; *.;;;
W przypadku 

- 
zastosowania przez.Wykonawca rozwiqzania r6wnowa2nego, zgodnie z $l ust. g,

wrkgnlwc.a obowi4zany jest okaza( w stosunku do wskazanych .or*ia^,i?*r?*-ryJl iotrn,"ntpotwierdzai.cy dopuszczalnos6 stosowania go przy *yt ony*u'niu prredmiotu umowy, wydany zgodnie

:"ff;:;ffiru"rri 
przepisami, o ile prrewiau;4 on" iuo*ip"t uryskania ip*iJauril t*i.go

Termin zakoriczeoi" 
"onl 

6i 

*yr.onania zam6wienia

wykonawca wykona przedmior. uTg*v-org obowi4zki okeSrone w g 2 ust. 2 (czg.ciowy odbi6rprzedmiotu Umowy) w terminie do dni u\7 .07 .2OZO ,.

wykonawca przek a:Ze Zamawiaiqcemu. zgodnie z zestawieniem zar4czonym do procedury. o kt6rej mowaw $ 7 ust' 2. kompletnq dokumentacig poiryronu*.ra tr.orico*y oauror przedmiotu Umowy.l w terminiedo dnia t7.08.2020 r.. z uwzgtsdnie;i"; ,;. I ;o*yE.-- 
'-""'

Termin odbioru koricowego mo2e ulec zrnianie w nastgpuj4cych przlpadkach:l) rczszerzenia zakresu Umo*y podcza, j"j *yk";-fi;;: -"
2) op6inienia przez zamawiaiqc"go *yk*uni, ouo*iqrkl* okreslonych w $ 4 Umowy - o iroi6 dni

;""ou"rffL"j::"-ienia' 
liczon4 oi dniu "*"t"; u;;*v ao' aniu p.r"troiia k"ompletnej

3

4

5

2

3

konieczno.ci dokonania zrnian w dokumentacji projektu budowlanego, nieprzewidzianej w dniuzawarcia Umowy,
wyst4pienia warunk6w atmosfery.cmych uniemo2liwiaj4cych wykonanie przedmiotu Umowy,wysqpienia okolicznoSci sity wyzszel,
rnnychuistotnych okoliczno6ci zgodnie umanych przez Strony za podstawg przesunigcia

wykonawca bgdzie przekazywai Zamawiai4cemu na jego z'danie raport ze stanu rearizacjizam6wienia. Do raporru Wykonawca uqaiii 
^la;d ;1"r1;uacyjny sieci wykonanej odpoczqtku budowy lub ostatnieso raportu. Raport powinieri ,u*ilr"" nastgpui4ce informacje:I) lokalizacja. dfugo(i i drednica wybudowanei iieci gazowei

2) tokalizacja, dtugosi iSrednica sieci g-;"i*il;;;ij od pocz4tku budo*y,3) dzialania' kt6re b9d4 prowadzone w nastgp;ych tygodniactr (oxarizacja, dlugos6 i drednicasieci do wybudowania),

3)

4)
5)
6)

SIME Polska Sp. z o.o,. 
-ut. 

t Maja 18, 96_500 Sochaczew, tet I +46 22 to 25 3oo , tax: +48 2210256marr: rnic@smepotska.pt. Ntp. 526-24_9e_,l,lo_ S-qd ieon""y o"-. ii ;l;;il ,iJ"ffi.,, o*o_"rc2y Kralowesopod numerem KRs ooo0t9349l Kapiar zakno"_ a oii6 bii iir. wwv.shopolska.pl
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4) inne istotne informacje, w tym dokladne informacje o ewentualnych przeszkodach w wykonaniu

zam6wienia. 
$ 7

Czg5ciowy odbitir przedmiotu Umo*y

Czgsciowy odbi6r przedmiotu Umowy nastqpuje po calkowitym urykonaniu przez Wykonawca robot

budowlanych i innych prac t""nii.-yi,tr * t.'r"ni". * ty*. oat*orzeniu nawierichni drogowej' w chwili

przekazania Zamawiajqcemu ;;;i";"g" dziennika budowy' podpisanego przez kierownika budowv'

o kt6rvm mowa w g 2 ust. 2 pkt ii. i';"r;;[i"r" 
""dzoru 

Zamawiai4cego. oriz protokotu pr6by szczelno(ci

przepiowadzonej z wynikiem po4tywnym'

s8
KoricowY odbi6r Przedmiotu UmowY

CzgSciowy odbi6r przedmiotu Umowy odbqdzie sig zgodnie z procedur4 odbioru rob6t *::l"Xl
ilil;;; r.oi.durr" oauio*-toLor budo*lanych' dostaw i usfus zwi}zanych z przygotowanrem I

realizacjq projektow ,"uliro*uny-th * ramach Programu Operacyineeo-lnfraitruktura i Srodowisko 2014-

2020 w ramach dzialania ?.1. R;;;j l;;;iig"*n"V"f, systlmow'mieazvnowania. przesvlu i dvstrybucji

energii przez StME polska sp. ;;.;.; .i.ariuq *t*h'""r.*i", *;;a iulei ..Procedurq". opublikowanq

na stronie internetowej Zamawraj4cego Wykonanca 
-oSwi 

adcza' Ze zapoinal sig z Procedurq' W razie

sprzecmo ci postanowieri u'"'il p"tt*J*ieniami Procedury stosuje sig postanowienia Umowy'

Celem potwierdzenia czgdciowego odbioru przedmiotu Umowy Strony podpisz4 protok6l odbioru

Jris.ioi.go *"alug wzoru za[4czonego do Procedury'

Sporzqdzenie i podpisanie protokolu odbioru czgsciowego nasqpi w poniZszym trybie:

liWvkonawcaprzedstawiZamawiaj4cemuprojehprotokotuwterminiedoTdniodzakoficzeniarob6t.
zi zamawiaiacy przedstawi Wyftonu*ty ut""gi do tresci protokolu i do sposobu wykonania rob6t w

'' ;H;i; ili iii Joo'v*"ni" projektu protokolu

3) Na podstawie u*ue zu'uGiJ#-Yti"""*T,I3::t)1'-:::*:i3^tre56 Protokolu i przekuLe i4

Zamawiaj4cemu w termrnre do 7 dni od otrzymania uwag Zamawnl4cego'

4) 
"w ;;g#iltm terminie Strony podpisz4 protokol'

3

4

l. Zamawiajqcy prrystgpuje do koricowego odbioru przedmiotu Umowy w chwili przekazania przez

Wvkonawca kompletnej otlft'*"".;;i-it*konawczej' pJ*urunfti"*' ze przedmiot Umowy zostal

wykonanY nalezYcie'

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

3.CelempotwierdzeniakoticowegoodbioruprzedmiotuUmowyStronypodpisz4protok6lodbioru-' 
k;;.;*;g. *edlug wzoru zal4czonego do Procedury'

4 Soorzadzenie i podpisanie protokolu odbioru koricowego nast4pi w poni2szym trybie:

ti wykona*ca przedstawi ;;;;j;;;;; prollkt protokotu w dniu przekazanta

" 
i:f*.,:fi31l fifffiTli"?"nawcy uwagi do tresci lrotokoru i do sposobu wykonania

-' 
i"iji*-,1'Irii,iie do 7 dni oi otrrymania Projektu Protokolu' 

-

3) Na podstawie ,*ug z"m"*ii;!i[;wYid1*:"'erzvcolll-e ostatecma tre56 protokolu i

orzekr.eia Zamawiaj4cemu Jt"""il'i" ao 7 dni od otrzymania uwag Zamawiaj4cego'

o "w;;;il.y, t""iinit sttonv podpisz4 protokol'

W protokole odbioru koficowego zawarte bgdzie zestawienie rob6t wykonanych przez

5

.^"**,.oil*'o*'#"J3,":j:,"rm**fdli#,:H[ffi:*fr ;;Ji#ffi1#Hiff sFT
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Wykonawca oraz dokument6w przekazanych Zamawiajqcemu przez Wykonawca. Zestawienie
dokument6w przekazanych Zamawiaj4cemu przez WykonawcA bgdzie sporz4dzone wedlug wzoru
zal4czonego do Procedury.

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

wykonawca_ mo2e uwolnii sig, od. odpowiedziarnoSci za wady wykonania przedmiotu Umo*y tyrko
w6wczas, gdy udowodni, in zaistnialy one z powodu wad dokumentacji projektowej, na kt6re zwr6cil
Zamawiai4cemu uwagg na pidmie i jednoczesnie uprzedzil zamawiajqiego o mozriwych skutLch, lub
wykaze, ze mimo zastosowania material6w spelniai4cych *r.rn"k oklsliny * g s ust. i u.o*y o.r,
mimo zachowania nalegej starannosci nie m6gl wykry6 wad material6w tuu urrqaze,i, r.*r" ,zstororrut
podczas *ykonyrrania przedmiotu Umowy.

w przypadku stwierdzenia wady, usterki lub awarii przedmiotu Umo*y, Zamawiai4cy niezwloczniepowiadamia o niej wylonawcg, lecz nie p6miej niz w ierminie l4 dni od i"r, *yt.y"i",'*y ,,riaa" 
^uodpowiedni termin na jej usunigcie.

w prrypadku nieusunigcia przez wykonawca zgloszonej wady, usterki lub awarii w terminie 3 dni odotrzyrnania wezwania, Zamawiaj4cy moZeje usun4e na kosa Wykonawcy.

Zabezpieczenie n.,"4,r"g" *j,:"o"ania Umowy i ubezpieczenie

l wykonawca obowi4zany jest ustanowii zzbezpieczenie nale2ytego wykonania Umo*y w wysokoSci 10%l4cznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w $ I i ust. I umowy w terminie do 7 dni od zawarcia umowy.

2 wykonawca zobowi4zany jest ustanowi6 zabezpieczenie nale2l4ego wykonania umowy na okres realizacjizam6wienia, do 90 dnia po podpisaniu protokofu koricowego.

3' Zabezpiecznnie sluzy pokryciu roszczefi z tyturu niewykonania lub nienale2ytego wykonania umowy.

4' wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczen iowej/gwarancj i bankowej/kaucji(wlaiciwe pokreilit).

5 Zamawiaj4cy mtraca zabezpiec:zenie niezwlocznie, Iecz nie p6Lniej ni2w terminie 14 dni od dnianale4tego wykonania zzm6wieni4 przez co rozumie sig uzjskanie p;;; i;;;i;;."g"pozwolenia na uzltkowanie przedmiotu Umolry.

6. Wykonawca na wlasny korl. .y okresie wykonyrxania przedmiotu Umowy ubezpieczyi zapewni ci4glo66 ubezpieczenia (lub spowoduje Lki sian; iub prredsra*i poriuauni;ffiiiry nuwszystkie podane poniaej ryzyka:

l) Ubezpieczenie odpowiedziarnosci cyrvirnej wykonawcy, Zamawiai4cego oraz wszystkich

2

3

4

6
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Gwarancja i rgkojmia

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

I

slllE Porska sp. z o.o. ur.^1 M4a 18, 96-500 Sochaczew, ter.: +48 2 2 10 25 300, ra\: +48 22 10 25 301,e-mail info@srmepotska.pt Ntp 526-24.99_440 S-qo i"pno*y a" _.i Wi',i.r*y irriffi.,rr Oo"poO"rczy KrEowego Rejesrrupod numerem KRS.oooo193491 Kap(at zaktadowy zs Ooo ooo iiN, urrfrr.iimep6tcfi.pt. 
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zawarcie um6w ubezPieczenia

l. Za nale?yte wYkonanie UmowY

$11
Wynagrodzenie

Wykonawcy przysluguje ryczahowe wynagodzenie

ilpffi

Unia Europejska
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podwykonawc6w (,,Ubezpieczeni") z tytulu prowadzenia dzialalno5ci gospodarczej oraz posiadania i

uzykowania mienia wraz z OC za produkt / wykonan4 uslugg pokrywaj4ce szkody osobowe

(uszkodzenie ciala, rozstroj zdrowia lub 5mier6) wraz z ich nastgpstwami oraz rzeczowe (utrata,

uszkodzenie lub miszczenie mienia) wraz z ich nastqpstwami powstale w zwiqzku wykonywaniem

przedmiotu Umowy, obejmuj4ce r6wnie2 odpowiedzialnos6 wzajemn4 pomigdzy Ubezpieczonymi.

Umowa ubezpieczinia bgdzie obejmowa6 odpowiedzialnoS6 cyrxilnq deliktowq, kontraktowq oraz

deliktowo-kontraho*q , iu.q g*uiancyjn4 nii niZsz4 niz 500 000 PLN najeden iwszystkie wypadki

ubezpieczeniowe.

2) Ubezpieczenie bgdzie rozszerzone o odpowiedzialnoS6 cywiln4 pracodawcy

zBtufuwypadk6wpfzyplacypracownik6wUbezpieczonychzlimitemodpowiedzialnosci,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'

szlody wyrz4izone przPz rn"rryny budowlane oraz pojazdy wolnobie2ne' szkody. wynikaj4ce z

uzyr ania mlot6w pneumatycmy;h;hydraulicmych, kaiarow itp ' s+ody,.powstlf,Yskutek^wibracji'

naiuszenia konstru[cji no6nychiszkoiy w polozonych na terenii budowy/jego pobli2u mediach itp )'

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

szk6d rzeczowych udzial *-i.#v I **rryr^ redukcyjna nie wyzsza nii. l0 Yo rvysokosci

odszkodowania nie mniej niz 5.000 PLN na zdarzenie'

Je2eliWykonawcazAmielzAwnie66zabezpieczenie-naleZltego*ykonaniaumowywformiegwarancji
;;;;*"; iub ubezpieczenio*"j ;;L;idtv jest do jej L*arcia na warunkach zatwietdmnvch ptzez

Zamawiaj4cego .

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

,fr k"l;;";;h r"t s[raari. bqd|;;i .Ltuaril wv*onuwca dostarczv natvchmiast .po 
zawarciu um6w

ubezpieczenia. jednat< nie pozniej niz'* aniu pt'"k"'nia terenu.budowy' a dowody oplacenia niezwlocmie

po uplynigciu terminu platnoSci't[r.Jfii'i'"'y skladki okreSlonyc[r w dokumentach potwierdzajqcych

r*ysokoSci

)zl (slownie:

Wynagrodzeniewwysoko5ciwskazanejwust.lpowy2rcjoke5tacalkowit4wartos6,kt6r4Zamawiajqcyjest
otr,iiar""y 

^6^ci6 
wykona*cy za wykonanie zam6wienia'

Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony VAT wedtug stawki obowiqzuj4cej w dniu

wystawienia faktury VAT.

Zaplata wynagodzenia nast4pi w ponizszym trybie:

l) 40% wynagrodzenia okeslonego-w ust l p:wyzej p.laine l: wybudowaniu i z$oszeniu przez

Wykonawcg Zamawiaj4cemu 50% przedmiotu zam6wienia pod warunkiem braku zastrzeZeri

Zamawiaj4cego do wykonanej pracy' t-----.:^ c^1,+,,^, -^,"r"-,innr',\ 4ool^ wvnasrodzenia okreStoJelo J utr' t powyzej' plame na podstawie faktury wystawionej

" ;;;; i,;;k:;;i p. p"api*"[ protokotu odbioru kolicowego bez zastrzezeri'

3

4

SIME Polska Sp. z o'o'' ul' I Mala 18' 96-5clo Sochaczew' tel +48-22 10 25 30o far +48 22 10 25 301
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3) 20% uynagrodzenia okeilonego w ust. I powy2ej, platne na podstawie faktury rystawionej przez
Wykonawca po uplyrvie terminu na wniesienie sprzeciwu przez wlaSciwy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego, je2eli w tym terminie nie zostanie wniesiony sprzeciw.

5. Zaplata wynagrodzenia nast4pi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w terminie 14
dni od otrzymania faktury prawidlowo *ystawionej przez Wykonawcg.

6. za dziei zaplaty Strony przyjmui4 dzieri obciqzenia rachunku bankowego Zamawiai4cego.

7 ' W 
-razie 

op62nienia zaplaty Wykonawca ma prawo naliczy6 ustawowe odsetki od niezaplaconej w terminie
nale2no6ci.

8. Strony o6wiadczaj4, i2 s4 platnikami podatku VAT.

9. Przed zaplat4 czgtci *ynagrodzenia. okreflonej w ust. 4 pkt 2 powyzej, wykonawca jest zobowiqzanyptzedstawit' zamawiaj4cemu potwie rdzenie zaplaty wynag.odrenia naleirei. p"a*yr,"r"*'"v. 0esli dotyczy)

10. w przypadku nieprzedstawienia potwierdzenia, o kt6rym mowa w ust. 9 powyzej lub w przypadku, gdyprzedstawione potwierdzenie budzi w4tpliwosci Zamawia;qcego, Zamawiajqcy jest uprawniony dowstrzymania wynagrodzenia oke6lonego w ust. 4 pkt 2 powyZij.

s12
Odstqpienie od Umowy

Tamawlq4cy moZe odst4pid od Umowy w przypadku:l) wykonyrvania przez wykonawca przeimlotu,umo,ry. w.spos6b niezgodny z postanowieniami umowylub w sposob zagraiajqcy bezpieczenstwu os6b imienia. inle przyst4p"lenia a"lrl"#g" *yr.on,uania
lmowy oraz nie usunigcia zaismialych niezgodnosci w rerminie 3 dri J;;;;;;go *.r*uniu

^. Wykonawcy przez Zamawiajqcego_ do zrniany siosobu wykonania Umo*y, Iub2) wygasnigcia stosunku ubezpieczenia, o kt6rym ,o*" * ( i urt. 2 pkt 40 Umowy, i nie wznowienia tegoubezpieczenia w terminie .} dni. lub3) uniemo2liwiaj4cego *ykonanie Umowy zajgcia lub utraty maj4tku Wykonawcy.

w przypadkach, o kt6rych mowa w ust. l, zamawiaiqcy bgdzie uprawniony do odst4pienia od Umowy pobezskutecznym upbryrie dodatkowego terminu *yir""ron"go wykonawcy na usunigcie naruszef, nie

H;;r*:: 
trzy (3) dni. oswiadcze-nie o od.t4pi";i;';;Ur?iry po*inno miei forme pisemn4 i zawierai

oswiadczenie Zamawiaj4cego o odstqpieniu od Umowy z powodu jej naruszenia, o kt6rym mowa w ust. I lub
';tr;Z:ff:r'.^2one 

wvkonawcv po uplvrvie 3 dni;d d;ia;s[ui""-"s;;;L;i;;in,i*i,n""ron"go

I n.ln"a!.nyszenia.Umo*y uprawniaj4cego Zamawiaj4cego do odst4pienia od niei, o kt6rvmmowa w usr. I . Zamawiai4cy m o,e t4dat od wyt on"*.y ,"ptutl kr"-il;;;;;;*;"id;"calkowitej kwoty wynagrodzenia. o kt6rej mowa w g I l'r;:i. 
''

W przypadku odst4pienia *rn-::.",y od Umowy z ptzyczyn 
.dotyczqcych Zamawiajqcegowykonawca mo,e i4dac od Zamawiai4cego zaplaty'kary'umownel w *ysoko.ci r0% carkowitejkwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowaw $ tt u.i. t.

Unia Europejska
EuropejskiFundusz
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2

3

4

5

w przypadku odstqpienia Zamawiajqcego od Umowy wykonawca obowi4zany jest wstrzyma.

slME Polska sp. zo.o..ut-1 MEa18 96-500 Sochaczew. tel. +$221025 3OO,lax +4A22 fi 25301.etnarr' info@srnEporska pr' Nrp: 526-24'99-440- Sqo i"pno*v ar" rn .i ir',ir"ri xij"vfi.,"r co"poo"rczv Krapweso Reiesrrupod numerem KRs. 0ooot9349t. Xapirat zarladowy.t;d6 ii;;iN. ,r*,r.rtm6polsk8.pl
Sqdoweg

fl i#","r*r..*..

6.



1 Rzeczpospotita
Polska

wykonlT/anie rob6t budowlany ch, zabezpieczy(, i opuSci6 teren budowy w terminie wznalczonym przez

Zamawiaj4cego oraz przekazat kompletn4 dokumentacjg zwi4zanq z budowq'

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj4cej,2e wykonanie umowy.nie le2y $'interesie

Zamawiaj4cego, czego nie;oma bylo przewidziet w chwiii zawarcia umowy, Zamawiaj.cy moZe odst4pi6

oJ u.on ry'*ip.uwii zam6wienia. Strony spisz4 w6wczas protokol i dokonaj4 rozliczei za prace wykonane

przez Wykonawcg.

s13
Kara umowna
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1

2

ZzastrzeLeniem$6ust.3,wprz}?adkuop6lnieniawykonaniaprzedmiotuUmowywstosunkudoterminu
okreSlonego w g 6 ust. z za uniffi iiiiia^e .awykonu*"y zaptaty kary lmgwnej 

w wysokosci I 0z

["^".i f"i",y *ynagrodzenia, o ki6."j rnot'" * $ II ust l' zakfiAy dziefi op6fnienia'

W przypadku op6lnienia usunigcia wad stwierdzonych prry odbiorze lub w okesie rgkojmi i gu arancj i w

wysokoSci:
l) 0,2 %o l4cmeikwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ I 1 ust l ' zakedzdy dzief. op62nienia o I -

14 dni,
2) 0,5 o/o l4cmej kwoty wynagpdzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust' l' za kazdy dzieri op62nienia

Przekaczaj4cego l4dni, 
,vad.

u"a" oa ni"igpn"go dni" 
"po 

upt1"'i" terminu wymaczonego ptzez Zamawiaj4cego na usuntgcte t

WvkonawcaobowiqzanyjestuiSci6kargumown4'okt6rejmowawust.li2pktl),2)wterminieTdniod
otirymania wezwania od Zamawiaj4cego'

Zamawiaj4cy moze dokona6 potr4cenia kary umowne;'

przyslugujacego Wykonawcy wynagrodzenia'

o kt6rej mowaw ust. I i 2 pkt 1),2) od kwoty l4cmej

W nrnrcadku Doniesienia szkody o wartoSci przekraczaj4cej wysokoS6 kary umownej' Zamawiajqcy ma prawo

dJhod;i6 nairawienia szkody na zasadach o96lnych'

$14
Odpowiedzialno56 i okolicznoici wyllczaj4ce odpowiedzialnoS6

3

4

5

2

Stronyustalaj4wzajemn4odpowiedzialno66zaniewykonaniealbonienale2lte*ykonanieobowiqzk6w
wynikaj4cych z ninl";.,".; u-o{n?;;;;;i'';ir' okreslonvch w obowiqzuj4cvch przepisach'

Stronyzwolniones4zodpowiedzialno6cizaniewykonanieobowiqzk6wwynikajqcychz-Umowy,je2eli
pfty;zynl ich niewykonania urry ll"]i"-"st: 'ity 

nyzszei'-za'okolicmoSci sity *yzszel uwa2a sig

okolicmo6ci. powstare po za.,ra.Jiliu;;;.;;rtilil niJpo.i,iari*ych przez Strong zdarzefi o charakterze

nadzwyczajnym. tto.yctr stronl'"ni#;& ;;E;;6'ani kt6rvm Stiona nie mogla zapobiec' w rym

nrawomocne decyzje organow admini&acji lub orzeczenia sqdowe' lub decyzje innych

irprawnionych organow wladzy publicznej'

3.Wprrypadkuwyst4pieniaokolicznoScisi}ywy2szejterminzakoficzeniarob6tulegnieprzesunigciu
o czas trwania PrzeszkodY'

4. Strona powotuj4ca sig na wyst4pienie okolicaloSci ,t-t.! 
*vzt'"i obowiqzana jest pisemnie

powiadomi6 drugq Stronq t *y'iiii"ni"yth okolicmoici i przewidywanym okesie trwanta'

5. Strony ustalajq nastqpuj4ce szczeg6lne zasady odpowiedzialno6ci Wykonawcy:

SIME Polska Sp' z o'o ' ul l MaJa 18' 96-500 Sochaczew' tel +48'221o253oo lax +4a221o253o1
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Rozwoj! ReglonaLnegoI
wykorawca ponosi odpowiedzialnosi cyrviln4 za wyrz4d,zone osobom trzecim szkody powstare w
zwiqzku z wykonyrvanymi robotami do chwili oddania'przedmiotu Umowy.
wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzeri wszysti<ich urz dzeit podziemnych
urvidocznionych na mapach lub wskazanych uzgodnieniami bran2owymi.
Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzeri urzqdzeri iodziemnych nieuwidocznionych w
dostarczonej p.rzez zamawiai4cego dokumentacji tylko wtedy, gdy protok6l , N"."ay ri""rav"""y.l*:
nakazyrval wykonyrvanie rob6t pod wradciwym nadzorem branzifm lub nakazlrval fot onfruni" p.u"
ziemnych rgcznie, a Wykonawca nie zastosowal sig do zaleceti Narady Koordynacyjnej.

6 wykonawca. oSwiadcza, Le posiada stosowne zabezpieczenie finansowe na pokrycie ewentualnych szk6dwynikajqcych z realizacji postanowieri Umowy.

sls
Dorgczenia

strony ustalai?, i2 oswiadczenia i zawiadomienia ztvi4za.ne z wykonaniem umowy przekazlrvane bgd4pisemnie (osobi6cie albo drog4 pocztow4) oraz faksem lut za pomot4 poczty elektronicmej. "

3

2. Dla cel6w realizacj i postanowieri Umowy Strony ustalaj4 nastgpuj4ce adresy do dorgczefil) adres Zamawiaj4cego: ul. I Maja 18,96-5 00 Sochaczew.2) adres Wykonawcy: ul

W przypadku zmiany adresu, o !{Vm mowa w ust. 2 powytel, Strony zobowiqzui4 sig do niezwlocznegopisemnego.powiadomienia drugiej Strony o nowym adreiie io dorgczeri, pod rygorem uznania za skutecznie
dorgczon4 korespondencji wyslanej na ostatni podany Stronie zgodnie z irirr":rri u."*i"a.*l

ro"aLlli"i"r"
strony ustalaj4 przedstawicieli uprawnionych do dokonyrvania wi424cych uzgodnieri zw i4zanych z realizaclqUmowy:
l) Zamawiaj4cy - pawel Lodyga,
2) Wykonawca -

nrtef.53l 547 834, faks 22 1025 301 . e na i I p.lody ga@simepolska.pl:
nr tel. faks - email

2

3

4

Zamawiajqcy informuje,2e funkcjg^insqe_kto-r1 ydzoru bgdzie perni6 pan pawel Lodyga, mai4cy uprawnienia
budowlane nr MAZ/01 I0/OWOS/13 z dnia 20.0 6.20t3 r.

ka budowy bgdzie pelnii pan/pani
dnia r.

Wykonawca informuje, ze funkcjg kierowni
uprawnienia budowlane nr z

majqcy/a

w przypadku zmiany os6b, o kt6ry^ch mowa w ust. l-3 powyzej, Strony zobowiqzui4 sig do niezwlocznegopisemnego powiadomienia drugiej Strony.

$17
PoufnoSd

2

Z wyl4czeniem przypadk6w, w kt6rych ujawnienie tresci Umo*y jest wymagane w przepisachprawa" oraz przypadk6w okredlonych w Umowie. Strony obowrqzane sa utrzymad w taiemnicrwszelkie informacje dotycz4ce Umowy ijej wykonaniq w tym d";; i;;;;;; ;;j;;;:""*,
Je2elijedna ze stron zastrzegra po,fnoii informacji stano*i4cych tajemnica iej przedsigbiorstwa,
druga S'ona obowi4zana jest doloryc szczeg6lnij .or"*osii. 

"Uy,u.torir'e'tel;;;;;j;;
slME Pofska sp. z o.o., ur 
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Postanowienia koicowe

1. Wszelkie spory mogQce wynikn46 migdzy- Stronami Umowy b9d4- zalatwiT: na 
. 
drod:1 polubownych

negocj acj i; jezeli w ciqgu 3 tygodni Strony nie osi4gn4 poto'uti"niu' i"zda z nich mo2e uma6 negocjacje za

bezskutecane i wyst4pic "" 
ff;;;i;il;t'"a t4a"*ius"i*y ze wzglgdu na siedzibq Zamawiajqcego'

2. W sprawach t l"u."guto.\,-v-"i1 * U'o*i" maj4 zastosowanie przepisy obowiqzuj4cego prawa' w

szczeg6lnogci Kod"k." cy;i'r;; i,u"^;;'; ri'fJi=ree+ 
'. 

r.u*o budo*i"ne 1t"kst jednolitv Dz u ' 22019

,. por. I 1861 o.- akt6w wykonawczych'

3. Iniegraln4 czg56 Umowy stanow iq zalqcmrki:

l) ProjektY budowlane gazoci4g6w,

2) Dokument ubezpieczeniaWykonawcy'

3) Gwarancja na roboty budowiane zgoinie z wzorem stanowiqcym zal4cznik nr 8 do SIWZ'

4. Wszelkie zrniany Umo*y "y'"gujq 
f;'v pisemnej pod. ryeorem niewainoici'

5. Umowg sporzqdzono * o*i'"il i"-Jilut"4"yttt egzemplarzlach - po jednym dla kazdej ze Stron'

Wykonawca
Zamawiaj4cY

301.
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