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Sochaczew, dnia DD.MM.2020 r

z siedzib4 w przy ul
(kod pocztowy) (miejscowo66),wpisan4 do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez

_ Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numeremSqd Rejonowy dla
KRS NIP , REGON zwanym dalej,,Wykonawcq",

pfzezreprezentowanym

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

obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie sochaczewskim oraz w powiatach o6ciennych, tj.
warszawskim-zachodnim i2yrardowskim", bgd4cego przedmiotem dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzialania 7.1 ,,Rozw6j inteligentnych system6w
magazynowania" przesylu i dystrybucji energii" Programu Operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko na

lata 20l4-2020,
. wyborem Wykonawcy, dokonanym w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 211729, prowadzonym

w trybie art. 70r - 705 Kodeksu cywilnego, zgodnie z Procedurq udzielania zam6wieri z dnia 0l kwietnia
2018 r., (tekstjednolity zostal opublikowany na stronie www.simepolska.pl),

Strony zawierajq Umowg o nastgpuj4cej treSci:

$r
Przedmiot Umowy

Zamawiajqcy powierza, a Wykonawca zobowiqzuje sig do wykonania i oddania obiekt6w liniowych
(przedmiot Umowy) tj. gamci4gu Sredniego ci6nienia w m. Kuznocin, gm. Sochaczew powiat

sochaczewski:
- o dl. ok. 340,0m i Srednicy DN63 mm,

- o dl. ok. 878,0m i Srednicy DN90 mm,

l4cmie: ok. 12l8,0m

2. Przedmiot zzrn6wienia obejmuje r6wnie2:

- naprawy powstalych w trakcie budowy uszkodzeri sieci uzbrojenia terenu,
- zapev*nienie nadzoru i odbioru technicmego odpowiednich sluzb koliduj4cego uzbrojenia
terenu,
- zakup material6w do wykonania zadania,
- wykonanie obowi4zk6w okedlonych w Umowie, przede wszystkim wskazanych w $ 2

SIME POlSka Sp. z O.o., ul 1Maja18,96-500Sochaczew.lel:a482210253OOfax:+4A22fi25301.
info@simepolska pl, NIP: 526-24-99-440, Sad Rejonowy dla m.st WaGzawy XIV Vwdzi, Gospodarczy Krqowego Rejestru SEdowego

pod numerem KRS: 0000193491, Kapital zakladowyr 23 000 000 PLN www.almepollka.pl
e-ma I

migdzy

SIME Polska Sprilka z ograniczonq 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
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 0000193491, NIP: 526-24-99-440,
REGON: 016439396, zwan4 dalej ,,Zamawiajqcym", reprezentowanq przez Jerzego Trzciriskiego - prokurenta

UMOWA nr 211729

z:warta w Sochaczewie w dniu DD.MM.2020 r.

a
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3. Wsp6lny Slownik Zam6wienia
Kody wedlug CPV:
45231200-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci4g6w naftowych i gazoci4g6w

4523122G3 - Roboty budowlane w zakresie gazoci4g6w.

4. Szczeg6lowo przedmiot Umowy okeSlaj4 projekty budowlane, zal4czone do Umo*y

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

7. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z:
1) przepisami obowiqzuj4cego prawa, w tW rozporz4dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia

2013 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada6 sieci gazowe (Dz. U .22013r.,
poz. 640 z p6iniejszymi zmianami),

2) zasadami wspolczesnej wiedzy technicmej,
3) dokumentacj q techniczn1 zal4czon4 do Umowy oraz projektem organizacji ruchu,
4) kompletem niezbgdnych uzgodnieri i zezwoleri,
5) wskazaniami Zamawiaj4cego i inspektora nadzoru Zamawiaj4cego.

8. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, o kt6rej mowa w ust. 4 powy2ej, koniecznoSci
stosowania konkretnych mak6w towarowych, patent6w lub pochodzenia, w tym pochodzenia wyrob6w od
okre5lonego producenta lub producent6w, Zamawiaj1cy dopuszcza w kazdym z takich przypadk6w
rozwiqzania r6wnowaZne. Zamawiaj1cy dopuszcza tez zastosowanie roztni4zafi r6wnowa'inych do norm
technicznych wskazanych w ww. dokumentacji projektowej. Dane rozwi4zanie techniczne moZe by6
l.rzn^ne za r6wnowa2ne, je2eli Wykonawca wykrhe, Le ma ono co najmniej takie parametry jak wymaga
podana w dokumentacji norma lub co najmniej parametry por6wnywalne, i mo2e by6 stosowane zgodnie
z odpowiednimi przepisami. Zastosowanie rozwiyania r6wnowaznego wymaga akceptacji inspektora
nadzoru Zamawiaj4cego. lnspektor n adzoru Zamawiaj4cego nie mo2e wstrzyma6 lub odm6wi6 udzielenia
takiej akceptacji bez podania prryczyn.

$2
Obowiqzki Wykonawcy

I . Wykonawca zobowi4zuje sig wykonai przedmiot Umowy rzetelnie i terminowo

2. W celu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowi4zuje sig do dzialania z najwy2sz4
staranno5ciq zgodnego z obowiqzujqcymi przepisami prawa izasadami wiedz] technicmej, a
w szczeg6lno6ci do:
l) fuislej wsp6lpracy z Zamawiajqcyrn w celu wykonania przedmiotu Umowy,
2) informowania Zamawial4cego o stanie zaawansowania rob6t,
3) poinformowania Zamawiaj4cego o wydaniu decyzji lub uzgodnieri uzyskanych przez

Wykonawcg, nakladajqcych obowiqzki na Zamawiaj4cego, w terminie umo2liwiaj4cym mu

SIME Polska Sp. z o.o., ul.1 Maja 18,96-500 sociaczew, tel. +482210253oo,!ax:+4a221025301,
e-mait info@simepobka.pl, NIP: 526-24-99-440, SEd Rejonowy dla m.st. WaBzawy XIV Vwdzial Gospodarczy Krajow€go Reiestru SEdowego

pod numerem KRS: 0000193491, Kaplal zaktadowy: 23 000 000 PLN, www.almepol3ka.pl

6 . Wykonawca o iwiadczz, i2:

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

2) dysponuje Srodkami finansowymi, potencjalem technicmym i osobami zdolnymi do nalezltego
wykonania przedm iotu Umowy.
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wykonanie tych decyzji lub skuteczne odwolanie sig od takich decyzji,

4) pisemnego zawiadomienia Zamawiaj4cego o planowanym rozpoczgciu prac z minimum 3-dniowym
wyprzedzeniem,

5) skladania w imieniu Zamawiajqcego wniosku o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego w
celu umieszczenia urz4dzsit infrastruktury technicznej niezwi4zanych z potrzebami zarzqdzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
6) przrkazania Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od podpisania Umowy wszelkich dokument6w i

informacji niezbgdnych do zgloszenia rozpoczqcia budowy we wla3ciwym lnspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

7) pnekazania Zamawiajqcemu dokument6w niezbgdnych do zlo2enia zawiadomienia o zakoficzeniu
budowy i przyst4pieniu do u2ltkowania obiektu budowlanego we wlaSciwym lnspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

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

9) zapewnienia masryn, urz4dzei i narzgdzi niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy,
I 0) prawidlowego prowadzenia dokumentacji budowy,
I I ) ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu przepis6w Prawa budowlanego,
12) wla6ciwego zorganizowania i omakowania placu budowy zgodnie z projektem organizacj i ruchu,
13) przestrzegania przepis6w BHP i przeciwpo2arowych na terenie budowy,
1 4) naleirytego zabezpieczenia terenu budowy,
15) obsfugi geologicmej budowy oraz wykonania badari stopnia zagjszczenia gnrntu, jezeli jest to

wymagane pftez z.arzqdcg drogi,
l6) obslugi geoderyjnej budowy - tyczenie sieci gazowej isporz4dzenie geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej ,

17) umieszczania afisz6w informacyjno-marketingowych przekazanych przez Zamawiajqcego w
widocmym miejscu na ogrodzeniu przy placu budowy, '

I 8) zapewnienia wymaganych Narad4 Koordynacyjnq nadzor6w branzowych,
19) wypelnienia wymog6w i zalecei wynikaj4cych z pozostalych dokument6w (decyzji, uzgodnieri,

opinii,) zal4czonych do projektu budowlanego,
20) zapewnienia nadzoru i odbioru technicznego slu2b uzbrojenia terenu w razie kolizji sieci oraz naprawy

uszkodzonej sieci uzbrojenia terenu,
2l) dolozenia wszelkich starari w celu zmniejszenia uciq2liwo6ci zwi4zanych z *ykonyrxanymi robotami

dla mieszkaric6w s4siednich nieruchomo6ci,
22) skladowania urz1dzei\ material6w i odpad6w zgodnie z przepisami obowi4zuj4cego prawa,
23) wyvvozu gruzu i usuwania odpad6w z terenu budowy zgodnie z przepisami obowiqzuj4cego praw4
24) wykonania rozbi6rki nawierzchni, wykop6w, w;,rvozu ziemi,
25) wykonania podsypki pod gazoci4g i nadsypki piaskiem oraz zaggszczenia gruntu,
26) wykonania przecisk6w w miejscach zaznaczonych w projekcie, nakazanych przez wla6ciwe organy lub

wyznaczonych przez Zamawiaj1cego.
27) montz2u rur przewodo*ych i towarzysz4cej armatury oft\z rur ochronnych, oslonowych i

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

innych paliw gazo*ych;
29) uloirnia ponad gazoci4giem tasmy lokalizacyjnej z wkladk4 metalizowan4 lub drutem wraz

z wyprowadzen iem na powierzchnig,
30) uloZenia ta6my ostrzegawczej z napisem UWAGA GAZ,
3 I ) zamontowania tabliczek omaczeniowych i lokalizacyjnych przewodu i armatury,
32) zamontowania znacznik6w elektromagnetycznych w miejscach skzy2owafi z innymi

urz4dzeniami infrastruktury technicmej lub innych wskazanych przez Inspektora Nadzoru
Z,amawiaj4cego,

33) wykonania czyszczenia gazociqgu na zasadach okre5lonych przez Zamawiajqcego oriz w
obecno6ci Inspektora Nadzoru Zamawiaj4cego,

Sqdowego

SIME PolSka Sp. z o.o., ut. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, tet.: +48 2210 2s 3oo, tax: +4a 22 $ 2s 3o1,
email: info@simepolska pl, NIP: 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dta m.st. warszawy xtv t.ldzial 60spodarczy Krajo\N€go Rejestru

pod numerem KRS: 0000193491, Kapitat zakhdowyr 23 OOO OOO pLN, rlww.slmapolska.pl
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34) wykonania wl4czerl do istniej4cych gazoci4g6w wraz z robotami towarzysz4cymi,
35) napelnienia wybudowanej sieci paliwem gazowym na polecenia Zamawiaj4cego,
36) wykonania pr6by szczelnoSci gazociqgu zgodnie z wymogami Zamawiajqcego wraz z wykresem

graficmym w obecno5ci Inspektora Nadzoru Zamawiaj4cego,
37) zastosowania sig do wskaz6wek Zamawiajqcego przy wykonyrvaniu przedmiotu Umowy; jeZeli

zastosowanie sig przez Wykonawcg do wskaz6wek Zamawiaj4cego mogloby doprowadzi6 do
nieprawidlowego wykonania Umowy w Swietle zasad wiedzy technicmej b4dZ przepis6w
obowi4zuj4cego prawa, Wykonawca obowiqzany jest pisemnie powiadomi6 o tym Zamawiaj4cego,
pod rygorem utraty prawa do powolyrvania si9 na te okolicmo5ci w p62niejszym terminie.

38) pisemnego informowania Zamawiaj4cego o wyst4pieniu okoliczno5ci, mog4cych uniemo2liwii albo
utrudni6 prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, w tym bl9d6w w dokumentacji, pod

rygorem utraty prawa do powolyrvania si9 na te okolicmo5ci w p6zniejsrym terminie,
39) likwidacji szk6d powstalych w czasie trwania rob6t,
40) posiadania polisy ubezpieczeniowej, o kt6rej mowa w $ l0 ust. 6-8 Umowy,
4l) uporzqdkowania terenu po budowie (doprowadzenie do stanu pierwotnego przez odtworzenie

nawierzchni, w tym zniszczonej zieleni i likwidacjg ewentualnych szk6d powstalych na terenie objgtym
projektem budowlanym i nieruchomo5ciach s4siednich, naprawg ogrodzeri, dr6g, chodnik6w) i
protokolamego tego potwierdzenia przez wlaiciciela lub zarz4dca drogi Iub nieruchomoici,

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

planowanym wykonaniem prac,
45) wykonania wszelkich innych obowipk6w Zamawiaj4cego, *ynikaj4cych z przepis6w prawa

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

3. Wykonawca odpowiada za zgodne z przepisami prawa zabezpieczenie miejsc, w kt6rych prowadzone s4

roboty wchodzqce w zakres Umowy i odpowiada za ewentualne skutki wadliwego zabezpieczenia rob6t.

4. Rozpoczgcie rob6t zostanie potwierdzone protokolamie przez Strony Umowy.

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

ztmowrenra

Zamawirj4cy zobowi4zuje si9 do:
1) pnekazania projekt6w budowlanych, prawomocnych pozwoleir na

dziennik6w budowy,
2) pnekazania projekt6w organizacji ruchu,

3) zapewnienia nadzoru nad wykonyrvanymi pracami,

4) niezwlocmego powiadomienia Wykonawcy o wydaniu przez

Budowlanego pozwolenia na uzltkowanie sieci gazowej,

5) zaplaty uynagrodzenia za nale2ye wykonanie przedmiotu Umowy

budowg ofaz

Inspektorat Nadzoru

SIME Polska Sp, z o.o., ul 1 Maja 18, 96-500 sochac2ew, tel.: +48 221o 25 3o0 lax: +4a 22'lo 25 3o1

e-maitr inro@simepolska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sad Rejonowy dla m st. warszawy xlv \ 4/dzial Gospodarozy Krajowego Reiestru

pod numerem KRS: OooO1s3491, Kapital zakladowy: 23 oO0 ooo PLN, www.llmgPobka.pl
Sadowego
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Je2eli podczas wykonywania przez Wykonawca obowi4zk6w wynikaj4cych z Umowy oka2e si9, 2e prawidlowe

wykonanie zam6wienia wymaga przeprowadzenia prac nieprzewidzianych w Umowie ani w projekcie

budowlanym, Wykonawca i Zamawiaj1cy ustalq protokolamie rodzaj, zakes i termin wykonania tych prac

(protokol koniecznoSci).

s4
Obowiqzki Zamawiajqcego
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Materialy

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

JakoS6 material6w, o kt6rych mowa w ust. 1, powinna odpowiadai wymogom *yrob6w dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okre5lonych w prawie budowlanym i przepisach dotyczqcych
material6w budowlanych oraz wymaganiom okre6lonym w projektach budowlanych.

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

4. Na ka2de i4darr.ie Zamawiaj4cego Wykonawca obowiqzany jest okaza6 w stosunku do wskazanych
material6w certyfikat zgodno6ci z Polsk4 Norm4 lub aprobaq technicm4, jeZeli s4 one wymagane.
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2

5 W przypadku zastosowania przez Wykonawca rozwiqzania r6wnowa2nego, zgodnie z $l ust. 8,
Wykonawca obowi4zany jest okazai w stosunku do wskazanych romviyzah r6wnowaznych dokument
potwierdzajqcy dopuszczalnoS6 stosowania go przy wykonyrvaniu przedmiotu Umowy, wydany zgodnie
z obowi4zujqcymi przepisami, o ile przewiduj4 one obowi4zek uzyskania i posiadanii takiego
dokumentu.

1

3

4 wykonawca bjdzie przskazywad Zamawiai4cemu na jego z4danie raporr ze stanu realizacji
zam6wienia.. Do raportu Wykonawca bgdzie zal4czzi ptan iyuacy.lny sieci wykonanel oJ
ryc.1*y bulo*V lub ostatniego raportu. Raport powinien zawiira6 nastgpujqce iniormac.ie:
1) lokalizacja, dfugo56 i Srednica wybudowanej iieci gazowej,
2) lokaliacja, dlugo5i i 6rednica sieci gazowej wybuJowanej od pocz4tku budowy,
3) dzialania, kt6re b9d4 prowadzone w nasrgpnych tygodniach (rokalizacja, dlugose i srednica

sieci do wybudowania),

- - SltlE Polska Sp. zo.o.,ut.-1 Mae 18, 96-soo Soch aczew, tet... +48 22 10 2|3oo, ,ax: +46 22 t O 25 301,e_marr: info@sirneporska.pr, Nrp: 526_24'99_440, sqd_Rejonowy dra m.st. warsz"[ xv wyoo"r eo"pooarczy Krajowego Rejest upod numerem KRS] 000019349i, Kapfat zakhdowyr23 ooo ooo p[N, wwu,ilmep6ltti.li"- -,----
Sqdowego

Termin zakoriczeoi" -ti,1 o.yxonania zam6wienia

wykonawca uykona przedmiot,Umowy oraz obowiqzki okreSlone w $ 2 ust. 2 (czgSciowy odbi6r
przedmiotu Umowy) w terminie do dnia 30.06.2020 r.

wykonawc-a przeka2e Zamawiajqcemu, zgodnie z zestawieniem zalqczonym do procedury, o kt6rej mowa
w $ 7 ust. 2, kompletn4 dokumentacjg powykonawcz4 (koricowy odbi6r przedmiotu Umtey) w terminie
do dnia 3l .07.2020 r., z uwzglgdnieniem ust. I powy2ej.

Termin odbioru kofcowego moze ulec zrnianie w nastgpuj4cych przypadkach:
l) rozszerzenia zakresu Umowy podczas jej wykonywania,
2) op6mienia przez Zamawiajqcego wykonania obowi4zk6w okeslonych w $ 4 Umowy - o ilos6 dni

roboczych op6inienia, liczon4 od dnia zawarcia Umowy do dnia 
"przekazania 

kompletnej
dokumentacji,

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

4) wystqpienia warunk6w atmosferycznych uniemo2riwiai4cych *ykonanie przedmiotu Umowy,5) wyst4pienia okoliczno5ci sily wy2szej,
6) innych istotnych okolicznosci zgodnie uznanych przez Strony za podstawg przesunigcia

terminu.
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Sporzqdzenie i podpisanie protokolu odbioru koricowego nast4pi w ponizszym trybie:

ti wyt onu*"t pizedstawi Zamawiajqcemu projikt protokolu w dniu przekazania

dokumentacj i PowYkonawczej.
Zl iiia*ra:q;y przeistawi Wy-konawcy uwagi do tre5ci .protokolu 

i do sposobu wykonania
- 

rob6t w tlrminie do 7 dni od otrzymania projektu protokolu,

:) Nu poa.ta*i" uwag Zamawiajqclgo Wykona*ca -przygotuje 
ostateczn4 treS6 protokolu i-' 

prrik*2" iq Zumawi-iaj4cemu wterminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajqcego'

4) W uzgodnionym terminie Strony podpisz4 protok6l'

W protokole odbioru koticowe go zawarie bgdzie zestawienie rob6t wykonanych przez

SIME Polska Sp. z o'o.' ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew' tel r-+48.22.1o 25 3o0 lax +4a2210 25 3o1

emait: inlogsimepost<a.pt, Nlpt 5i6-24-99-440, sqd iejonowy dla m.st warsza.rry xlv \ Jl/dzial Gospodarczy Kraiowego Rejestru

pod numerern KRs: oo;ois!+el, xapital zaxraoowv 23 ooo ooo PLN' www'glmopolrka'Pl

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

s7
Czg6ciowy odbi6r przedmiotu Umowy

l. Czg6ciowy odbi6r przedmiotu Umowy nastgpuje po calkowitym wykonaniu przez Wykonawcg rob6t
budowlanych i innych prac technicmych w terenie, w tym odtworzeniu nawierzchni drogowej, w chwili
przekazania Zamawiaj4cemu wypelnionego dziennika budowy, podpisanego pizez kierownika budowy,
o kt6rym mowa w $ 2 ust. 2 pkt I l, i inspektora nad zoru Z.amawiaj4cego, oraz protokolu pr6by szczelno6ci
przeprowadzonej z wynikiem pozy.ty,vrnym.

2. Czg3ciowy odbi6r przedmiotu Umowy odbgdzie sig zgodnie z procedur4 odbioru rob6t budowlanych
ustanowiona w Procedurze odbioru rob6t budowlanych, dostaw i usfug z-xi4zanych z przygotowaniem i
realizacj4 projekt6w realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-

2020 w ramach dzialania 7.1. Rozw6j inteligentnych system6w magazynowania, przesyfu i dystrybucji

energii przez SIME Polska Sp. z o.o. z siedzib4 w Sochaczewie, zwanq dalej ,,Procedur4"' opublikowan4

na stronie intemetowej Zamawiaj4cego. Wykonawca o6wiadcza, ir zapomal sig z Procedur4. W razie

sprzeczno6ci postanowieri Umowy z postanowieniami Procedury stosuje sig postanowienia Umowy.

3. Celem potwierdzenia czgsciowego odbioru przedmiotu Umowy Strony podpisz4 protok6l odbioru

czgsciowego wedtug wzant zzl4czonego do Procedury.

4. Sporz4dzenie i podpisanie protokolu odbioru czg5ciowego nast4pi w ponizsz].rntrytie: 
_

t j Wy1onu*"" po"dstawi Zamawiaj4cemu projekt protokofu w terminie do 7 dni od zakoficzenia rob6t,

2j Zinawiajqcy przedSawi wykonawcy uwagi do tresci protokolu i do sposobu wykonania rob6t w

terminie do 7 dni od otrrymania projektu protokolu,

3) Na podstawie uwag Zamawiaj4c"go Wyion"' 
"" 

przygotuje ostatecznq tre56 protokolu i przeka2e j4

Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiaj4cego,

4) W uzgodnionym terminie Strony podpisz4 protokol.

$8
Kofcowy odbi6r Przedmiotu UmorY

I . Zamawiajqcy prryst9puje do koricowego odbioru przedmiotu Umowy w chwili przekazania przez

wyr.*"*ii to.pr"tn"j dokumentacji fo*ykona*ciej, pod warunkiem, 2e przedmiot Umowy zostal

wykonany nale2Ycie.

2. Koricowy odbi6r przedmioo Umowy odbgdzie siq zgodnie z Procedur4'

3.CelempotwierdzeniakoticowegoodbioruprzedmiotuUmowyStronypodpisz4protok6todbioru
koricowego wedlu gwzort zalqczonego do Procedury'

4.

5.

Sqdowego
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Wykonawcg oraz dokument6w przekazanych Zamawiaj4cemu przez Wykonawca. Zestawienie

dokument6w przekazanych Zamawiajqcemu przez Wykonawca bgdzie sporz4dzone wedlug wzoru
zal4czonego do Procedury.

se
Gwarancja i rgkojmia

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

Wykonawca moZe uwolni6 sig od odpowiedzialno6ci za wady wykonania przedmiotu Umowy tylko
w6wczas, gdy udowodni, 2e zaistnialy one z powodu wad dokumentacji projektowej, na kt6re zlvr6cil
Zamawiaj4cemu uwagg na pi6mie i jednoczeSnie uprzedzil Zamawiaj4cego o mo2liwych skutkach, lub
wykaizf, ze mimo zastosowania material6w spelniaj4cych warunek okreslony w $ 5 ust. 2 Umowy oraz
mimo zachowania nalezytej starannoici nie m6gl wykry6 wad material6w lub urz4dzeri, kt6re zastosowal
podczas wykonyrvania przedmiotu Umowy.

w przypadku stwierdzenia wady, usterki lub awarii przedmiotu Umowy, Zamawiaj4cy niezwlocznie
powiadamia o niej wykonawca, lecz nie p6miej ni2 w terminie l4 dni od ich wykrycia,-wym aczai4c mu
odpowiedni termin na jej usunigcie.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawc9 zgloszonej wady, usterki lub awarii w terminie 3 dni od
otrzymania wezwania, Zamawiaj4cv mo2e je usunq6 na kosa Wykonawcy.

4

6

Zabezpieczenie n"l"zf"go *jJ.0rania Umowy i ubezpieczenie

l Wykonawca obowiqzany jest ustanowi6 zabezpieczenie nalezltego wykonania Umo*y w wysokosci l0%
l4cmej kwoty wynagrodzenia wskazanej w $ ll ust. I Umowy w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy.

2. Wykonawca zobowiqzany jest_ ustanowi6 zabezpieczenie nalezl,tego wykonania Umowy na okres realizacji
zam6wienia, do 90 dnia po podpisaniu protokofu koricowego.

3. Zabezpieczenie sfuZy pokryciu roszczeri z tltulu niewykonania lub nienale2ltego *ykonania Umowy.

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

Zamawiajqcy n,traca zabezpieczenie niezwlocznie, lecz nie p6miej ni2 w terminie l4 dni od dnia
nale2ltego wykonania zam6wienia, p\zez co rozumie sig uzyskanie po, Zu i*r4ai'go
pozwolenia na u2ltkowanie przedmiotu Umo*y.

Wykonawca na wlasny kosZ, ..w okesie 
_wykonywania przedmiotu Umowy ubezpieczy

i zapewni ci4glo66 ubezpieczenia (lub spowodule Lt<i stan; Iub irzedstawi po.i"auniirz piry n'u
wszystkie podane ponitej ryzyka:

l) Ubezpieczenie odpowiedzialno6ci cyr,virnej wykonawcy, zamawiai4cego oraz wszystkich

5

SIME Polska Sp. z o.o., ut.i Maja 18, 96-500 Sochaczew, tet.: +48 2 2 10 2s 3oo,tax:. +4a 22 rc 25 301,emarl. into@sfiEpolska pt. NtP. 526-24-99-1,{0 Sqd Rejonowy dta m st. Warszawy XtV r/\IyOzal Gospodarczy Xrapwego Rqesrru SapodnumeremKRS.o0oo193r9t.Kaprtalzaktadowyzsoooooop[N.www.ifmep6ftfi.pi.--*---'

l. Wykonawca udziela Zamavtiajqcemu pisemnej gwarancji:
l) na roboty rurociqgowe na okres 5 lat liczqc od dnia podpisania protokolu kofcowego,
2) na odtworzenie nawierzchni na okes 4 lat licz4c od dnia podpisania protokolu koricowego.

6.
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podwykonawc6w (,,Ubezpieczeni") z qtulu prowadzenia dzialalno5ci gospodarczej oraz posiadania i
u44kowania mienia wraz z ()C za produkt / *ykonan4 uslugQ pokrywaj+ce szkody osobowe
(uszkodzenie ciala, rozstr6j zdrowia lub 6mier6) wraz z ich nas4pstwami otaz rzaczowe (utrata,
uszkodzenie lub miszczenie mienia) wr z z ich nastgpstwami powstale w zwi4zku wykonyvaniem
przedmiotu Umowy, obejmuj4ce r6wnie2 odpowiedzialnoS6 wzajemnq pomigdzy Ubezpieczonymi.
Umowa ubezpieczenia bgdzie obejmowa6 odpowiedzialnoSd cyviln4 deliktow4, kontraktowq oraz
deliktowo-kontraktow4 z sum4 gwarancyjnq nie nizsz4 niz 500 000 PLN najeden iwszystkie wypadki
ubezpieczeniowe.

2) Ubezpieczenie bgdzie rozszerzone o odpowiedzialno5d cyrrilnq pracodawcy
z tltulu wypadk6w przy pracy pracownik6w Ubezpieczonych z limitem odpowiedzialnoSci, co

najmniej 40.000 PLN, na jeden i wsrystkie wlpadki 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 wyrz4dzone przez masryny budowlane oraz pojazdy wolnobieine, szkody w)'nikaj4ce z

uiywania mlot6w pneumatycznych, hydraulicmych, kafar6w itp., szkody powstale wskutek wibracji,

naruszenia konstrukcji nosnych, szkody w polo2onych na terenie budowy/jego poblizu mediach itp.).

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

szk6d rzeczowych udzial wlasny / ftanszyza redukcyjna nie wyzsza niiz l0 %o wysoko6ci

odszkodowania nie mniej niZ 5.000 PLN na zdarzpnie.

Je2eli wykonawc a zafnierza wnie56 zabezpieczenie nale2ltego wykonania umowy w formie gwarancji

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

Zarnawiaj4cego .

Wsrystkie dokumenty potwierdzaj4ce zawarcie um6w ubezpieczenia oraz dowody oplacenia skladki (w

tym'kolejnych .at s[Udt i, bqd1iaty skladki) Wykonawca dostarczy natychmiast _po 'awarciu um6w

,u"rpi""i"ni",1"anak nie polniej ni2 w dniu przekazania terenu budowy, a dowody oplacenia niezwlocznie

fo uplynigciu-ierminu platnosci skladki lub raty skladki oke6tonych w dokumentach potwierdzaj4cych

zawarcie um6w ubezpieczenia.

wvsokoici

2

3

4

zl (slownie:

Wynagrodzenie w wysokoSci wskazanej w ust. I powyzej okesla calkowitq wartos6, kt6r4 Zamawiaj4cy jest

obowiqzany zaplaci6 Wykonawcy za wykonanie zam6wienia'

Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony VAT wedlug stawki obowiqzuj4cej w dniu

wystawienia faktury vAT.

Zaplata wynagrodzenia nast4pi w poni2szym trybie:

l) 80% *ynagrodzenia okreSlonego w ust. I powyzej,, platne na podstawie faktury wystawionej
' p.r", Wykin"wcg po podpisaniu protokolu odbioru koflcowego bez zaslrrzezef.'

2) 20yo wynagrodzenia okreslonego w ust. I pon"yz:j, platne na podstawie faktury wystawionej-' 
ii, wylionu*"g po uptywielerminu na wniesienie sprzeciwu przez wlasciwy Inspektorat

SIME Polska Sp. z o.o. ul 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew' tel :+48-22.10 25 300 faxr +48 22 10 25 301'

e-mait: anfo@sa;epotska.pt, Ntp: si6-24-99-440, Sqd ielonowy dta m st waBzarvy XIV vtJydzal Gospodarczy KrEowego Rejeslru

pod nr.ere. xns, oooilida'+sr, xapilal zaitaOowy: 23 Oo0 oOO PLN www'3lmgPollka'pl
sad

Rzeczpospolita
Polska

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

dni od otrzymania faktury prawidlowo wystawionej przez Wykonawca.

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

W razie op6inienia zaplaty Wykonawca ma prawo naliczyi ustawowe odsetki od niezaplaconej w terminie
nale2noSci.

8. Strony o6wiadczaj4, i2 sq platnikami podatku VAT.

9. Przed zaplat4 cz4;ici wynagrodzenia oke5lonej w ust. 4 pkt 2 pouyzej, Wykonawca jest zobowiqzany
przedstawi,t Zamawiaj4cemu potwierdzenie zaplaty wynagrodzenia naleZnego podwykonawcy. (eSli dotyczy)

10. W przypadku nieprzedstawienia potwierdzenia, o kt6rym mowa w ust. 9 powyZej lub w przypadku, gdy
przedstawione potwierdzenie budzi w4tpliwodci Zamawiaj4cego, Zamawiaj4cy jest uprawniony do
wstrzymania wynagrodzenia okre5lonego w ust. 4 pkt 2 powyzej.

s12
Odst4pienie od Umowy

Zamawiaj4cy mo2e odst4pi6 od Umowy w przypadku:
l) wykonyrvania przez Wykonawcg przedmiotu Umowy w spos6b niezgodny z postanowieniami Umowy

lub w spos6b zagr&zj1cy bezpieczerist*u os6b i mieni4 i nie przystqpienia do nale2ltego wykonyrvania
Umowy oraz nie usunigcia zaistnialych niezgodno6ci w terminie 3 dni od pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiaj4cego do mriany sposobu wykonania Umowy, lub

2) wyga5nigcia 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.

O5wiadczenie Zamawiaj4cego o odsqpieniu od Umowy z powodu jej naruszenia, o kt6rym mowa w ust. I lub
2, moLe zostat zloZone Wykonawcy po uplywie 3 dni od dnia bezskutecmego upl)"$,u terminu wyznaczonego
zgodnie z ust. 2.

W przypadku naruszenia Umouy uprawniaj4cego Zamawiaj4cego do odst4pienia od niej, o kt6rym mowa w
ust. l, Zamawiaj qcy moile 24da,6 od Wykonawcy zaplaty kary umownej w wysoko6ci 30%
calkowitej kwoty *ynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust. l.

W przypadku odst4pienia Wykonawcy od Umowy z Wryczyn dotycz4cych Zamawiajqcego
Wykonawca moie iz4dat, od Zamawiaj4cego zzplaty kary umownej w wysoko6ci 30% calkowitej
kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ l l ust. 1.

W przypadku odst4pienia Zamawiaj4cego od Umowy Wykonawca obowi4zany jest wstrzyma6
wykonywanie rob6t budowlanych, zabezpieczyt. i opudcii teren budowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajqcego oraz przekazai kompletn4 dokumentacjg zwiqzan4 z budowq.

SIME Polska Sp. z o.o., ul 1Maja18,96-500sociaczew,ret:+482210253oo,fax:+4a22fi253o1.
e-mail: inro@simapolska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sqd Reionowy dla rn.sl Warsza\0y XlV lrrydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdow€o

3

4

5

6

pod numerem KRS] 0000193491. Kapital zakladowy: 23 000 000 PLN, Www.almepolgka.pl

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

2. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. l, Zamawiaj4cy bgdzie uprawniony do odst4pienia od Umowy po
bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunigcie naruszei, nie
k6tszego niz trzy (3) dni. O6wiadczenie o odst4pieniu od Umowy powinno mie6 formg pisemn4 i zawierat,
uzasadnienie.

.---r
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7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno6ci powoduj4cej, 2e wykonanie umowy nie leZy w interesie
Zamawiaj4cego, czego nie mo2na bylo przewidziei, w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj4cy mo2e odstqpi6
od umowy w sprawie zam6wienia. Strony spisz4 w6wczas protokol i dokonajq rozliczein prace wykonane
przez Wykonawcg.

$13
Kara umowna

l. Z zastrzeieniem $ 6 ust. 3, w przypadku op62nienia wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
oke6lonego w $ 6 ust. 2 Zamawiaj4cy mo2e i4dat od Wykonawcy zaplaty kary umownej w wysoko6ci I %
l4cmej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust. l, za kazdy dzief op62nienia.

2. W przypadku op62nienia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okesie rgkojmi i gwarancji w
wysoko$ci:

l) 0,2 %o lqcmej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ ll ust. l, zakaLdy dzieri op6inienia o l-
l4 dni,

2) 0,5 % l4cmej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w g l'l ust. l, za ka:Zdy dzief op62nienia
przekraczaj4cego 14 dni,

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

3. Wykonawca obowiqzany jest uiScii karg umown4, o kt6rej mowa w ust. I i2 pkt l), 2) w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania od Zamawiajqcego.

Zarflawiajqcy moze dokona6 potrqcenia kary umownej, o kt6rej mowa w ust. t i 2 pkt l),2) od ku,oty l4cmej
prrystuguj4cego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku poniesienia szkody o wartodci przekraczajqcej wysokoii kary umownej, Zamawiaj4cv ma prawo
dochodzii naprawienia szkody na zasadach o96lnych.

s14
Odpowiedzialno56 i okoliczno5ci wyl4czajqce odpowiedzialno56

2. Strony zwolnione s4 z odpowiedzialno6ci za niewykonanie obowi4zk6w wynikaj4cych z Umowy, je2eli
prryczyn4 ich niewykonania byty okolicmoSci sily wyzszej. Za okolicmo6ci sity wy2szej uwaia sig
okolicmo6ci, powstale po zawarciu Umowy, w wyniku nieprzewidzianych przez Strong zdarzeri o charakterze
nadztryczajnym, kt6rych Strona nie mogla przewidzie6 ani kt6rym Strona nie mogla zapobiec, w tym
prawomocne decyzje organ6w administracji lub orzeczenia s4dowe, lub decyzje innych uprawnionych
organ6w wladzy publ icmej.

W przypadku wyst4pienia okoliczno6ci sily *y2szej termin zakoriczenia rob6t ulegnie przesunigciu
o czas trwania przeszkody.

Strony ustalaj4 nasQpuj4ce szczeg6lne zasady odpowiedzialno6ci Wykonawcy:
l) Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS6 cyviln4 za wyrz4dzone osobom trzecim szkody

powstale w zwi4zku z wykonyrvanymi robotami do chwili oddania przedmiotu Umowy.

SIME Polska Sp. z o.o.. ul. 1 Maia 18, 96-500 Sochaczew, tel : +,18 2210 25 3oo, tax +48 2210 25 301,
e-mail: info@simepolska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m sl Warszawy XIV l /ydzial Gospodarczy Kraiowego Rejestru Sqdowego

5

3

5

pod numerem KRS: 0000193491. Kapilal zaktadowy: 23 000 000 PLN. $.tt.almgpolrka.pl

t

l. Strony ustalaj4 wzajemn4 odpowiedzialno56 za niewykonanie albo nienale2ye wykonanie obowiqzk6w
wynikaj4cych z niniejszej Umowy na zasadach og6lnych, okeSlonych w obowiqzuj4cych przepisach.

4. Strona powoluj4ca sig na wyst4pienie okoliczno6ci sily wy2szej obowiqzana jest pisemnie
powiadomii drug4 Strong o wystqpieniu tych okolicznoSci i przewidyrxanym okesie trwania.
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2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzeri wszystkich urz4dzert podziemnych
uwidocznionych na mapach Iub wskazanych uzgodnieniami bran2owymi.

3) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkod zefi urz4dzefi podziemnych nieuwidocznionych w
dostarczonej przez Zamawiajqcego dokumentacji tylko wtedy, gdy protok6l z Narady Koordynacyjnej
nakazyrval wykonywanie rob6t pod wladciwym nadzorem bran2owlnn lub nakazywal wykonyrvanie prac
ziemnych rgcznie, a Wykonawca nie zastosowal sig do zaleceri Narady Koordynaryjnej.

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

sls
Dorgczenia

Strony ustalaj4, i2 oswiadczenia i zawiadomienia zwivane z wykonaniem Umowy przekazywane b9d4
pisemnie (osobiScie albo drog4 pocztow4) oraz faksem lub za pomoc4 poczty elektronicznej. '

Dla cel6w realizacji postanowieri umowy Strony ustalajq nastgpui4ce adresy do dorgczef:l) adres Zamawiaj4cego: ul. I Maja 18,96-500 Sochaczew.
2) adres Wykonawcy: ul

w pr4'padku zmiany adresu, o kl6p- mowa w ust. I o9*yz"i, Strony zobowiqzujq sig do niezwlocznego
pisemnego.powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie jo dorg"r",i, pod rygorem uznania zaskutecznie
dorgczonq korespondencji wyslanej na ostatni podany Stronie zgodnie z niniejsiiu-";t;;;.

p","altlf"i"i"t"

Strony ustalajq przedstawicieli uprawnionych do dokonrrania wi424cych uzgodnieri zrvi4zanych z realizacj4Umowy:
l\ Zamawiaj4cy - Pawel l-odyga, nr tel. 531 547 834, faks 22 t0 25 301, email p. lodyga@simepolska.pl;2) Wykonawca - nr tel faks email

2

3

Zamawiajqcy informuje. 2e runkcjg^inspektora nadzoru bgdzie pernii pan pawer Lodyga, mai4cy uprawnieniabudowlane nrMAZ/I||O/OWOS/i3 z dnia 20.06.2013..' '-

Wykonawca informuje, ze funlcjg kierownika budowy bgdzie petnii pan/pani
uprawnienia budowlane nr_ z dnia

3
majqcyla

W przypadku zmiany os6b, o kt6rych mowa w ust
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

l-3 powyzej, Strony zobowiqzuj4 sig do niezwlocznego

s17
Poufno36

2

Z wylqczeniem przypadk6w, w kt6rych ujawnienie trerici Umor
prawa, oraz pr4padi6w okesronych w.Umowie, so"ry obo*[j;:t.r*rTT;ll"t lrt1lrr]Il!]wszelkie informacj e dotyczqce Umowy ijej wyko;ania, ; ,;a",i" lr*,I"*i p."ii#;.",".,
Je2elijedna ze Stron zastrzegra no,ufno.6i informacji stanowi4cych tajemnicaiej przedsigbiorstwa,

fi:ff :]:" 
obowiszana jesr dolozvc szczegotnij .r.'"nnJJii uuy -.r,lri,;'e",. rrii]-r.1" i;

Sqdowego

T

6.

I

2.

4.

SIME Polska Sp, z o.o. ut.^1 Maja 18, 96-soo Sochaczew. tet.: +48 2 2 10 2s 3oo, fax: +48 22 to 25 3ot.emarl info@sinepotska pt, Ntp 526.24-99_140. S_qd ieon"*y ola, "iwl"il"i xj"vfiz, Co"r*arczy Krajoweso Relestrupod numerem KRs. oooo1e3a9t. Kaprral zaktadowy ziod6 boi iiL *r*."tmepolska.pl
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Postanowienia kofcowe

l. Wszelkie spory mogqce wynikn46 migdzy Stronami Umowy b9d4 zalatwiane na drodze polubownych

negocjacji; jezili w ci4gu 3 tygodni Strony nie osi4gn4 porozumienia, kazda z nich moZe uma6 negocjacje za

Uezstuteczie i wyst4pii na drogg s4dow4 przed s4d wlasciwy ze wzglgdu na siedzibg Zamawiaj4cego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie maj4 zastosowanie przepisy obowi4zuj4cego prawa' w

szczeg6lnosci foaeki.r Cyrrilnego i ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz- U. 22019

r. poz. I 186) oraz akt6w wykonawczych.
3. Integraln4 czQS6 Umowy stanowi4 zal4cmiki:

l) Projekty budowlane gazoci4g6w,

2) DokumentubezpieczeniaWykonawcy,
3j Gwarancja na roboty budowlane zgodnie z wzorem stanowiqcym zal4cznik nr 8 do SIWZ.

4. Wszelkie aniany Umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa2no6ci' . . .

5. Urno*g tpo.r4drono w it"Oitr leanobrmri4cych egzemptarzach - pojednym dla kazdej ze Stron'

Zamawiaj4cy Wykonawca

SIME Polska Sp' z o'o'' ul' 1 Mala 18' 96-500 Sochaczev{' tel :+48-2210 25 3oo iax: +4a 2210 25 3o1'

e.mait' inlo@srmepolska p,. n," ,,u-'o'"-ooo'i ti 
-dq"i"* 

ola ' "i 
w"l.-awv xlv y'''ydzral Gospodarczv Krapwe€o Reiestru

pod numerem KRS' 0o;0it"idiliJ'* -*[0"* z: ooil ooo put't www slmepolska pl


