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z siedzib4 w prry ul.
(miejscowo66),wpisan4 do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego pfzez
_ Wydzial Gospodarc4, Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem

Sochaczew, dnia DD.MM.2020 r.

UMOWA nr 201749

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

migdzy

SIME Polska Sp6,lka z ograniczonq odpowiedzialno5ciq z siedzibq 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 Rejesau S4dowego pod numerem KRS 0000193491 , NIP: 526-24-99-440,
REGoN: 016439396, zwan4 dalej ,,Zamawiajqcym", reprezentowan4 przez Jerzego Trzciriskiego - prokurenta

a

Sqd Rejono*y dla
KRS
reprezentowanym

NIP: . REGON: zwanym dalej,,Wykonawcg",
pfzez

W zwiqzku z:

' przygotowaniem i realizacj4 przez Zamawiaj4cego projektu pn.,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na
obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiatach wggrowskim, mitiskim i woltminski.,l Ugaa"ego
przedmiotem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzialania 7.1
,,Rozw6j inteligentnych system6w. magarynowania, przesylu i dystrybucji energii,, programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,

' wyborem Wykonawcy, dokonanym w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 201749, prowadzonym
w trybie art. 701 - 70s Kodeksu cyr,vilnego, zgodnie z Procedur4 udzielania zam6wieri z dnia 0l kwietnia

_ 20lE r., (tekstjednolity zostal opublikowany na stronie www.simepolska.pl),
Strony zawieraj4 Umowg o nastgpujqcej treSci:

$1
Przedmiot Umowy

Zamawiajqcy powierza, a wykonawca zobowiqzuje sig do wykonania i oddania obiekt6w linio*ych
(przedmiot Umowy) tj' gazoci4gu Sredniego ciSnienia w miejscowo6ci Borzymy, ul. Nielubowicza i Jad6w,
ul. Plac.Dreszera, Poniatowskiego, gm. Jad6w powiat wolomiriski o dl. ok.'s3i,Om is.eanicybN o:m..
Przedmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2:

- naprawy powstalych w trakcie budowy uszkodzeri sieci uzbrojenia terenu,
- zapewnienie nadzoru i odbioru technicznego odpowiednictr ituzb trotiaul4cego uzbrojenia
terenu,
- zakup material6w do wykonania zadania,
- wykonanie obowi4zk6w oke6lonych w Umowie, przede wszystkim wskazanych w g 2
Umowy,

2

3. Wsp6lny Slownik Zam6wienia
Kody wedlug CPV:

7
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45231200".7 - Roboty budowlane w zakesie budowy rurociqg6w naftowych i gazoci4g6w

4523122G.3 - Roboty budowlane w zakesie gazoci4g6w.

5. Wykonawca o5wiadcza, 2e przekazana dokumentacja jest wystarczaj4ca do wykonania przedmiotu

Umowy.

6. Wykonawca oiwiadcza, i2'.

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

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

wykonania przedmiotu UmowY.

7. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z:

l) przepisami obowi4zujqcego prawa, \rtym rozporz4dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia' 
)01i .. * .pru*ie warunk6wiechnicmych, jakim powinny odpowiada6 sieci gazowe (Dz.U ' z20l3r.'
poz. 640 z Pofuiejsrymi zmianami),

2) zasadami wsp6tczesnej wiedzy technicznej,
3i dokumentacjq technicztq zzl4czon4 do Umowy oraz projektem organizacji ruchu,

4) kompletem niezbgdnych uzgodniefi i zezwoleri,

5) wskazaniami Zamawiajqcego i inspektora nadzoru Zamawiaj4cego'

8.Wprrypadkuwskazaniawdokumentacjiprojektowej,okt6rejmowawust.4powy2ej,koniecznoSci
stosowania konkretnych mak6w towarowyci, patent6w lub pochodzenia, w tym pochodzenia wyrob6w od

oLr"Ston"go producenta lub producent6w, iamawiajqcy dopusrcza w ka2dym z takich prrypadk6w

rozn iqzan\a rownowa2ne. Zamawiajqcy dopuszcza te2 zastosowanie ronti4zai r6wnowainych do norm

i""toi"^y"t wskazanych * **. do{u*"rtacji projektowej. Dane rozwi4zanie technicme mo2e by6

,z.ane d .6*r,ow ,,in,;, Jei,li wykonawca wykr2e, Le ma ono co najmniej takie parametry jak wymaga

podana w dokumentacji norma lui co najmniij parametry por6wn,Nalne, i mo2e by6 stosowane zgodnie

i odpowiednimi przeiisami. Zastosowa;ie ronri4zznia r6wnowa2nego wymaga akceptacji inspektora

nadzoru Zamawiaj4cego. tnspektor n adzsru zamawiaj4cego nie mo2e wstrryma6 lub odm6wi6 udzielenia

takiej akceptacji bez podania przycryn.

$2
Obowiqzki WYkonawcY

l. Wykonawca zobowiqzuje sig wykona6 przedmiot Umowy rzetelnie i terminowo'

2. W celu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiqzuje sig do.dzialania. z najwy2sz4

starannoSciq, zgodnego z obowiqzujqcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicmej, a w

Slt E Polska Sp. zo.o.,ul l Maja 18,96-500 sochaczew' lel'l+48-2210 25 3oo fax: +48 22 10 25 3o1
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4. Szczeg6lowo przedmiot Umowy okreSlaj4 projekty budowlane, zal4czone do Umowy.

szcze96lnoSci do:

I ) S;isbj wspolpracy z Zamawiaj4cym w celu wykonania przedmiotu Umowy'

2j informowani 
^ 

Zarnawiai4cego o stanie zaawansowania rob6t,

ii folnfo.ro*"nia Zamawiaj4cego o wydaniu decyzji lub uzgodnieir uzyskanych przez

ivykona*ca, naktadaj4cych obowi4zki na Zamawiaj4cego, w terminie umo2liwiaj4cym mu

*ykonanie tych d""yiii lrrb .k rt""^e odwolanie sig od takich decyzji,

l1 pi""tnr"go -wiadomienia Zamawiaj4cego o planowanym rozpoczqciu prac z minimum 3-

dniowym wYPrzedzeniem,
5) skladania *'i-ieniu Zamawiaj4cego wniosku o *ydanie zezwolenia na zajgcie pasa-' 

atogo*"go w celu umieszczJnl l 
-url4dzei infiastruktury technicmej nieztttiqza:nych
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z potrzobami zarzqdzania dtogami lub potrzebami ruchu drogowego,
6) przekazania Zamawiajqcemu w terminie do 7 dni od podpisania Umowy wszelkich dokument6w i

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

7) pnekazania Zamawiaj4cemu dokument6w niezbgdnych do zlo2enia zawiadomienia o zakoriczeniu
budowy i przyst4pieniu do uiltkowania obiektu budowlanego we wla6ciwym tnspektoracie 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 m aszyn, urz4dzei i narzgdzi niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy,
I 0) prawidlowego prowadzenia dokumentacji budowy,
I I ) usanowienia kierownika budowy w rozumieniu przepis6w prawa budowlanego,
12) wlasciwego zorganizowania iomakowania placu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,
l3) przeshzegania przepis6w BHP i przeciwpoizrowych na terenie budowy,
l4) naleirytego zabezpieczenia terenu budowy,
15) obsfugi geologicznej budowy oraz wykonania badari stopnia zaggszczenia gruntu, je2eli jest to

wymagane przez zarz4dca drogi.
16) obslugi geodezyjnej budowy - tyczenie sieci gazowej isporzqdzenie geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej ,
17) umieszczania afisz6w informacyjno-marketingowych przekazan ych przez Zamawiai4cego w

widocmym miejscu na ogrodzeniu przy placu budoxy,
I E) zapewnienia wymaganych Narad4 Koordynacyjn4 nadzor6w branZowych,
19) wypelnienia wymog6w i zaleceri wynikai4cych z pozostalych dokument6w (decyzji, uzgodnieri,

opinii,) zal4czonych do projektu budowlanego,
20) zapewnienia nadzoru i odbioru technicznego sfu2b uzbrojenia terenu w razie kolizji sieci oraz naprawy

uszkodzonej sieci uzbrojenia terenu,
2l) dcloLenia wszelkich starari w celu zmniejszenia uciq:2liwoSci zwiqzanych z wykonyrvanymi robotami

dla mieszkaric6w sqsiednich nieruchomofu i,
22) skladowania u rz4dzefi, mateliar9w i odpad6w zgodnie z przepisami obowi4zui4cego prawa,
23) wywozu gruzu i usuwania odpad6w z_terenu budo*y zgodnie z przepisami'o6owi[ru.1q""go p.u*",
24) wykonania rozbi6rki nawierzchni, wykop6w, wywoiu iiemi,
25) wykonania podsypki pod gazoci4g i nadsypki piaskiem oraz zaggszczenia gruntu,
26) wykonania przecisk6w w miejsc ach zaznaczonychw projekcie, nakazanycliprzezwladciwe organy lub

wyznaczonych przez Zamawiajqcego.
27) montazu rur przewodowych i towarzyszqcej armatury oraz rur ochronnych, oslonowych iprzeciskowych,
28) stosowaniu do budowy gazoci4g6w rur dostosowanych do transportu gazu ziemnego typu E, a takze

innych paliw gazowych;
29) uloilenia ponad gazoci4giem 

_tasmy lokalizacyjnej z wkladk4 metalizowan4 lub drutem wraz z
wyfrrowadzen iem na powierzchnig,

30) uto2enia tasmy ostrzegawczej z napisem UWAGA GAZ.
3l) zamontowania tabliczek oznaczeniowych i lokalizacyjnych przewodu i armatury,
32) zamontowania znacznik6w elektromagnetycmych 

' 
w 

- 
miijscach skrzyzowai z innymi

urz4dzeniami infiastruktury technicmej lub innych wskazanych prr", Ir.p"ttor" Nua/o.
Zamawiajqcego,

3 3 ) wykonania- czy szczenia gazociq}u na zasadach okreSlonych przez Zamawiajqcego oraz w
- obecnoici Inspektora Nadzoru Zamawiaj4cego
34) wykonania wl4czeri do istniej4cych gazoci4g6w wraz z robotami towarzlsz4cymi,
35) napelnienia wybudowanej sieci paliwem g-o*y, na polecenia Zam"*L:a""g", '

36) wykonania pr6by szczelnoSci gazoci4gu zgodnie z uymogami Zamaiiai4Zego wraz z

- _. r+ykesem graficznym w obecno5ci Inspektora Nadzoru 2amiwiaj4cego,
37) zastosowania sig do wskaz6wek Zamawiajqcego prry *ykony*aniu -przedmiotu 

Umowy;

,.. ^.SlME.PolskaSp,zo.o.,ut.tMaja18,96-500sochaczew.tet:+4B22to253oo,tax:+40221025e.marlt info@sim€polska pt, Nlp: 526-24_99-440, S-qd Repnowy dta m.sl. Warszawy XIV Vrrytzra CospoOarczy Kraow€gopod numerem KRS: OOOO193491, Kepitat zaktadowy: 23 006 OOO piN, ww.dmep6ffi.d -
301,
Rejestru
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jeZeli zastosowanie sig przez Wykonawcq do wskaz6wek Zamawiaj4cego mogloby doprowadzi6 do
nieprawidlowego wykonania Umowy w Swietle zasad wiedzy technicmej bqd2 przepis6w

obowiqzuj4cego prawa, Wykonawca obowi4zany jest pisemnie powiadomi6 o tym Zamawiaj4cego'
pod rygorem utraty prawa do powolyrvania sig na te okolicmo6ci w p6Zniejszym terminie,

38) pisemnego informowania Zamawiajqcego o wyst4pieniu okolicmo6ci, mog4cych uniemo2liwi6 albo

utrudni6 prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, w tym bl9d6w w dokumentacji' pod

rygorem utraty prawa do powolrrania sig na te okolicmosci w p6iniejszym terminie,

39) likwidacji szk6d powstalych w czasie trwania rob6t,

40) posiadania polisy ubezpieczeniowej, o kt6rej mowa w $ 10 ust. 6-8 Umowy,
4l) uporz4dkowania terenu po budowie (doprowadzenie do stanu pierwotnego przez odtworzenie

nawierzchni, w ty m miszczonej zieleni i likwidacj g ewentualnych szk6d powstalych na terenie objQtym

projektem budowlanym i nieruchomosciach s4siednich, naprawg ogrodzeli, dr6g, chodnik6w) i

protokolamego tego potwierdzenia przez wlasciciela lub zztz4dca drogi lub nieruchomoSci,

42) odtworzenia nawiirzthni drogowej zgodnie z warunkami ustanowionymi przsz zatz4dca drogi,

43) zgloszenia projektu organizacji ruchu w odpowiednim urzgdzie,

44; in'formowania- Zamawiaj4cego o robotach zanikaj4cych lub ulegaj4cych zakryciu na 3 dni przed

planowanym wykonaniem Prac,
45) wykonania wszelkich innych obowi4zk6w Zamawiajqcego, wynikajqcych z przepis6w prawa

'budowlanego, do dnia protokolamego przrkazania przedmiotu Umowy do eksploatacji

Zamawiaj4cemu.

Wykonawca odpowiada za zgodne z przepisami prawa Tabezpieczenie miejsc, w kt6rych prowadzone s4

roboty wchodzqce w zakres Jmowy i'odpowiada za ewentualne skutki wadliwego zabezpieczenia rob6t'

Rozpoczgcie rob6t zostanie potwierdzone protokolamie przez Strony Umowy'

s3
konania

(protok6l koniecmo5ci).

$4
Obowiqzki Zamawiajqcego

$s
MaterialY

Wykonawca zobowi4zuje sig wykona6 przedmiot Umowy z material6w wlasnych' za kt6rych

zakup, transport i rozladunek odpowiada'

3

4

PracenieprzewidzianewUmowieaniwprojekciebudowlanym,akoniecznedlaprawidlowegowy
zamowrenla

Je2eli podczas wykonl,rxania przez wykonawca obowiTk6w wynikaj4cych z Umowy oka2e sig, 2e prawidlowe

wykonani" za-6wienia *y.ug" ptp.o*"dr"ni" prac_ nieprzewidzianych w Umowie ani w projekcie

b,iao*t"nytn, Wykonawca 
'i 

Zimawiai4cy ustal4 proiokolamii rodzaj, zakes i termin wykonania tych prac

Zamawiajqcy znbowi4zuje sig do:__''.- 
li' poef."r.ni" p.ojLkt6w budowlanych, prawomocnych pozwoleri na budowg oraz dziennik6rv budowy,

2) przekazania projekt6w organizacji ruchu,

3j zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

41 niezwlocznego powiadomienia 
- 
wykonawcy o wydaniu przez Inspektorat Nadzoru

' 
Budowlanego pozwolenia na uZltkowanie sieci gazowej'

5) zaplaty wynigrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy'

SIME Polska Sp. z o.o., ul. l Maja 18,96-soo sochaczew' tel +48 22.1o25300 fax +4a2210253o1

e-mailr info@si;epolska.pl, NIP: 5i6-24-99-{40, Sqd iejonowy dla m st' warszawy Xlv vw-dzial Gospodarczv Krajowego Reiestru

pod numerem KRS: oo;0idglgi, x"pii"r ttk}"ao*v: 23 ooo 000 PLN' w$Y'slmepolska'pl

I
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Jako56 material6w, o kt6rych mowa w ust. l, powinna odpowiadai wymogom wyrob6w dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okre5lonych w prawie budowlanym i przepisach dotycz4cych
material6w budowlanych oraz wymaganiom oke5lonym w projektach budowlanych.

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

Na ka'2de i4danie Zamawiaj4cego Wykonawca obowi4zany jest okazad w stosunku do wskazanych
material6w certyfikat zgodnoSci z Polsk4 Norm4 lub aprobat4 technicm4, je2eli s4 one wymagane.

W przypadku zastosowania przez Wykonawcg rozwi4zania r6wnowa2nego, zgodnie z $l ust. 8,
Wykonawca obowiqzany jest okazat w stosunku do wskazanych rozwi1zafi r6wnowa2nych dokument
potwierdzajacy dopuszczalnosd stosowania go przy *ykonyrraniu przedmiotu Umowy, wydany zgodnie
z obowiqzuj4cymi przepisami, o ile przewiduj4 one obowiqzek uzyskania i posiadania tikiego
dokumentu.

$6
Termin zakoficzenia robrit i wykonania zam6wienia

Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rozwoju Regionalnego

2

3

4

5

1

wykonawca wykona przedmiot umowy oraz obowipki okeslone w $ 2 ust. 2 (czgsciowy odbi6r
przedmiotu Umowy) w terminie do dnia 30.06.2020 r., a prace budowlane nuiqzane z budow4 gazoci4gu
w ul. Nielubowicza - do 25.04.2020 r.

wykonawca przektie Zamawiajqcemu, zgodnie z zestawieniem zal4czonym do procedury, o kt6rej mowa
w $ 7 ust. 2, kompletn4 dokumentacig po*ykonawcz4 (koricowy odbi6r przedmiotu Umowy) w terminie
do dnia 31.07.2020 r., z uwzglgdnieniem ust. I powyzej.

Termin odbioru koricowego mo2e ulec zmianie w nastgpuj4cych przypadkach:
l) rozszerzenia zzkesu Umo*y podczas jej *ykonyvania,
2) op62nienia przez zunawiajqcego wykonania obowi+zk6w okeslonych w $ 4 Umo*y - o ilos6 dni

roboczych op6znienia, liczonq od dnia zawarcia Umowy do dnia przekazanla kompletnej
dokumentacji,

3) koniecmosci dokonania mrian w dokumentacji projektu budowtanego, nieprzewidzianej w dniu
zawarcia Umowy,

4)
5)
6)

wyst4pienia warunk6w atmosferycmych uniemo2liwiajqcych wykonanie przedmiotu Umowy,
wyst4pienia okoliczno6ci sily wy2szej,
innych istotnych okolicmosci zgodnie umanych przez Strony za podstawg przesunigcia terminu.

3

Wykonawca bgdzie przekazlrrva6 Zamaw'njqcemu na jego z4danie raport ze stanu realizacji zam6wienia.
Do raportu wykonawca bgdzie 

.zar4czzt, plan syuicyjny sieci wykonanej oa po"r4tti urao"y ruu
g:t1nie,qo raportu. Raport powinien zawierad nastgpuj4ce informacje:
l) lokalizacja, dfugo56 iSrednica *ybudowanej sieci gazowej,
2) lokalizacja, dfugo5i i Srednica sieci gazowej wybuJowanej od pocz4tku budowy,
3) dzialania, kr6re b9d4 prowadzone w nastgpnych tygodniach (rokalizacja, dfugose i srednica

sieci do wybudowania),
4) inne istotne informacje, w tym dokladne informacje o ewentualnych przeszkodach w

wykonaniu zam6wienia.

Czg5ciowy odbi6"U*1r"r-to,r r.o*
czqSciowy odbi6r przedmiotu Umowy.nastgpuje po calkowitym *ykonaniu przez wykonawca
rob6t budowlanych i innych prac technicznych w terenie, w tym odtwor;eniu nawierzchni

, -^ SIME POlSka Sp. zO.O,,ut t Maja tO, 96-500 Socha czew,let: +4B 22 ]o253(]l,tax:+4A22 fi253O1.e-mair: info@sim€porska.pr, Nrp: 526-24-99-440 s_qd.Repnowy dra m sr. warszawy xrv wvdzia Gospod"*y x.,p*go i"1""tru
Dod numerem KRS:0000193491, Kapirar zakladowy:23 OOo 000 paN, wu,w.;imep6lsk;.ti"- -,--'- Sqdowego

fl #i{rit:+'r".*,,*" r RzeczposPotita
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drogowej, w chwili przekazznia Zamawiaj4cemu wypelnionego dziennika budowy, podpisanego przez

kierownika budowy, o kt6rym mowa w $ 2 ust. 2 pkt 11, i inspektora nadzoru Zamawiaj4cego. oraz

protokolu pr6by szczelno6ci przeprowadzonej z wynikiem porytyrvnym.

2. Czgjciowy odbi6r przedmiotu Umo*y odbgdzie sig zgodnie z procedur4 odbioru rob6t budowlanych

ustanowion4 w Procedurze odbioru rob6t budowlanych, dostaw i usfug zttiqzanych z grzygotowaniem i

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

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

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

nu ri.oni" intemetowej Zartawiajqcego. Wykonawca odwiadcza, Le zapontal sig z Procedur4. W razie

sprzecmosci postanowiefi Umowy z postanowieniami Procedury stosuje sig postanowienia Umowy.

3. Celem potwierdzenia czg6ciowego odbioru przedmiotu Umowy Strony podpisz4 protokol odbioru

czgsciowego wedfu gwzoru zalqczonego do Procedury.

4. Sporzqdzenie i podpisanie protokolu odbioru czgSciowego nast4pi w poni2srym trybie: 
-

ti Wyfon"*"u p.zedstawi Zamawiaj4cemu projekt protokolu w terminie do 7 dni od zakofczenia rob6t,

Zj Zimawiajqcy przedstawi Wykoniwcy uwagi do tresci protokolu i do sposobu wykonania rob6t w

terminie do 7 dni od otrrymania projektu protokolu,

3) Na podstawie uwag Zamawiajq"igo Wykonu*"a przygotuje ostatecm4 tre56 protokolu i przekrLe 14

Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od otrrymania uwag Zamawiaj4cego,

4) W uzgodnionym terminie Strony podpisz4 protokol.

$8
Kofcowy odbi6r Przedmiotu UmowY

l. Zamawiaj4cy przystgpuje do koricowego odbioru przedmiotu Umowy w chwili przekazania przez

Wykona*ci to.pf"tn"i dokumentacji powykonawciej, pod warunkiem, 2e przedmiot Umowy zostal

wykonany nale2Ycie.

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

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

kofcowego wedfu gwzoru zal4czonego do Procedury'

4. Sporzqdzenie i podpisanie protokofu odbioru koticowego nast4pi w poni2szym trybie:

ii Wyfon^*"u pir"a.t"*i Zamawiajqcemu projeki protokotu w dniu przekazania dokumentacji

powykonawczej ,

2) Zaiawiajacy iizedsta*i Wykonawcy uwagi do -tresci 
protokolu i do sposobu wykonania rob6t w

terminie do 7 dni od otrrymania projektu protokolu,

3) Na podstawie uwag Zaiawiaj4cigo Wykonu*"u przygotuje ostateczn' tre56 protokolu i przekaite jq

Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiaj4cego'

4) W uzgodnionym terminie Strony podpisz4 protok6l'

W protokole odbioru koricowego zawarte bgdzie. zestawienie rob6t wykonanych przez

Wykonu*"g ortz dokument6w prlkazanych Zamawiaj4cemu przez Wykonawca Zestawienie

aoir."ntO* przekazanych Zamawiaj4cemu przez Wykonawca bgdzie sporz4dzone wedlug

wzont zalqczonego do Procedury.

5
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Gwarancja i rgkojmia

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

')

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

3' Wykonawca mo2e uwolni6 si9 od odpowiedzialno6ci zz wady wykonania przedmiotu Umowy tylko
w6wczas, gdy udowodni, 2e zaistnialy one z powodu wad dokumentacji projektowej, na kt6re zwr6cil
ZamawiajQcemu uwagg na pi6mie i jednoczesnie uprzedzil Zamawiaj4cego o mo2liraych skutkach, lub
wykair, 2e mimo zastosowania material6w spelniajqcych warunek oke6lony w $ 5 uit. 2 Umowy oraz
mimo zachowania naleZytej starannosci nie m6gl wykryd wad material6w lub urzqdzefi, kt6re zastosowal
podczas wykonywania przedmiotu Umowy.

4. W prrypadku stwierdzenia wady, usterki lub awarii przedmiotu Umowy, Zamawiajqcy niezwlocmie
powiadamia o niej wykonawca, lecz nie p6zniej ni2 w terminie l4 dni od ich wykrycia,'wy maczaj4c mu
odpowiedni termin na jej usunigcie.

6. W pr4padku nieusunigcia przez Wykonawca zgloszonej wady, usterki lub awarii w terminie 3 dni od
otrzymania wezwania, Zamawiaj4cy mo2eje usun4i na kosd Wykonawcy.

sl0
T,abezpieczr,aie naleiytego wykonania Umowy i ubezpieczenie

Wykonawca obowi4zany jest ustanowii zabezpieczenie nale4rtego uykonania Umowy w wysokosci l0%
l4cznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w $ l i ust. l Umowy w tlrminie do 7 dni od zawarcia umowy.

wykonawca zobowiqzany jest ustanowid zabezpieczenie nalezytego wykonania Umo*y na okes realizacji
zam6wienia" do 90 dnia po podpisaniu protokofu kofcowego.

Zabezpieczenie sfu2y pokryciu roszczeri z tytufu niewykonania lub nienale2yego wykonania Umowy.

Wykonawca 
-wniesie zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej/kaucji

(wlaiciwe pokreilit).

Zamawiajqcy zuraca zabezpieczenie niezwlocznie, lecz nie p6miej ni2 w terminie 14 dni od dnianale4tego wykonania zam6wienia, przEz co rozumie sig uzyskanie pr.", Zu i*i4q;'[o
pozwolenia na u2ltkowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca na wlasny koszt, 
_.w okresie 

.wykonyrNania przedmiotu Umowy ubezpieczy
i zapewni ci4glo# ubezpieczenia (lub spowoduje Lki sianl lub irzedstawi p.ri"a*! ; rrpoii.y "iwszystkie podane poni2ej ryryka:

l) Ubezpieczenie odpowiedziaho6ci--cyrrirnej wykonawcy, zamawiajqcego oraz wszystkich
podwykonawc6w (,,Ubezpieczeni") z tltulu prowadzeniu ariututnoi"iio.poa"."rl; o.u,

3
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posiadania i u2ykowania mienia wraz z OC zz produkt / wykonan4 usfugg pokrywaj4ce szkody

osobowe (uszkodzenie ciala, rozsn6j zdrowia lub Smieri) wraz z ich nastgpstwami oraz rzeczowe
(utrata, uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wraz z ich nastQpstwami powstale rv zwi4zku

wykonyrxaniem przedmiotu Umowy, obejmuj4ce r6wnie2 odpowiedzialno5i wzajemnq pomigdzy

Ubezpieczonymi. Umowa ubezpieczenia bgdzie obejmowai odpowiedzialnoSi cyrriln4 deliktow4,

kontraktow4 oraz deliktowo-kontraktow4 z sum4 gwarancyjn4 nie ni2sz4 ni2 500 000 PLN najeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

2) Ubezpieczenie bgdzie rozszerzone o odpowiedzialnoS6 cyrviln4 pracodawcy

z qtufu wypadk 6w przy pracy pracownik6w Ubezpieczonych z limitem odpowiedzialno5ci, co

najmniej 40.000 PLN, najeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

3) Do umowy ubezpieczenia zostan4 wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony stosownie do- 
charakteru obejmowanego ochronq przedmiotu Umowy i rodzaju prowadzonych prac (w tym m.in.

szkody wyrz4dzo n" prie, maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobie2ne, szkody- wynikajqce z

u2)rxania mlot6w pneumatycmych, hydraulicznych, kafar6w ip., szkody powstale.wskute.k wibracji,

naruszenia konstruicji noSnych, szkody w polo2onych na terenie budowy/jego pobliZu mediach itp.).

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

szk6d rzeczor*ych idzial wiasny / frinszyza redukcyjna nie wilsza ni| l0 o/o wysoko6ci

odszkodowania nie mniej niz 5.000 PLN na zdarzenie.

Je2eli Wykonawc a zamietza wnie56 zabezpiec zenie naleirylego wykonania umowy w formie gwarancji

L""fo*"j lub ubezpieczeniowej zobowi4zany jest do jej zawarcia na warunkach zatwierdzonych ptzez

Zamawiaj4cego.

wsrystkie dokumenty potwierdzaj4ce zawtrcie um6w ubezpieczenia oraz dowody oplacenia skladki (w

t. [otejnyct ."t .il"dti, b4di'raty skladki) wykonawca dostarczy natychmiast.po zawarciu umow

,iU"rpi""i"ni",;"anak nie p62niej ni2 w dniu przekazania terenu.budowy, a dowody oplacenia niezwlocznie

p"-rpiy"ie.ir'i"rrinu platnoSci skladki lub raty skladki okreSlonych w dokumentach potwierdzaj4cych

zawarcie um6w ubezPieczenia.

Wynagrodzenie w wysokosci wskazanej w ust. I powyzej okesla calkowit4 wartos6, kt6r4 Zama\r iajqcy jest

oblwi4zany zaplaci6 Wykonawcy za urykonanie zam6wienia'

Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony vAT wedlug stawki obowiqzuj4cej w dniu wystawienia faktury

7

8

$11
Wynagrodzenie

l. Z^ ralei.yle wykonanie Umowy Wykonawcy przysluguje ryczahowe wYnagtodzenie w
).

wysoko6ci

zl (slownie:

3

4 Zapl a wynagrodzenia nast4pi w ponizszym trybie:

l) 80% wynagrodzenia okreslonego w ust. I pouy2ej.- platne na podstawie firyy *y:T:]:l:j
' 

przet Wyk6na.tca po podpisaniu protokolu odbioru kolicowego bez zastrzezen i po wykonanlu

wsrystkich prac bgd4cych przedmiotem Umoty,

2) 20o/o wytagrodzenia okreSlonego w ust. I powy2ej, platne na podstawie fakturY *Ystawionej
-' 

;;, Wyt"on"*"e po uplywie"terminu ,ru-w,i"siinie sprzeciwu przez wla.ciwy Inspektorat

SlirE Polska Sp. z o'o., ul 1 Maia 18 96-500 sochaczew lel':-+48.22 
.1o 

25 30o fax: +4a 22 '1o 25 301'

e-mail: info@si;epolska.pl, NIP: 5i6-2a-99aao, sso i"lono*y ot" ln'"t warszawv xlv \'1 /dzial Gospodarczy Kraiowego Reiestru
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Nadzoru Budowlanego, jeieli w Em 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 wystawionej przez Wykonawcg.

6. Za dziei ztplaty Strony przyjmujq dziefi obciqZenia rachunku bankowego Zamawiaj4cego.

7. W razie op6znienia zaplaty Wykonawca ma prawo naliczy6 ustawowe odsetki od niezaplaconej w terminie
nale2no6ci.

8. Strony o5wiadczajq, i2 s4 platnikami podatku VAT.

9. Przed zaplat4 c4tci wynagrodzenia okreSlonej w ust. 4 pkt 2 powyzej, Wykonawca jest zobowi4zany
przedstawit, Zamawiaj 4cemu 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 wqtpliwo6ci Zamawiaj4cego, Zamawiaj4cy jest uprawniony do

wstrzlmania wynagrodzenia okeilonego w ust. 4 pkl? po*yLej.

s12
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajqcy moize odst4pi6 od Umowy w przypadku:

l) wykony"rvania przez Wykonawcg przedmiotu Umowy w spos6b niezgodny z postanowieniami Umowy
lub w spos6b zagrahj4cy bezpieczeristwu os6b i mienia, i nie przyst4pienia do nale2ytego wykonlrvania
Umowy oraz nie usunigcia zaistnialych niezgodno6ci w terminie 3 dni od pisemnego wezwania

Wykonawcy przEz Zamawiajqcego do zmiany sposobu wykonania Umowy, lub
2) wygadnigcia stosunku ubezpieczenia, o kt6rym mowa w $ 2 ust. 2 pkt 40 Umowy, i nie wznowienia tego

ubezpieczenia w terminie 3 dni, lub
3) uniemo2liwiaj4cego wykonanie Umowy zajgcia lub utraty majqtku Wykonawcy.

6. W przypadku odst4pienia Zamawiajqcego od Umowy Wykonawca obowiqzany jest wstrzymai
wykonyrvanie rob6t budowlanych, zabezpieczyt i opudci6 teren budowy w terminie wymaczonym
przez Zamawiajqcego oraz przekaza6 kompletn4 dokumentacjg zwi4zan4 z budow4.

SIME Polska Sp. z o.o,, ul 1Majal8,96-500sochaczew,tel.:+4822102s3oo,faxr+48221025301,
e-mait: info@simepdska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sqd Rejonory dla m.st. warszawy XIV \ 4/dnd Gospodarczy Krajowego Reiestru Sqdowego

pod numerem KRS: 0000193491, Kapital zak+adowyr 23 000 000 PLN, tY w.Elmepolaka.pl
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2. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. l, Zamawiaj4cy bgdzie uprawniony do odsqpienia od Umowy po

bezskuteczrym upbrpie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunigcie naruszeri, nie

k6tszego niz trzy (3) dni. Oswiadczenie o odst4pieniu od Umowy powinno mie6 formg pisemn4 i zawierat
uzasadnienie.

3. Oiwiadcze.ni e Zunawiaj4cego o odsqpieniu od Umowy z powodu jej naruszenia, o kt6rym mowa w ust. 1 lub

2, moZe zostat zlozone Wykonawcy po uplyrrie 3 dni od dnia bezskutecmego uplyruru terminu wyznaczonego

zgodnie z ust.2.

4. W prrypadku naruszenia Umowy uprawniaj4cego Zamawiaj4cego do odst4pienia od niej, o kt6rym mowa w

ust. l, Zamawiaj4cy mo2e i4da,6 od Wykonawcy z-aplaty kary umownej w wysoko6ci 30% calkowitej kwoty
wynagrodzenia, o kt6rej mowaw $ ll ust. l.

5. W przypadku odst4pienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn dotycz4cych Zamawitj4cego
Wykonawca moie \dat od Zamawiaj4cego zaplaty kary umownej w wysoko6ci 30% calkowitej
kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust. l.
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7 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno6ci powoduj4cej,2e xykonanie umowy nie leZy w interesie
Zamawiaj4cego, czego nie mozna bylo przewidziet w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj4cy mo2e odst4pi6
od umowy w sprawie zam6wienia. Strony spiszq w6wczas protokol i dokonaj4 rozliczefi za prace wykonane
przez Wykonawcg.

$13
Kara umowna

Z zastrzeLeniem $ 6 ust. 3, w przypadku op6mienia wykonania przedmiotu Umo*y w stosunku do terminu
oke5lonego w $ 6 ust. 2 Zamawiaj4cy mo2e i4da6, od Wykonawcy aplaty kary umownej w wysokoSci I %
l4cznej kwoty wyragrodzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust. l, zaktidy dziefi op6lnienia.

W przypadku op6mienia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okesie rgkojmi i gwarancji w
wysokoSci:

l) 0,2 Yo lqczr,ej kwoty wynagrodzeni4 o kt6rej mowa w $ ll ust. l, zaktzdy dziefi op6inienia o 1-
14 dni,

2) 0,5 % l4cmej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w g I I ust. 1, za kaidy dzief op6Znienia
przekaczaj 4cego 14 dni,

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

Wykonawca obowi4zanyjest ui5ci6 karq umown4, o kt6rej mowa w ust. I i2 pkt l), 2) w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania od Zamawiajqcego.

Zamawiajlcy moLe dokonad potrqcenia kary umownej, o kt6rej mowa w ust. I i 2 pkt l), 2) od krvoty l4cmej
przysluguj4cego Wykonawcy wynagrodzenia.

5. W prrypadku poniesienia szkody o warto5ci przekaczaj4cej wysoko66 kary umownej, Zamawiajqcy ma prawo
dochodzi6 naprawienia szkody na zasadach o96lnych.

s14
Odpowiedzialno56 i okoliczno5ci wylqczajqce odpowiedzialno66

I. Strony ustalaj4 wzajemn4 odpowiedzialnoS6 za niewykonanie albo nienale2yte wykonanie obowipk6w
wynikaj4cych z niniejszej Umowy na zasadach og6lnych, okre5lonych w obowiqzuj4cych przepisach.

2. Strony zwolnione s4 z odpowiedzialnoici za niewykonanie obowiazk6w wynikaj4cych z Umowy, jeZeli
przyczyn4 ich niewykonania byly okolicmoSci sity wyzszej. Za okolicmoici sity wyzszej uwa2a sig
okoliczno5ci, powstale po zawarciu Umowy, w wyniku nieprzewidzianych przezStrong zdarzeri o charakterze
nadzwyczajnym, kt6rych Strona nie mogla przewidziei ani kt6rym Strona nie mogla zapobiec, w tym
prawomocne decyzje organ6w administracji lub orzeczenia sqdowe, lub decyzje innych
uprawnionych organ6w wladzy publicznej.

Strona powolujqca sig na wyst4pienie okolicmo5ci sily *yZszej obowi4zana jest pisemnie
powiadomii drug4 Strong o wyst4pieniu tych okolicmo6ci i przewidyrvanym okesie trwania.

Strony ustalajQ nasQpuj4ce szczeg6lne zasady odpowiedzialnoSci Wykonawcy:

SI E Pobka SP. z o.o., ul 1 Maja 18, 96-500 Sociaczew, let.r +48 22 10 25 3oo, tax: +4a 22 10 2s 3o1,
email: info@simepolska.pl, NlPr 5:6-2+99aa0, Sqd Rejoflowy dla m.sl. Warszawy XIV \nldzial Gospodarczy Kraiowego Rejestru Sqdowego

pod numerom KRS: 0000193491, Kapital zakladowy: 23 000 000 PLN, ww.3lmopol3ka.pl
-...-
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3. W przypadku wyst4pienia okolicmodci sity wy2szej termin zakoriczenia rob6t ulegnie przesunigciu
o czas trwania przeszkody.
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l) Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS6 cyrxiln4 za wyrz4dzone osobom trzecim szkody powstale w
zwi4zku z wykonywanymi robotami do chwili oddania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzeri wszystkich urz1dzeri. podziemnych

uwidocmionych na mapach lub wskazanych uzgodnieniami bran2owymi.
3) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzei urz4dzeipodziemnych nieuwidocznionych w

dostarczonej przez Zamawiajqcego dokumentacji tylko wtedy, gdy protokol z Narady Koordynacyjnej

nakazywal wykonyvanie rob6t pod wla6ciwym nadzorem branZowym lub nakazywal wykonywanie prac

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

6. Wykonawca o6wiadcza, 2e posiada stosowne zabezpiecznnie finansowe na pokrycie ewentualnych szk6d

wynikajqcych z realizacj i postanowief Umowy.

sls
Dorgczenia

1. Strony ustalaj4, iz oswiadczenia i zawiadomienia zlutiqzzne z wykonaniem Umowy przekazywane b9d4

pisemnie (osobi6cie albo drogq pocaowq) oraz faksem lub za pomocq poczty elektronicmej.

2. Dla cel6w reatizacji postanowieri Umowy Strony ustalaj4 nastgpuj4ce adresy do dorgczefi:

I ) adres Zamawiaj4cego: ul. I Maja I 8, 96-500 Sochaczew,

3 W przypadku zmiany adresu, o kt6rym mowa w ust. 2 powyael, Strony zobowiqzuj4 sig do niezwlocznego

pisemnigo po*iadomienia drugiej Strony o nowym adresie do dorgczeri, pod rygorem umania za skutecznie

io.g"ronq io."rpondencji wyslanej na ostatni podany Stronie zgodnie z niniejsz4 Umow4 adres.

s16
Przedstawiciele

Strony ustalaj4 przedstawicieli uprawnionych do dokonyru',ania wi4z4cych uzgodnieri zwi4zanych z realizacjq

owy:
Zamawiajqcy - Pawel LodYga, nr tel. 531 547 834, faks22 1025 301, email p.lodyga@simepolska.pl;

Wykonawca - nr tel faks email

Zamawial4cy informuje, 2e funkcjg inspektora nadzoru bgdzie pelnii pan Pawel Lodyga, maj4cy uprawnienia

budowlane nr MAZ/OI l0/OWOS/13 z dnia20.06-2013 r

Wykonawca informuje, 2e funkcjg kierownika budowy bgdzie pelni6 pan/pani maj4cyla

uprawnienia budowlane nr z dnia

W przypadku zmiany os6b, o kt6rych mowa w ust. l-3 powyzrj, Strony zobowiTuj4 si9 do niezwlocmego

pisemnego powiadomienia drugiej Strony'

s17
Poufno66

SIME Polska Sp z o.o,, ul 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, tel.: +48 22 10 25 300, lax +4a 22 10 25 301

+mail: info@simepobka.pl, NIP: 526- 24-99-440, Sad Rejonowy dla m st Warszawy xlvwydzial Gospodarczy Kraiowego Rejestru Sqd

Um
l)
2)

2

3

4

2

pod numerem KRS: 0000193491. Kapital zakladowy: 23 OOO Ooo PLN www.3lmepolgka.pl

2) adres Wykonawcy: ul. ,

Z wyl4czeniem pr4padk6w, w kt6rych ujawnienie tresci Umowy jest wymagane w przepisach

prawa, oraz przypadk6w okreSlonych w Umowie, Strony obowi4zane s4 utrzyma6 w tajemnicy

wszelkie informacje dotycz4ce Umowy ijej wykonania, w tym dane finansowe i projektowe.

Je2eli jedna ze Stron zastrzegla poufno66 informacj i stanowi4cych tajemnica jej przedsigbiorstwa,

druga Strona obowiqzana jest dolozy6 szczeg6lnej staranno6ci, aby zachowa6 te informacje w

tajemnicy.
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s18
Postanowienia kofcowe

l. Wszelkie spory mogqce wyniknq6 migdzy Stronami Umowy b9d4 zalatwiane na drodze polubownych
negocjacji; jeZeli w ci4gu 3 tygodni Strony nie osiqgn4 porozumienia, ka:Zda z nich moze uma6 negocjacje za
bezskuteczne i wystqpi6 na drogg s4dow4 przed sqd wla6ciwy ze wzglgdu na siedzibg Zamawiaj4cego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie maj4 zastosowanie przepisy obowi4zuj4cego prawa, w
szczeg6lnoSci Kodeksu Cyrvilnego i ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekstjednolity Dz.lJ.22019
r. poz. I 186) oraz akt6w wykonawcrych.

3. Integraln4 c2956 Umowy stanowi4 zal4cmiki:
l) Projekty budowlane gazoci4g6w,
2) Dokument ubezpieczenia Wykonawcy,
3) Gwarancja na roboty budowlane zgodnie z wzorem stanowi4cym zal4cmik nr 8 do SIWZ.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa2no6ci.
5. Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach - pojednym dla kazdej ze Shon.

Zamawiaj4cy Wvkonawca

SIME Polska Sp. z o.o., ut. .t Maja 18, 96-500 Sochaczew, tet.: +48 2210 25 3oo, tex: 48 22 1o 2s 3o1.
e-mail: info@simepolska.pl, NIP: 526-24-99-440, sad Reionowy dta m.st. wsGzawy xtv \ Jydzial Gospodarc"y Krajowego Rejestru

pod numerem KRS] 0000193i49i, Kapitat zaktado\Ny: 23 OOO OOO pLN, www.Simgpolrka.pl


