
Fundusze
Europ€jskie
l6fr.st uktura i S.odowisko

_ (kod pocaowy)

Sochaczew, dnia DD.MM.2020 r.

przy ul.

7t il!.: I l.ape

Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rozwol! Regionalnego

S4d Rejonowy dla
KRS
reprezentowanym

(miej scowo66),wpisan4 do Rejestm Przedsigbiorc6w prowadzonego przez
Wydzial Gospodarcry Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem

z siedzib4 w

REGON:, NIP: zwanym dalej,,Wykonawcq",
przez

W zttiqzku z:

' przygotowaniem i realizacj4 przez Zamawiaj4cego projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na
obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiatach wggiowskim, miriskim i wotomiriski.'l Ugaacego
przedmiotem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzialania 7.1

',Rozw6j inteligentnych sysjemgw 
_ 

magazynowania, przesyru i dystrybucji energii,, programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,

' *ybo.9m Wykonawcy, dokonanym w postgpowaniu o u&ielenie zam6wienia nr 201750-1, prowadzonym
w trybie art. 701 - 705 Kodeksu cyr,vilnego, zgodnie z Procedur4 udzielania zam6wieri z dnia 0l kwietnia

_ 2018 r., (tekstjednolity zostal opublikowany na stronie w*rv.simepolska.pl),
Strony zawierajq Umowg o nastgpuj4cej treSci:

$l
Przedmiot Umony

l. Zamawiaj4cy powierza, a Wykonawca zobowi4zuje sig do wykonania i oddania obiekt6w liniowych
(przedmiot Umowy) tj. gazoci4gu Sredniego ci6nienia w miejscowosci tr-och6w ul. Lesna, Sikorskiego,
Spacerowa, okrg2na, Mila, l0Jecia Lochowa, Zakole, Mala, podlaska, Slowackiego, Krasickielo,

- Matejki, Wspolna, Niepodleglo6ci, gm..tr-och6w powiat wggrowski o dl. ok. 2456,0m i Sreinicy DN 63m-m.2. Przedmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2:
- naprawy powstalych w trakcie budoxy uszkodzeri sieci uzbrojenia terenu,
- zapewnienie nadzoru i odbioru technicmego odpowiednich ifuzb kolidui4cego uzbrojenia
terenu,
- zakup material6w do wykonania zadani4
- wykonanie obowi4zk6w okre6lonych w Umowie, przede wsrystkim wskazanych w $ 2Umowy,

3. Wsp6lny Slownik Zam6wienia
Kody wedlug CPV:

.. -^ SIME.Potgk? Sp,z o,o., ut. 1Maja18,96-sooSochaczew,ret.:+4a22fi253oo,tax+4a22lo2s
6.mail: inio@simepotska pt, Ntp: 526-24-99-440, Sq-d_Rejonowy dta rn sl. Warszawy XtV rr14/dzial Gospodar".V X,"ior""g;

pod numerem KRS: 0000193491, Kapital zakhdoe/y: 23 OOO ooo pLN, rtwilmcp6ffi.pt "-
301,
Rejestru
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UMOWA nr 201750-l

zawarl.a w Sochaczewie w dniu DD.MM.2020 r.

migdzy

SIME Polska Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzielnoSciq z siedzibq w Sochaczewie przy ul. I Maja 18, 96-500
Sochaczew, wpisanq do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzone1o przez S4d Rejonowy dla m. st. Wirszawy XIV
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS 0000193491 , Nlp: 526-24-94-440,
REGON: 016439396, zwan4 dalej ,"Zamawiaj4cym", reprezentowan4 przez Jerzego Trzciriskiego - prokurenta

a
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45231200..7 - Roboty budowlane w zakesie budowy ruroci4g6w naftowych i gazociqg6w

45231220-3 - Roboty budowlane w zakesie gazociqg6w.

2. W celu wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowi4zuje sig do dzialania z na1wY2sz4

starannosci4, zgodnego z obowiqzuj4cymi przepisam i prawa i zasadami wiedzY techniczn

4. Szczegolowo przedmiot Umowy oke6lajq projekty budowlane, zalqczone do Umowy'

5. Wykonawca oswiadcza, ip pruekazana dokumentacja jest wystarczaj4ca do wykonania przedmiotu

Umowy.

6. Wykonawca oi;wiadcza, i2'.

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

UmowY,
z) aysponuje Srodkami finansowymi, potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do nalezltego

wykonania Przedmiotu UmowY.

7. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z:

t;" foepisami ouo*iqruja""go ;ru*", Jty. rozporz4dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia

2013 r. w sprawie warunk;w'tectrnicznych, jakim powinny odpowiada6 sieci gazowe (Dz. U. z20l3t.'

poz. 640 z PlLniejszYmi zmianami),

2) zasadami wspolczesnej wiedzy technicmej,

ij aom."nt"".|4 technicmq zzlqczon4 do Umowy oraz projektem organizacji ruchu'

4) kompletem niezbgdnych uzgodnieri i zezwolefi,

5j wskazaniami Zamawiajqcego i inspektora nadzoru Zamawiajqcego'

8. W przypadku wskazania w dokumentacj i projektowcj,- o. kt6rej mowa w ust 4 powy2ej' konieczno6ci

stosowania konketnvctr arato* io*aro*vch, iatent6w 1ub pochtdzenia, w tym pochodzenia *yrob6w od

"L"sf*.g" 
producinta tJ i.oau""nto* , 

'iamawiaj4cy 
dopuszcza w 

\azdym. 
z takich przypadk6w

rozwiqzaniar6wnowaine. Zaiawiaj4cy dopuszcza te2 zastosowanie rozwi}zai r6wnowainych do norm

technicznych wskazanych * **. ao[urn""t""j i projektowej. Dane rozwiqzanie techniczne moze by6

umane zar6wnowa2ne, je2eli Wykonawca wyi*;n, in 
^u 

ono co najmniej takie parametry jak wymaga

podana w dokumentacji norma lul co najmniij parametry por6wnywalne, i mo2e byi stosowane zgodnie

I oJpo.,rieanimi po"ii.".i. Tu.toro*"'ni" .or*i4-nia rownowaznego wymaga akceptacji inspektora

nadzsru zamawiala""go. rn.p"Ltoin adint Zamawiajqcego nie moze wstrzyma6 lub odm6wic udzielenia

takiej akceptacji bez podania pvyczyn'

s2
Obowiqzki WYkonawcY

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

ej,aw
szczeg6lnoSci do:
ij Sii.f": wspctlpracy z Zamawiaj 4cym w celu wykonania przedmiotu Umowy'

2) informowania Zamawiajqcego o stanie zaawansowanla robot'

;; ;;hi;;"J 2"rui,iuii'."eo o wvdaniu decvzji lub uzgodnieri uryskanvch przez
"' idk";;"e, nakladaj4cych obJwi4zki naZamawial4cego' w terminie umo2liwiaj4cym mu

wykonanie lch decyiji iub skutecme odwolanie sig od takich decyzji'

4) ;i";;;d; ;*iadomLnia Zamawiaj4cego o planowanym rozpoczgciu prac z minimum 3-

dniowym wYPrzedzeniem,

Sl .tfua*iu *'imi"niu Zamawiaj4cego wniosku o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa
-' 

J.ogo*"go w celu umi"sz",# a"vz4dzert infiastmktury technicznej niezwi4zanych

SltrtE PolSka Sp. zo.o''ul I Ma|a 18' s6-5oo socnaczew tel 
.+48.22 

1o253o0 fax:+48221025301

e'mail: rnfo@simepolska pr' lle sz6'21-ss'tJ sad ili""o"v o'" rn'"i' w""zawy xlv l'l4rdzial Gospodarey Krapwego ReFstru Sqdowego

pod numerem KRs ooiiriiioeil K"p'A -*hdo"v 23 006 ooo PLN' www'almepolska'pl
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z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
6) pnekazania Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od podpisania Umowy wszelkich dokument6w i

informacji niezbgdnych do zgloszenia rozpoczgcia budowy we wla5ciwym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

7) pnekazania Zamawiaj4cemu dokument6w niezbgdnych do zloienia zawiadomienia o zakoriczeniu
budowy i przyst4pieniu do uzftkowania obiektu budowlanego we wla6ciwym Inspektoracie 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 maszyn, urzqdzeh i narzgdzi niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy,
I 0) prawidlowego prowadzenia dokumentacji budoty,
I l) ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu przepis6w prawa budowlanego,
12) wla3ciwego zorganizowania iomakowania placu budowy zgodnie z projekteri organizacji ruchu,
l3) przestrzegania przepis6w BHP i przeciwpo2aro*ych na terenie budowy, -
14) naleiyego zabezpieczenia terenu budowy,
15) obsfugi geologicznej budo'vry.oraz wykonania badari stopnia zaggszczenia gruntu, je2eli jest to

wymagane przez zaru4dc7 drogi,
16) obslugi geodezyjnej budowy - tyczenie sieci gazowej i sporz4dzenie geodezyjnej inwentaryzacji

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

widocznym miejscu na ogrodzeniu przy placu budowy,
I 8) zapevlnienia wymaganych Narad4 Koordynacyjn4 nadzor6w branZoxych,
19) wypelnienia wymog6w i ,alecefi wynikai4cych z pozostarych dokument6w (decyzji, uzgodnieri,

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

uszkodzonej sieci uzbrojenia terenu,
21) doloZenia wszelkich starali w celu zmniejszenia uciqzliwo5ci zviqzanychz wykonyrvanymi robotami

dla mieszkafc6w sqsiednich nieruchomo5ci,
22) skladowania uru4dzei, mateyial6_w i odpad6w zgodnie z przepisami obowi4zuj4cego prawa,
23) wywozu gruzu i usuwania odpad6w z_terenu budo*y zgodnii z przepisami'obowi[rr1a""go p.u*a
24) wykonania rozbi6rki nawierzchni, wykop6w, wywozu iiemi,
25) wykonania podsypki pod gazociqg i nadsypki piaskiem oraz zaggszczenia gruntu,
26) wykonania przecisk6w w miejsca ch zaznaizonych w projekcie, nakazanycliprzezwla6ciwe organy lubwyznaczonych przez Zamawiajqcego.
27) moni.'st rur. przewodowych i towarzysz4cej armatury oraz rur ochronnych, osronowych iprzeciskowych,
28) stosowaniu do budowy gazoci4g6w rur dostosowanych do transportu gazu ziemnego typu E, a tak,einnych paliw gazowych;
29) tlolenia ponad gazoci4giem 

. 
ta(my lokarizacyjnej z wkladk4 metarizowan4 lub drutem wraz zwyprowadzeniem na powierzchnig,

30) ulo2enia ta6my ostrzegawczej z napisem UWAGA GAZ.
3 l) zamontowania tabliczek oznaczen iowyc h i lokalizacyjnych przewodu i armatury,
32) zamontowania znacznik6w erekromagnetycmych 

-w - 
miejscach skrzyinwai z innymi

vz4dzeniami infiastruktury technicznej lub innych wskazanych p.r", tn.p"r.to." Nua/o-
Zamawiajqcego,

33) wykonrria czy szczenia gazoci4gu na zasadach oke6lonych przez Zamawiajqcego orztz w
- obecno6cilnspektoraNadzoruZamawiaj4cego,
34) wykonania wl4czeri do istniej4cych gazoci4g-6w wraz z robotami rowarzlsz4cymi,
35) napelnienia wybudowanej sieci paliwem gaiowym na polecenia Z^^u*iuiai"go,,'
36) wykonania pr6by szczelno6ci gazoci4gu zgoinie z irymogami Zamaiiai*Zego wraz z
-_. 

uykresem graficznym w obecnoSci Inspektoia Nadzoru 2amiwiaj4cego,
37) zastosowania sig do wskaz6wek Zamawiaj4cego p.zy *ykony*aniu lrzedmiotu Umowy;

301,
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(protokol koniecmo5ci).

s4
Obowiqzki Zamawiajqcego

ss
Materiaty

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

zalrp. trun.po.r i rozladunek odpowiada'

je2eli zastosowanie sig przez wykonawca do wskaz6wek Zamawiaj4cego mogloby_doprowadzi6 do
'nieprawidlowego *yitonania U.o*y * Swietle zasad wiedzy technicmej bqdZ przepis6w

oUo*ierojq""gi prawa, Wykonawca obowi4zany jest pisemnie powiadomii o tym Zamawiajqcego'

poa .yio.". ,it uty p."*u io powolyrxania sig na te okolicmo5ci w p6Zniejszym rerminie' 
..

3E) pisemn-ego inforrnowania Zamawiaj-qcego o wyst4pieniu_ okolicmo6ci, mog4cych uniemo2liwi6 albo
- -' 

ltrudnie"prawidlowe i terminow" *yi.o*ni" po"dmiotu Umowy, w tym bl9d6w w dokumentacji, pod

rygorem;traty prawa do powoly,rania sig na te okoliczno6ci w p62niejszym terminie'

39) likwidacji szk6d powstalych w czasie trwania rob6t,

40) posiadania polisy ubezpieczeniowej, o kt6rej mowa w $ l0 ust' 6-8 Umowy'

4lj uporz*dkowania terenu po budowie (doirowadzenie do stanu pierwotnego przez odtworzenie
' 

nawieizchni, w tym zniszczonej zieleni i iikwidacjg ewentualnych szkod powstatych na terenie objgtym

p.":"f.t.. budowlanym i niJruchomosciactr siiieanictr, niprawg ogrodzeri, dr6g, chodnik6w) i

Iii"f"f"*"g. ,"go potwierdzenia przez wla6ciciela lub zarz4dca drogi lub nierucholtosc]' 
,

+z) iat*orzenia 
"nawilrrchni 

drogowej zgodnie z warunkami ustanowionymi przez zarz4dca drogi,

43j zgloszenia projektu organizacji ruchu w odpowiednim urzgdzie'

++i i,ifo.ro*"niu' zamriaj4cego o .ouot""t zanikaj4cych lub ulegaj4cych zakryciu na 3 dni przed

planowanym wYkonaniem Prac,
+S1 fi[onania wszelkich innych obowi4zk6w Zamawiaj4cego' wynikajqcych z przepis6w prawa

budowlanego, do dnia pio.otofut*go pt'eka'ania frzedmiotu Umowy do eksploatacji

Zamawiaj4cemu.

Wykonawca odpowiada za zgodne z przepisami prawa zabezpieczenie miejsc' w kt6rych prowadzone s4

i"ioay *"f,.aa"" w zakres U..*v i'"+l*iada'za ewentualne skutki wadliwego zabezpieczenia rob6t'

Rozpoczgcie rob6t zostanie potwierdzone protokolamie przez Strony Umowy'
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3

4

s3
prace nieprzewidziane w Umowie ani w projekcie bidowlanym, a konieczne dla prawidlowego wykonania

Je2elipodczaswykonyrvaniaprzezWykonawcaobowiTk6wwynikaj4cychzUmowyoka2esig,2eprawidlowe
wykonanie zam6wienia *yrug-; p#pt*'i^"i" p"". ni"pt'"*idiianych w Umowie ani u projekcie

budowlanym. Wykonawca i ZJ;";i;q"y ustal4 proiokolamie rodzaj. zakres itermin wykonania rych prac

ZamawiajqcY zobowiqzuje sig do:

1) przekazania projekt6w budowlanych, prawomocnych pozwoleri na budowg oraz dziennik6w budowy'

2j przekazmia projekl6w organizacji ruchu'.

3i Lpewnienia'nadzoru nad wykonywanymi pracami'

4) niezwlocznego powiadomienia' Wykonawcy o wydaniu przez Inspektorat Nadzont

Budowlanego pozwolenia na uzltkowanie sieci gazowej'

Sl -piuty *Vtiu godzenia za naleZlte wykonanie przedmiotu Umowy'

SIIUE Polska Sp. z o'o', ul 1 Maia 18' 96-500 sochaczew tel

-^.,r ,nrorasrmeooisra.pl, NIP 5i6_24_99_440, Sqd Repnowy dla m st Wa6zarvy

pod numerem KRS' 0000193491 KapMl zakladowy: 23 uuu

: +48 22 10 25 3OO, fax r4A 22 10 25 3O1 ,

XlVv,,l/dzial Gospodarczy Krajou.ego Reieslru

ooo PLN. Ywv{.3imepolska.Pl
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Materiaty, o kt6rych mowa w ust. l, powinny posiada6 stosowne certyfikaty lub gwarancje producenta
lub sprzedawcy.

Na ka2de i:qdmie Zamawiaj4cego Wykonawca obowiqzany jest okaza6 w stosunku do wskazanych
material6w certyfikat zgodnoSci z Polsk4 Norm4 lub aprobat4 technicm4, jeLeli s4 one wymagane.

W przypadku zastosowania przez Wykonawca rozwiqzania r6wnowa2nego, zgodnie z $l ust. 8,
Wykonawca obowiqzany jest okaza6 w stosunku do wskazanych roz-xi4zai r6wnowa2nych dokument
potwierdzaj4cy dopuszczalno66 stosowania go przy wykonywaniu przedmiotu Umo*y, wydany zgodnie
z obowiqzuj4cymi przepisami, o ile przewiduj4 one obowi4zek uzyskania iposiadania takiego
dokumentu.

s6
Termin zakofczenia robrit i wykonania zam6wienia

wykonawca *ykona przedmiot umowy oraz obowiazki okreslone w $ 2 ust. 2 (czgSciowy odbi6r
przedmiotu Umowy) w terminie do dnia 31.08.2020 r.

wykonawca przekde zamawiaj4cemu, zgodnie z zestawieniem zal4czonym do procedury, o kt6rej mowa
w $ 7 ust. 2, kompletn4 dokumentacjg powykonawcz4 (koricowy odbi6r przedmiotu Umowy) w terminie
do dnia 25.09.2020 r., z uwzglgdnieniem ust. I powyzej.

SIME Polska Sp. zo.o,,ut l Maja 18, 96-500 Sctchaczew, tet. +4a22 fi 2530O,fax 4A 22 10 25 3O1,
e-mail: info@simepolska pl, NIP: 526-24-99440, SAd Rejonowy dla m.st Warszawy XtV l rydztat Gospodarczy Krajowego Rejestr

3

4

5

3 Termin odbioru koricowego mo2e ulec zmianie w nastgpuj4cych przypadkach:
l) rozszerzenia zaltesu Umowy podczasjej wykonyrvania,
2) op62nienia przez zamawiajqcego wykonania obowiqzk6w okredlonych w $ 4 Umowy - o ilos6 dni

roboczych op62nienia, liczon4 od dnia zaw*cia Umowy do dnia przekazania kompletnej
dokumentacji,

3) koniecmo5ci dokonania zmian w dokumentacji projektu budowlanego, nieprzewidzianej w dniu
zawarcia Umowy,

4) wysqpienia warunk6w atmosferycznych uniemo2liwiajqcych *ykonanie przedmiotu Umowy,5) *yst4pienia okolicmo6ci sily wy2szej,
6) innych istotnych okolicmoici zgodnie umanych przez Strony za podstawg przesunigcia terminu.

Wykonawca bgdzie pnekazSwad Zamawiajqcemu najego z4danie raport ze stanu realizacji zam6wienia.
Do raportu wykonawca bgdzie zzlqczat, plan sytuacyjny sieci wykonanej od pocz4tku budowy lub
ostatniego raportu. Raport powinien zawiera6 nastgpuj4ce informacje:
l) lokalizacja, dlugo66 i Srednica wybudowanej sieci gazowej,
2) lokalizacja, dtugo5i i Srednica sieci gazowej wybudowanej od pocz4tku budowy,
3) dzialania, kt6re bgd4 prowadzone w nastQpnych tygodniach (lokalizacja, dfugosi i srednica

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

wykonaniu zam6wienia.

$7
CzgSciowy odbi6r przedmiotu Umowy

czg5ciowy odbi6r przedmiotu umowy nastgpuje po calkowitym wykonaniu przez wykonawca
rob6t budowlanych i innych prac technicznych w terenie, w tym odtworieniu nawierzchni
drogowej, w chwili przekazania Zamawiajqcemu wypelnionego dziennika budowy,

pod numerem KRS: 0000193491, Kapitat zakladony: 23 OOO OOO pLN www.simopolska,pl

Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rozwo.lu Reglonalnego

2. Jako56 material6w, o kt6rych mowa w ust. I , powinna odpowiada6 wymogom wyrob6w dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie oke5lonych w prawie budowlanym i przepisach dotycz4cych
material6w budowlanych oraz wymaganiom okeSlonym w projektach budowlanych.

I

2.

4.

I
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Gwarancja i rgkojmia

Wykonawca udziela Zamawiaj4cemu pisemnej gwarancji:

SIME Polska Sp. z o.o., ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, tel.t +48 22 1O 25 3OO, fax: +4A 2210 25 3O1

e-mail: info@simepolska.pl, NIP: 526'24-99-440, Sad Rejonowy dla m st. WarszawY Xlv wydzial Gospodarczy Krajowego Reie
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podpisanego przez kierownika budowy, o kt6rym mowa w $ 2 ust. 2 pkt ll, i inspektora nadzoru

Zamawiaj4cego, oraz protokolu pr6by szczelnodci przeprowadzonej z wynikiem po4tywnym.

2. Czgsciowy odbi6r przedmiotu Umowy odbgdzie sig zgodnie z procedur4 odbioru roMt budowlanych

ustanowionq w Procedurze odbioru rob6t budowlanych, dostaw i usfug z]u"ti4zanych z prrygotowaniem i

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

ZO20 w ramaitr dzialania 7.1. Rozw6j inteligentnych system6w magazynowania, przesylu i dystrybucji

enetgii przez SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibq w Sochaczewie, zwan4 dalej ,,Procedurq", opublikowan4

n" tioni" internetowej Zunawiaj4cego. Wykonawca oswiadcza, Le zapoznal si9 z Procedur4. W razie

spnecmosci postanowieri Umowy z postanowieniami Procedury stosuje si9 postanowienia Umo*y.

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

czgsciowego wedlu g wzoru za\qczonego do Procedury.

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

t j Wymnu1r"" p rzedstawi Zamawiaj4cemu projekt protokolu w terminie do 7 dni od zakoficzenia rob6t,

zi zimwiajqci przedstawi wykoniwcy uwagi do tresci protokolu i do sposobu wykonania rob6t w

terminie do 7 dni od otrzymania projektu protokolu,

3) Na podstawie uwag Zamawiaj4c.go wykonu*"" przygotuje ostateczn4 tres6 protokolu i prznkede jq

Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od otrzlmania uwag Zamawiaj4cego,

4) W uzgodnionym terminie Strony podpiszq protokol

sE
Koricowy odbi6r przedmiotu Urnowy

|.ZamawiajqcyprzystgpujedokoricowegoodbioruprzedmiotuUmowywchwiliprzekazaniaprzez
wykona*ci tompreinej dokumentacji fowykonawciej, pod warunkiem, iE prTfJdmiot umowy zostal

wykonany nale2Ycie.

2. Koricowy odbi6r przedmiotu Umowy odbg&ie sig zgodnie z Procedur4

3.CelempotwierdzeniakoflcowegoodbioruprzedmiotuUmowyStronypodpisz4protokolodbioru
koricowego wedlug wzoru zal4czonego do Procedury'

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

li Wyton"*c" pizedstawi Zamawiaj4cemu projeki protokolu w dniu przekazania dokumentacji

powykonawczej ,

2)'Zaiawiajqcy irzedstawi wykonawcy uwagi do tresci protokolu i do sposobu wykonania rob6t w

terminie do 7 dni od otrzymania projektu protokofu'

3) Na podstawie uwag Zamawiaj4c"go wykonut ." prrygotuje ostateczn4 tre56 protokolu i przekaiLe 1q

Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiaj4cego'

4) W uzgodnionym terminie Strony podpisz4 protokol'

5. W protokole odbioru koricowego zawarte bgdzie. zestawienie rob6t wykonanych przez

Wykonawcg oraz dokument6w pr:zekazanych Zamawiajqcemu przez Wykonawca-' Zestawienie

doiument6w przekazanych Zamawiaj4cemu przez wykonawca bgdzie sporz4dzone wedlug

wzoru zal4czonego do Procedury.

pod numerem KRS1 0000193491 , Kapital zakhdowy: 23 000 000 PLN www.simepolska.pl
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Wykonawca udziela Zamawiaj4cemu rgkojmi w zakresie wad obiektu liniowego na okes 4 lat licz4c od
dnia podpisania protokolu koficowego.

s10
Za.bezpiecznnie naleiytego wykonania Umowy i ubezpieczenie

l. Wykonawca obowiqzany jest ustanowi6 zabezpieczenie nale2ltego wykonania Umowy 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 zabezpi*zenie nale2yego wykonania Umowy na okes realizacji
zam6wieni4 do 90 dnia po podpisaniu protokolu koiicowego.

3. Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczef z litulu niewykonania lub nienaleZyego wykonania Umowy.

4. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji bankowej/kaucji
(wlaiciwe pokreili6).

5. Ztmawiaj4cy zwraca zabezpieczenie niezwlocznie, lecz nie p62niej ni2 w terminie l4 dni od dnia nale21'tego

wykonania zam6wienia, przez co rozumie sig uryskanie przez Zamawiaj4cego pozwolenia na u21'tkowanie
przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca na wlasny koszt, w okresie wykonyrNania przedmiotu Umowy ubezpieczy

izapewni ci4glo56 ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane ju2 polisy na wszystkie
podane ponDej ryzyka:

l) Ubezpieczenie odpowiedzialnoSci c1'wilnej Wykonawcy, Zamawiajqcego oraz wszystkich
podwykonawc6w (,,Ubezpieczeni") z tytulu prowadzenia dzialalno5ci gospodarczej oraz
posiadania i u2l4kowania mienia wraz z OC za produkt / *ykonan4 uslugg pokrywaj4ce
szkody osobowe (uszkodzenie ciala, rozstr6j zdrowia lub Smier6) wraz z ich nastgpstwami
oraz tzeczowe (utrata, uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wraz z ich nastQpstwami
powstale w zwi4zku wykonl.waniem przedmiotu Umowy, obejmuj4ce r6wnie2
odpowiedzialno66 wzajemnq pomigdzy Ubezpieczonymi. Umowa ubezpieczenia bgdzie
obejmowa6 odpowiedzialno56 cy,viln4 deliktowq, kontraktow4 oraz deliktowo-kontraktow4
z sum4 gwarancyjn4 nie nitsz4 ni2 500 000 PLN na jeden i wszystkie uypadki

2

l) na roboty ruroci4gowe na okres 5 lat licz4c od dnia podpisania protokolu koricowego,
2) na odtworzenie nawierzchni na okres 4 lat licz4c od dnia podpisania protokolu koricowego.

3. Wykonawca mo2e uwolni6 sig od odpowiedzialno5ci za wady wykonania przedmiotu Umowy tylko
w6wczas, gdy udowodni, 2e zaistnialy one z powodu wad dokumentacji projektowej, na kt6re zwr6cil
Zamawiajqcemu uwagg na pi6mie i jednocze5nie uprzedzil Zamawiajqcego o mo2liwych skutkach, lub
wykt2e, 2e mimo zastosowania material6w spelniajqcych warunek okeSlony w S 5 ust. 2 Umowy oraz
mimo zachowania nale2ltej staranno6ci nie m6gl wykryi wad material6w lub urz4dzeri, kt6re zastosowal
podczas wykonywania przedmiotu Umowy.

4. W przypadku stwierdzenia wady, usterki lub awarii przedmiotu Umowy, Zamawiaj4cy niezwlocznie
powiadamia o niej Wykonawcg, lecz nie p6Lniej niz w terminie l4 dni od ich wykrycia, wyznaczajqc mu

odpowiedni termin na jej usunigcie.

6. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawcg zgloszonej wady, usterki lub awarii w terminie 3 dni od

otrzymania wezwania, Zamawiaj4cy mo2e je usun46 na kosa Wykonawcy.

SIME Polska Sp- z o.o., ul. 1 Maja 18, 9€-5oo sochaczew, tel.: +48 22 10 25 31o.lax: +18 2210 25 3o1,
e-marl' rnlo@smepolsla pl, NIP: 526-2+99410. Sqd Rejonowy dla m sl. Warszawy XIV Vtrdaal Gospodarczy KraiJwego Rej€$ru qgrblEgq

pod numerem KRS 0000193491. Kaplat zakladowy: 23 000000 PLN, ws .slmopolskl.pl /.-=fu.,4 za_..



1
Fundusze
Europejskie
lnfraitruttur. i S.od({isko il

Fffi

Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rozwoju Regionatnego

ubezpieczeniowe.

2) Ubezpieczenie bgdzie rozszrrznne o odpowiedzialno66 cyrviln4 pracodawcy

z tytulu wypadk6w prry pracy pracownik6w Ubezpieczonych z limitem odpowiedzialno5ci, co

najmniej 40.000 PLN, na jeden i wsrystkie wypadki ubezpieczeniowe.

3) Do umowy ubezpieczenia zostan4 wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony stosownie do
charakteru obejmowanego ochron4 przedmiotu Umowy i rodzaju prowadzonych prac (w tym m.in.
szkody wyrz4dzone przez masryny budowlane oraz pojazdy wolnobieine, szkody wynikajqce z
uzywania mlot6w pneumatycmych, hydraulicznych, kafar6w ip., szkody powstale wskutek wibracji,
naruszenia konstrukcj i no6nych, szkody w polo2onych na terenie budo*y/jego poblizu mediach itp.).

4) Brak udziafu wlasnego I frarczyzy redukcyjnej w odniesieniu do szk6d osobowych, w odniesieniu do
szk6d rzeczowych udzial wlasny / fianszyza redukcyjna nie wyzsza niL l0 %o wysoko6ci
odszkodowania nie mniej niz 5.000 PLN na zdarzenie.

7 . Jeizeli Wykonawca zamierza wnie56 zabezpieczenie nale2l4ego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej zobowi4zany jest do jej zawarcia na warunkach zatwierdzonych przez

Zamawiaj4cego.

8. Wsrystkie dokumenty potwierdzaj4ce zawarcie um6w ubezpieczenia oraz dowody oplacenia skladki (w
tym kolejnych rat skladki, bqdl raty skladki) Wykonawca dostarczy natychmiast po zawarciu um6w
ubezpieczenia, jednak nie p62niej ni2 w dniu przekazania terenu budowy, a dowody oplacenia niezwlocznie
po uptynigciu terminu platno5ci skladki lub raty skladki okreSlonych w dokumentach pot$,ierdzajqcych
zawarcie umow ubezpieczenia.

$ ll
Wynagrodzenie

1. Za naleiryte wykonanie Umowy Wykonawcy przysluguje ryczakowe wynagrodzenie w
).

wvsoko(ci
zl (slownie

2

3

Wynagrodzenie w wysoko3ci wskazanej w ust. I powyzej okeSla calkowiq warto66, kt6r4 Zamawiajqcy jest
obowiqzany zaplaci6 Wykonawcy za wykonanie zam6wienia.

Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony VAT wedfug stawki obowiqzujqcej w dniu wystawienia faktury
VAT.

4. Zaplata wynagrodzenia nast4pi w poniZszym trybie:

l) 40% wynagrodzenia okeSlonego w ust. I powy2ej platne po wybudowaniu i zgloszeniu przez Wykonawca
Zamawiaj4cemu 500/o przedmiotu zam6wienia pod warunkiem braku zastrzeZeri Zamawiaj4cego do

Zaplata wynagrodzenia nast4pi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w
terminie l4 dni od otrzymania faktury prawidlowo wystawionej przez Wykonawcg.

SIME Polska Sp, z o.o., ul 1Maja18,96-500sochaczew,tel:+482210253oo,lax+482210253o1,
6.meil: inio@simepolska.pl, NIP: 526,24,99440, Sqd Rejonowy dla m st Wa6zawy XIV \rt4dzial Gospodarc2y Kratowego Reieslru SEdowego

5
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wykonanej pracy,
2) 4OYo wynagrodzenia oke5lonego w ust. I powyzej, platne na podstawie faktury wystawionej

przez Wykonawcg po podpisaniu protokolu odbioru koricowego bez zasttzeLe(,
3) 2oo/o wynagrodzenia okeSlonego w ust. I powyZej, platne na podstawie faktury wystawionej

przez Wykonawcg po uplywie terminu na wniesienie sprzeciwu przez wla6ciwy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego, jezeli w tym terminie nie zostanie wniesiony sprzeciw.
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6. Za dziei zaplaty Strony przyjmuj4 dzief obci4'2enia rachunku bankowego Zamawiaj4cego

7 W razie op62nienia zzplaty Wykonawca ma prawo naliczy6 ustawowe odsetki od niezaplaconej w terminie
naleinoSci.

8. Strony oSwiadczaj4, i2 s4 platnikami podatku VAT.

s12
Odst4pienie od Umowy

Zamawiaj4cy moie odst4pi6 od Umowy w przypadku:
l) wykonywania przez Wykonawca przedmiotu Umowy w spos6b niezgodny z postanowieniami Umowy

lub w spos6b zagraiajqcy bezpieczefistwu os6b i mieni4 i nie przysgpienia do nale2yego wykonyrrania
Umowy oraz nie usunigcia zaistnialych niezgodno6ci w terminie 3 dni od pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajqcego do zmiany sposobu wykonania Umo*y, lub

2) wyga3nigcia 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 maj4tku Wykonawcy.

O6wiadczenie Zamawiajqcego o odst4pieniu od Umowy z powodu jej naruszenia, o kt6rym mowa w ust. I lub
2, moLe zo*at, zlo2one Wykonawcy po uplyrvie 3 dni od dnia bezskutecmego upl).wu terminu wymaczonego
zgodnie z ust. 2.

W przypadku odst4pienia Zamawiaj4cego od Umowy Wykonawca obowi4zany jest wstrzymai
wykonywanie rob6t budowlanych, zabezpiecry| i opu6ci6 teren budowy w terminie wyztr.aczonym
przez Zamawiaj4cego oraz przekazai kompletnQ dokumentacjg zwiqzan4 z budowq.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno3ci powoduj4cej, 2e wykonanie umowy nie le2y u'
interesie Zamawiaj4cego, czego nie mo2na bylo przewidzie6 w chwili zawarcia umowy,
Zamawiaj1q moie odst4pi6 od umowy w sprawie zam6wienia. Strony spiszq w6wczas protokol i
dokonajq rozliczeri za prace wykon ane przez Wykonawcg.

SIME Pol8ka Sp. Z O.O., ul. 1 Mala 18, 96-500 Sociaczew, tel.r +48 22 lO 25 3OO,lax: +4A 22 rc 25 301,
e-mail: info@simepolska.pl, NIP: 526-24-99-4,40, Sqd Rejonowy dla m.st. Wa6zawy XIV lrlrydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego

pod numerem KRS: 00001S3491, Kapital zakhdowy: 23 000 000 PLN, wtvw.aimepollka,pl
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9. Pned zaplat1 czgici uynagrodzenia oke5lonej w ust. 4 pkt 2 powy2ej, Wykonawca jest zobowi?zany
przedstawit, Zamawiaj4cemu potwierdzenie zafaty wynagrodzenia naleZnego podwykonawcy. (eSli dotycry)

10. W przypadku nieprzedstawienia potwierdzenia, o kt6rym mowa w ust. 9 powy2ej lub w przypadku, gdy
przedstawione potwierdzenie budzi w4tpliwo5ci Zamawiaj4cego, Zamawiaj1cy jest uprawniony do
wstrzymania w),nagrodzenia oke5lonego w ust. 4 pkt 2 powy2ej.

2. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. l, Zamawiaj4cy bgdzie uprawniony do odst4pienia od Umowy po

bezskutecznym uplprie dodatkowego terminu \U/znaczonego Wykonawcy na usunigcie naruszefi, nie
k6tszego niz trzy (3) dni. Oiwiadczenie o odst4pieniu od Umowy powinno mie6 formg pisemn4 i zawierat
uzasadnienie.

4. W przypadku naruszenia Umowy uprawniaj4cego Zamawiaj4cego do odstqpienia od niej, o kt6rynn mowa w
ust. l, Zamawiaj4cy moLe i4dat od Wykonawcy zaplaty kary umownej w wysoko6ci 30% calkowitej kwoty
wl,nagrodzenia, o kt6rej mowaw I II ust. l.

5. W przypadku odsqpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn dotycz4cych Zamawiaj4cego Wykonawca mo2e
i4dat od Zarnawiaj4cego zaplaty kary umownej w wysoko6ci 30% calkowitej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej
mowaw $ 1l ust. l.

Rzeczpospotita
Potska

4-
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s13
Kara umowna

1. Z zasg;ze1eniem $ 6 ust. 3, w prrypadku op6mienia wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do terminu

oke(lonego w $ 6 ust. 2 Zamawitj4cy mole i4dat od Wykonawcy zaplaly kary umownej w wysoko6ci I %
l4cznej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w S l1 ust. l, za kazdy dzieli op6mienia.

2. W przypadku op6inienia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okesie rqkojmi i gwarancji w

wysokoSci:
1) 0,2 Yo lqczlej kwoty wynagrodzeni4 o kt6rej mowa w $ I 1 ust. l, zakaLhdy dziefi op62nienia o l-

l4 dni,
2) 0,5 % l4cmej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w $ I I ust. l, za ktirdy dzieri op6mienia

przekaczaj 4cego l4 dni,
licz4c od nastgpnego dnia po uplywie terminu wymaczonego przez Zamawiaj4cego na usunigcie wad.

3. Wykonawca obowi4zany jest ui5ci6 karg umownq, o kt6rej mowa w ust. I i2 pkt I ), 2) w terminie 7 dni od

otrzymania wezwania od ZamawiajAcego.

4. Zanawiajqcy moze dokona6 potr4cenia kary umownej, o kt6rej mowa w ust. I i 2 pkt I ), 2) od kwoty l4cmej
prrysluguj4cego Wykonawcy wynagrodzenia.

5. W przypadku poniesienia szkody o warto6ci przekaczaj4cej wysoko66 kary umownej, Zamawiajqcy ma prawo

dochodzi6 naprawienia szkody na zasadach og6lnych.

$14
Odpowiedzialno56 i okoliczno5ci wylqczaj4ce odpowiedzialno5d

Strony ustalaj4 wzajemn4 odpowiedzialnoS6 za nie*ykonanie albo nienaleZye \4ykonanie obowiqzk6w
wynikajqcych z niniejszej Umowy na zasadach o96lnych, oke6lonych w obowiqzuj4cych przepisach.

Strony zwolnione sq z odpowiedzialno6ci za niewykonanie obowi4zk6w wynikaj4cych z Urnowy, je2eli

przyczynq ich niewykonania byty okolicmo5ci sily wyzszej. Za okolicmo6ci sily wy2szej uwa2a sig

okoliczno3ci, powstale po zawarciu Umowy, w wyniku nieprzewidzianych przez Strong zdarzef o charakterze

nadznyczajnym, kt6rych Strona nie mogla przewidziet, ani kt6rym Strona nie mogla zapobiec, w tym
prawomocne decyzje organ6w administracji lub orzeczenia sqdowe, lub decyzje innych uprawnionych

organ6w wladzy publicmej.

W przypadku wystQpienia okolicmosci sily wyzszej termin zakoriczenia rob6t ulegpie przesunigciu o czas

trwania przeszkody.

Strona powoluj4ca sig na wyst4pienie okolicznoSci sily wy2szej obowiqzana jest pisemnie

powiadomi6 drug4 Strong o wyst4pieniu tych okolicmodci i przewidyrNanym okresie trwania.

Strony ustalajq nastgpuj4ce szczeg6lne zasady odpowiedzialno5ci Wykonawcy:
l) Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS6 cywiln4 za *yrzqdzone osobom trzecim szkody

powstale w zwi4zku z wykonywanymi robotami do chwili oddania przedmioo Umowy.
2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzefi wszystkich urz4dzeri podziemnych

uwidocmionych na mapach lub wskazanych uzgodnieniami bran2owymi.
3) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzei wzqdzei podziemnl'ch

nieuwidocmionych w dostarczonej przez Zamawiaj4cego dokumentacji tylko wtedy, gdy
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SIME Polske Sp. z o.o., ul 1 Maja 18, 96-500 sochaczew, tel.: +48 22 10 25 3oo.lax +4a 22 10 25
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protok6l z Narady Koordynacyjnej nakazlval wykonywanie rob6t pod wlaSciwym nadmrem branzowym
lub nakazywal wykonywanie prac ziemnych rgcznie, a Wykonawca nie zastosowal sig do zaleceri Narady
Koordynacyjnej.

Wykonawca oSwiadcza, 2e posiada stosowne zabezpieczenie finansowe na pokrycie ewentualnych szk6d
*ynikajqcych z realizacji postanowieri Umowy.

srs
Dorgczenia

Strony ustalajq, i2 oswiadczenia i zawiadomienia zwiyane z wykonaniem Umowy przekazlrrane bgd4
pisemnie (osobiScie albo drog4 pocaow4) oraz faksem lul za pomoi4 poczty elektronicmej. '

Dla cel6w realizacj i postanowieri umowy Strony ustarai4 nastgpui4ce adresy do dorgczeri:l) adres Zamawiaj4cego: ul. I Maja 18,96-500 Sochaczew.

,)

2) adres Wykonawcy: ul.

l) Zamawiaj4cy - Pawel Lodyga, nrtel.53l 547g34,faks221025301 , e ma i I p.lody ga@simepolska.pl;2) Wykonawca - nr tel. faks

maj1cy/a

s17
PoufnoSd

s18
Postanowienia kofcowe

I . wszelkie spory mog4ce wyniknqi migdzy Stronami Umowy bgd4 zalatwiane na drodze

w przypadku zmiany adresu, o kl6lym mowa w ust. 2 powyzej, Strony zobowiqzui4 si9 do niezwrocmego
pisemnego_powiadomienia drugiej Sffony o nouym adresie jo dorgczef, poa.ygo.# umania zaskutecmie
dorgczonq korespondencji *yslanej na ostatni podany Stronie zgodnie z niniejsiiU;;;";;;.

s16
Przedstrwiciele

StronY ustalaj4 przedstawicieli uprawnionych do dokonlrvania wi424cych uzgodni eir zwi4za:nych z realizacjqumowy:

3

zamawiajqcy informuje, 2e funkcjg^inspektora nadzoru bgdzie pelnii pan pawel Lodyga, mai4cy uprawnienia
budowlane nr MAZOI I0/OWOS/13 z dnia 20.06.2013 r.

Wykonawca informuje, 2e funkcjg kierownika budowy bgdzie pelnii pan/pani
uprax.nienia budowlane nr _ z dnia r.

3

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

Z wyl4czeniem przypadk6w, w kt6rych ujawnienie tresci umo*y jest wymagane w przepisach prawa, orazprzypadk6w okreilonych w Umowie, Strony obowiqzane sa utrzyma6 
- 

w ti.yemnicy *.r"lti" informacjedotycz4ce Umowy ijej wykonania, w tym dane finansowe i p.o.yektowe.

1:...^l tlli-r. l".n zastrzegla p.ufno]S6 informacji stanowi4cych tajemnica jej przedsigbiorstwa,
oruga Strona obowrqzana jest dolozyi szczeg6lnej starannosci, aby zachowii'te informacje wtajemnicy.
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polubownychnegocjacji;jezeliwciqgu3tygodniStronynieosiSgn4porozumienia,kt2daz.nichmoaelzna6
negocjac.li - Grrlui".-" i wystq'pi6 n"' atogq t4iott4 pt'id s4d wlafciwy ze wzglgdu na siedzibg

Zamawiaj4cego.
Z. W ,p."*r"ti nieuregulowanych w Umowie 

_maj4_ -zastosowanie 
przepisy obowi4zuj4cego prawa, w

-' 
szcze'golnosci roa"m cy*ii"nego i ustawy z 7 tipca t el+ r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz' U ' 22019

r. poz. I 186) oraz akt6w wykonawczych.

3. Iniegraln4 czgS6 Umowy stanowi4 zalqcmiki:
l) Projekf budowlane gazociqg6w,

2) DokumentubezpieczeniaWykonawcy,
3i a;;,"*J".a roboty budowiane zgoinie z wzorem stanowi4cym zzlqc"nik t 8 do SIWZ'

4. Wszelkie zrniany Umowy wymagaj4 formy pisemnej pod, rygorem niewaZno(ci' . . .

i. U;";q sporz4dzono * i*o"ftjinott-tiq"ych egiemplarzach - po jednym dla ka2dej ze Stron'

Zamawiaj4cY Wykonawca
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