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Sochaczeu, dnia DD.MM.2020 r

UMOWA nr 211730

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

migdzy

SIME Polska SEilka z ograniczonq odpowiedzialno6ci4 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 Gospodarcry Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 0000193491, NIP: 526-24-99-440,
REGON: 016439396, zwan4 dalej ,,Zamawiajqcym", reprezentowan4 przez Jerzego Trzciliskiego - prokurenta

z siedzibq w przy d.

a

_ (kod pocztowy
S4d Rejonowy dla
KRS

(miejscowo6d),wpisanq do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez

_ Wydzial Gospodarcry Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem
REGON: zwanym dalej,,Wykonawc{',

pfzezreprezentowanym

W zwi4zku z:
. przygotowaniem i realizacj4 prze z Zamawiaj4cego projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na

obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie sochaczewskim oraz w powiatach oSciennych, tj.
warszawskim-zachodnim iZyrardowskim", bgd4cego przedmiotem dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzialania 7.1 ,,Rozw6j inteligentnych system6w

magazynowania, przesylu i dystrybucji energii" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na

lata 2014-2020,
. wyborem Wykonawcy, dokonanym w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia w 211730, prowadmnym

w trybie art. 7Ot - 705 Kodeksu cywilnego, zgodnie z Procedur4 udzielania zam6wieri z dnia 0l kwietnia
20tE r., (tekstjednolity zostal opublikowany na stronie www.simepolska.pl),

Strony zawieraj4 Umowg o nastgpuj4cej tre6ci:

sr
Przedmiot Umowy

l. Zamawiaj4cy powierza, a Wykonawca zobowiqzuje sig do wykonania i oddania obiekt6w liniowych

(przedmiot Umowy) tj. gazoci4gu Sredniego ci6nienia w m. Janasz6wek i Bogdaniec gmina Sochaczew

powiat sochaczewski oraz w m. Szczltno gmina Kampinos powiat warszawski-zachodni o dl.

ok. 127 4,5m i Srednicy DN90 mm.

2. Przedmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2:

- naprawy powstalych w trakcie budowy uszkodzeri sieci uzbrojenia terenu,
- zapewnienie nadzoru i odbioru technicmego odpowiednich sluZb koliduj4cego uzbrojenia
terenu,
- zakup material6w do wykonania zadania,
- wykonanie obowi4zk6w oke5lonych w Umowie, przede wszystkim wskazanych w $ 2
Umowy.

SIME Polska Sp. z o.o. ul. 1 Maja 18, 96'500 sochaczew, tel.: +48 22 10 25 300, fax: +48 22 10 25 301,
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3. Wsp6lny Slownik Zam6wienia
Kody wedlug CPV:
452312fi17 - Roboty budowlane w zakesie budowy ruroci4g6w naftowych i gazociqg6w

4523122G.3 - Roboty budowlane w zakresie gazociqg6w.

4. Szczegolowo przedmiot Umowy okre$laj4 projekty budowlane, zzl4czone do Umowy.

5. Wykonawca oiwiadcza, 2e przckazana dokumentacja jest wystarczaj4ca do wykonania przedmiotu
Umowy.

7. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z:
l) przepisami obowi4zuj4cego prawa, w tym rozporzqdzeniem 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

J

4
5

zasadami wsp6lczesnej wiedzy technicmej,
dokumentacjq techniczn4 zal4czon4 do Umowy oraz projektem organizacji ruchu,
kompletem niezbgdnych uzgodnieri i zezwoleri,
wskazaniami Zamawiaj4cego i inspektora nadzoru Zamawiaj4cego.

8. W prrypadku wskazania w dokumentacji projektowej, o kt6rej mowa w ust. 4 po*yZej, koniecznoSci
stosowania konketnych mak6w towarowych, patent6w lub pochodzenia, w tym pochodzenia wyrob6w od
oke6lonego producenta lub producent6w, Zamawiaj4cy dopuszcza w kazdym z takich przypadk6w
rcmti4zania r6wnowaine. Zamawiaj4cy dopuszcza te2 zastosowanie rozwipah r6wnowaZnych do norm
technicmych wskazanych w ww. dokumentacji projektowej. Dane rozwiqzanie techniczne moze byi
uz;nane za r6wnowa2ne, je2eli Wykonawca r*rykaile, 2e ma ono co najmniej takie parametry jak wymaga
podana w dokumentacji norma lub co najmniej parametry por6wnyrralne, i mo2e by6 stosowane zgodnie
z odpowiednimi przepisami. Zastosowanie rozwi4zania r6wnowaznego wymaga akceptacji inspektora
nadzoru Zamawiaj4cego. lnspektor n adzoru Zamawiajqcego nie mo2rc wstrzyma6 lub odm6wii udzielenia
takiej akceptacji bez podania przyczyn.

$2
Obowiqzki Wykonawcy

2. W celu *ykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowi4zuje sig do dzialania z najwy2sz4
staranno6ciq, zgodnego z obowipujqcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a

w szczeg6lnoSci do:
l) Scislej wspolpracy z Zamawiaj 4cym w celu wykonania przedmiotu Umowy,
2) informowania Zamawiajqcego o stanie zaawansowania rob6t,
3) poinformowania Zamawiaj4cego o wydaniu decyzji lub uzgodnieri uzyskanych przez

Wykonawcg, nakladaj4cych obowi4zki na Zamawiajqcego, w terminie umo2liwiaj4cym mu
wykonanie tych decyzj i lub skuteczne odwolanie sig od takich decyzji,

SIME PolSka Sp, z o.o., ut 1Maja18,96-500Sochaczew,tet.:+4822102530o,1ax:+4822'10253o1,
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6. Wykonawca o(wiadcza, iL:

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

2) dysponuje Srodkami finansowymi, potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do nale2ltego
wykonania przedmiotu Umowy.

l. Wykonawca zobowi4zuje sig wykona6 przedmiot Umowy rzetelnie i terminowo.
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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 urz4dzefi infrastruktury techniczrej niezwi4zanych z potrzebami zarz1dzznia

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

informacji niezbgdnych do zgloszenia rozpoczgcia budowy we wlaSciwym Inspekloracie Nadzoru
Budowlanego,

7) przrkazania Zamawiaj4cemu dokument6w niezbgdnych do zloLenia zawiadomienia o zakoriczeniu

budowy i przyst4pieniu do u2ykowania obiektu budowlanego we wla6ciwym lnspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

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

9) zapewnienia m aszyn, urz4dzeh i narzgdzi niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy,
I 0) prawidlowego prowadzenia dokumentacji budowy,
t I ) ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu przepis6w Prawa budowlanego,
12) wla6ciwego zorganizowania i omakowania placu budowy zgodnie z projektem organizcji ruchu,

l3) przestrzegania przepis6w BHP i przeciwpo2arowych na terenie budowy,
I 4) nalei:rytego zzbezpieczenia terenu budowy,
15) obsfugi geotogicznej budowy oraz lvykonania badari stopnia zaggszszenia gruntu, je2eli jest to

wymagane przez zarz4dcj drogi,
16) obsfugi geodezyjnej budor.ry - tyczenie sieci gazowej isporzqdzenie geoderyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,
17) umieszczania afisz6w informacyjno-marketingowych przekazanych przsz Zamawiajqcego w

widocznym miejscu na ogrodzeniu prry placu budowy,
I 8) zapewnienia wymaganych Narad4 Koordynacyjn4 nadzor6w bran2owych,

19) qpelnienia wymog6w i zzlecefi wynikaj4cych z pozostalych dokument6w (decyzji, uzgodniefi,

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

uszkodzonej sieci uzbrojenia terenu,
2l) dolo2enia wszelkich starari w celu zmniejszenia uci42liwoSci zwiqzanych z wykonywanymi robotami

dla m ieszkar[c6w s4siednich nieruchomoSci,
22) skladowania urz1dzen, material(tw i odpad6w zgodnie z przepisami obowiqzuj4cego prawa,

23) wyrNozu gruzu i usuwania odpad6w z terenu budowy zgodnie z przepisami obowiTuj4cego prawa,

24) wykonania rozbi6rki nawierzchni, wykop6w, wywozu ziemi,
25) wykonania podsypki pod gazoci4g i nadsypki piaskiem oraz zaggszczenia gruntu,

26) wykonania przecisk6w w miejscach zaznaczonych w projekcie, nakazanych przez wla5ciwe organy lub
wymaczonych pr zez Zamawiajqce go.

27) montedru rur przewodowych i towarryszqcej armatury oraz rur ochronnych, oslonowych i
przeciskowych,

28) stosowaniu do budowy gazoci4g6w rur dostosowanych do transportu gazu ziemnego typu E, a tal'rZe

innych paliw gazowych;

29) ulozenia ponad gazoci4giem tasmy lokalizacyjnej z wkladk4 metalizowan4 lub drutem wraz
z wyprowadzeniem na powierzchnig,

30) ulo2enia ta6my ostrzegawczej z napisem UWAGA GAZ,
3l) zamontowani r tabliczek oznaczeniowych i lokalizacyjnych przewodu i armatury,

32) zamontowania znacznik6w elektromagnerycmych w miejscach skrry2owari z innymi
urz4dzenirrni infiastruktury technicznej lub innych wskazanych przez Inspektora Nadzoru
Zamawiaj4cego,

33) wykonania czyszczenia gazociqgu na zasadach okeSlonych przez Zamawiaj4cego oraz w

obecno5ci Inspektora Nadzoru Zamawiajqcego,
34) wykonania wl4czeri do istniej4cych gazoci4g6w wraz z robotami towarzJsz4cymi,
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35) napelnienia rybudowanej sieci paliwem gazowym na polecenia Zunawiaj4cego,
36) *ykonania pr6by szczelno6ci gazoci4gu zgodnie z wymogami Zamawiaj4cego wraz z wykresem

graficmym w obecno6ci lnspektora Nadzoru Zamawiajqcego.
37) zastosowania sig do wskaz6wek Zamawiaj4cego przy wykonyrraniu przedmiotu Umowy; jeZeli

zastosowanie sig przez Wykonawcg do wskaz6wek Zamawiajqcego mogloby doprowadzi6 do
nieprawidlowego wykonania Umowy w Swietle zasad wiedzy technicmej b4dZ przepis6w
obowiqzujqcego prawa, Wykonawca obowiqzany jest pisemnie powiadomi6 o tym Zamawiaj4cego,
pod rygorem utraty prawa do powolyrrania sig na te okolicznoSci w p6miejszym terminie,

38) pisemnego informowania Zamawiaj4cego o wyst4pieniu okolicmo6ci, mog4cych uniemo2liwi6 albo
utrudni6 prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, w tym blgd6w w dokumentacji, pod

rygorem utraty prawa do powotyr,vania sig na te okolicmo5ci w p6miejszym terminie,
39) likwidacji szk6d powstatych w czasie trwania rob6t,
40) posiadania polisy ubezpieczeniowej, o kt6rej mowa w $ l0 ust. 6-8 Umowy,
4l) uporz4dkowania terenu po budowie (doprowadzenie do stanu pierwotnego przez odtworzenie

nawierzchni, w tym miszczonej zieleni i likwidacjg ewentualnych szk6d powstalych na terenie objgtym
projektem budowlanym i nieruchomo5ciach sqsiednich, naprawg ogrodzeri, dr6g, chodnik6w) i
protokolamego tego potwierdzenia przez wta5ciciela lub zarz4dcg drogi lub nieruchomoici,

42) odtworzenia nawierzchni drogowej zgodnie z warunkami ustanowionymi przez zarzqdc7 drogi,
43) zgloszenia projektu organizacji ruchu w odpowiednim urzgdzie,
44) informowania Zamawiaj4cego o robotach zanikaj4cych lub ulegaj4cych zakryciu na 3 dni przed

planowanym xykonaniem prac,
45) wykonania wszelkich innych obowi4zk6w Zamawiaj4cego, wynikajqcych z przepis6w prawa

budowlanego, do dnia protokolamego przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji
Zamawiajqcemu.

3. Wykonawca odpowiada za zgodne z przepisami prawa zabezpieczenie miejsc, w kt6rych prowadzone s4
robory wchodz4ce w zakres Umowy i odpowiada za ewentualne skutki wadliwego zabezpieczenia rob6t.

4. Rozpoczgcie rob6t zostanie potwierdzone protokolanie przaz Strony Umowy

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

zamowlenla

Je2eli podczas wykonywania przez Wykonawcg obowi4zk6w wynikaj4cych z Umowy oka2e sig, 2e prawidlowe
wykonanie zam6wienia wymaga przeprowadzenia prac nieprzewidzianych w Umowie ani w projekcie
budowlanym, Wykonawca i Zarnawiajqcy ustal4 protokolamie rodzaj, zakes i termin wykonania tych prac
(protokol koniecmoSci).

s4
Obowiqzki Zamawiaj 4cego

SIME POlSka Sp. z o.o., ut. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, tet.r +48 22 10 2s 3oo. fa\: +48 22 10 25 3o1,
e-mail inro@simepolska pl, NIP: 526-24-99-440, Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV \tydzral Gospodarczy Kra,owego Rejestru Sqdowego

pod numerem KRS: 0000193491, Kapital zakladof,y: 23 000 000 PLN, wr.rw.simepol3ka.pl

Zmawiajqcy zobowi4zuje sig do:
l) przekazania projekt6w budowlanych, prawomocnych pozwoleri na budowg oraz

dziennik6w budowy,
2) przekazania projekt6w organizacji ruchu,
3 ) zapewnienia nadzoru nad wykonyrvanymi pracami,
4) niezwlocznego powiadomienia Wykonawcy o wydaniu przez Inspektorat Nadzoru

Budowlanego pozwolenia na uzJtkowanie sieci gazowej,
5) zaplaty wynagrodzenia za nale2ye *ykonanie przedmiotu Umowy.
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$s
Materialy

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

Jako56 material6w, o kt6rych mowa w ust. l, powinna odpowiadai wymogom wyrob6w dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie okre6lonych w prawie budowlanym i przepisach dotycz4cych
material6w budowlanych oraz wymaganiom okreSlonym w projektach budowlanych.

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

lub sprzedawcy.

Na kaide iqdanie Zamawiajqcego Wykonawca obowi4zany jest okaza6 w stosunku do wskazanych

material6w certyfikat zgodno6ci z Polskq Norm4 lub aprobat4 techniczn4, jeirli sq one wymagane.

W przypadku zastosowania przez Wykonawca rozwi4zania r6wnowa2nego, zgodnie z $l ust. E,

Wykonawca obowiqzany jest okaza6 w stosunku do wskazanych ronti1zafi r6wnowa2nych dokument
potwierdzajecy dopuszczalno56 stosowania go prz] wykonywaniu przedmiotu Umowy, wydany zgodnie

z obowiqzujqcymi przepisami, o ile przewidujq one obowi4zek uzyskania iposiadania takiego
dokumentu.

s6
Termin zakoriczenia rob6t i wykonania zam6wienia

Wykonawca wykona przedmiot Umowy oraz obowi4zki oke6lone w $ 2 ust. 2 (czgSciowy odbi6r
przedmiotu Umowy) w terminie do dnia 15.09.2020 r.

Wykonawca przekuae Zamawiajl4cemu, zgodnie z zestawieniem zal4czonym do Procedury, o kt6rej mowa

w $ 7 ust. 2, kompletn4 dokumentacjg powykonawcz4 (kolicowy odbi6r przedmiotu Umowy) w terminie
do dnia 05.10.2020 r., z uwzglgdnieniem ust. I powyzej.

3. Termin odbioru koricowego mo2e ulec zmianie w nastgpuj4cych pr4padkach:
l) rozszerzenia zakresu Umowy podczas jej wykonytania,
2) op6ifurienia przez Zamawiajqcego wykonania obowiqzk6w okeSlonych w $ 4 Umowy - o ilo56 dni

roboczych op62nienia, liczon4 od dnia zawarcia Umowy do dnia przekazania kompletnej
dokumentacji,

3) koniecznodci dokonania zrnian w dokumentacji projektu budowlanego, nieprzewidzianej w dniu
zawarcia Umowy,

4) wyst4pienia warunk6w atmosferycmych uniemoZliwiaj4cych wykonanie przedmiotu Umowy,
5) wystqpienia okoliczno6ci sily wyzszej,
6) innych istotnych okoliczno6ci zgodnie uznanych przez Strony za podstawg przesunigcia

terminu.

Wykonawca bgdzie przekazy,wa6 Zamawiaj4cemu na jego 24danie raport ze stanu realizacji
zam6wienia. Do raportu Wykonawca bjdzie zal4czat plan syuacyjny sieci wykonanej od
pocz4tku budowy lub ostatniego raportu. Raport powinien zawiera6 nastgpuj4ce informacje:
l) lokalizacja, dlugoS6 i lrednica wybudowanej sieci gazowej,
2) lokalizacja, dlugo66 i Srednica sieci gazowej wybudowanej od pocz4tku budowy,
3) dzialania, kt6re b9d4 prowadzone w nastgpnych tygodniach (lokalizacja, dfugo56 i Srednica

sieci do wybudowania),

3

4

5

2

1
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4) inne istotne informacje, w tym dokladne informacje o ewentualnych przeszkodach w wykonaniu

zam6wienia.
5. Termin wykonania zam6wienia moZe ulec zmianie w przlpadku udokumentowanych przeszk6d

ntiqzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczzniem COVID-I9.

$7
Czg6ciony odbi6r przedmiotu Urnowy

2. Czg5ciowy odbi6r przedmiotu Umowy odbgdzie sig zgodnie z procedur4 odbioru rob6t budowlanych
ustanowion4 w Procedurze odbioru rob6t budowlanych, dostaw i ustug zwi4zanych z przygotowaniem i

retlizacjq projekt6w realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020 w ramach dzialania 7.1. Rozw6j inteligentnych system6w magazynowania, przesylu idystrybucji
energii przez SIME Polska Sp. z o.o. z siedzib4 w Sochaczewie, zwanq dalej ,,Procedur4", opublikowan4
na stronie intemetowej Zanawiaj4cego. Wykonawca o5wiadcza, ie zapozrral si9 z Procedur4. W razie
sprzecmoSci postanowiefl Umowy z postanowieniami Procedury stosuje sig postanowienia Umowy.

3. Celem potwierdzenia czg6ciowego odbioru przedmiotu Umowy Strony podpisz4 protok6l odbioru
czgSciowego wedlug wzont zal4czonego do Procedury.

Sporz4dzenie i podpisanie protokolu odbioru czg5ciowego nast4pi w poni2szym trybie:
l) Wykonawca przedstawi Zamawiaj4cemu projekt protokolu w terminie do 7 dni od zakofczenia rob6t,
2) Zamawiaj4cy przedstawi Wykonawcy uwagi do tre6ci protokofu i do sposobu wykonania rob6t w

terminie do 7 dni od otrzymania projektu protokolu,
3) Na podstawie uwag Zamawiaj4cego Wykonawca przygotuje ostateczng reS6 protokolu i przekaLe j4

Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiaj4cego,
4) W uzgodnionym terminie Strony podpiszq protok6l.

$8
Kofcor*y odbi6r przedmiotu Umowy

Zamawiajqcy przystgpuje do koricowego odbioru przedmiotu Umowy w chwili przekazania przez
Wykonawcg kompletnej dokumentacji po*ykonawczej, pod warunkiem, Ze przedmiot Umowy zostal
wykonany naleirycie.

2. Koricowy odbi6r przedmiotu Umowy odbgdzie si9 zgodnie z Procedur4.

4

3 Celem potwierdzenia kofcowego odbioru przedmiotu Umowy Strony podpiszq protok6l
odbioru koricowego wedlug wzoru zal4czonego do Procedury.

Sporz4dzenie i podpisanie protokolu odbioru koficowego nast4pi w poniZsrym trybie:
l) Wykonawca przedstawi Zamawiaj4cemu projekt protokofu w dniu przekazania

dokumentacj i powykonawczej.
2) Zamawiaj4cy przedstawi Wykonawcy uwagi do treSci protokofu i do sposobu wykonania

rob6t w terminie do 7 dni od otrzymania projektu protokolu,
3) Na podstawie uwag Zamawiaj4cego Wykonawca przygotuje ostatecznq tre56 protokolu i

przekthe jq Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiaj4cego,

SIME POlSka Sp, z O.o., ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, tet.: +48 2210253Oo,tax: +4822 io25301,
e-mail inro@simepolska pl, NIP: 526-24-99-440, Sed Rejonowy dla m st. Warszawy XIV Vwdzial Gospodarczy Krajowego Reiesfu Sqdowego

4

pod numerem KRS] 0000193491, Kapital zakhdowy: 23 000 000 PLN, ww.simepolska.pl

l. CzgSciowy odbi6r przedmiotu Umowy nastgpuje po calkowitym wykonaniu przez Wykonawcg rob6t
budowlanych i innych prac technicznych w terenie, w tym odtworzeniu nawierzchni drogowej, w chwili
przekazznia Zamawiaj4cemu wypelnionego dziennika budowy, podpisanego przez kierownika budowy,
o kt6rym mowa w $ 2 ust. 2 pkt I l, i inspektora nad zoru Zamawiaj4cego, oraz protokofu pr6by szczelno5ci
przeprowadzonej z wynikiem pozltywnym.
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Wykonawca udziela Zamawiaj4cemu rgkojmi w zakresie wad obiektu liniowego na okes 4 lat licz4c od

dnia podpisania protokolu kolicowego.

WykonawcamoZeuwolnidsigododpowiedzialnoSciza.wldywykonaniaprzedmiotuUmowytylko
*o*"r"r, gdy udowodni, ze zaistnialy'one z powodu wad. dokumentacj i projektowej, na kl6re zwr6cil

2"*"*i":e".";, uwagg na pismie i jidnocze6nie uprzedzil zamawiaj4cego o mo2liwych- skutkach, lub

wy?aire,limimo zasiosowania material6w spelniaj4cych warunek okeslony w $ 5 ust' ? Umowy oraz

.1.o,r"to*"nia nalezyej rt-annoS"i nie m6gl wylry6 wad material6w lub urzqdzeri, kt6re zastosowal

podczas wykonywania przedmiotu Umowy'

Wprzypadkustwierdzeniawady,usterkilubawariiprzedmiotuUmowy,Zamawiaj4cyniezwlocznie
po*iui"nli" o niej Wykonawca, iecz nie p6zniej niz w ierminie 14 dni od ich wykrycia, wyznaczaj4c mu

odpowiedni termin na jej usunigcie.

WprzypadkunieusunigciaprzezWykonawcazgloszonejwady'usterkilubawariiwterminie3dniod
otrlniania wez*ania, 2amawiaj4cy mo2e je usun46 na koszt Wykonawcy'

s10
Zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy i ubezpieczenie

Wykonawca obowi4zany jest ustanowi6 zabezpieczenie nalezyego wykonania- Umowy w wysoko6ci l0%

fuJ^"1 U*"r, *nug.oar"ni" *.LLnej w $ Iiust l Umowy w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy'

Wvkonawca zobowi4zany jest ustanowid zabezpieczenie naleiltego wykonania Umowy na okes realizacji

,^ir6*ienia- do 90 dnia po podpisaniu protokolu koricowego'

Zabezpieczenieslu2rypokryciuroszczefizt}tuluniewykonanialubnienale2ytegowykonaniaUmowy.

w formie gwarancji ubezpieczeniowej/gwarancji

Zamrwiaj4cy zvtraca z.abezpiecz-enie niezwlocmie' lecz nie p6lniej niz w terminie-l4 dni.od dnra

;"i.rr"6 *yt"nania zam6wieni a. przez co rozumie sig uzyskanie przez Zamawiaiqcego

pozwolenia na uiytkowanie przedmiotu Umowy'

Wykonawca na wlasny koszt, w okesie wykonyrxania. przedmioru U-rn9*y . 
ubezpieczy

i rlr"*ri 
",agl"se 

u*rii"","ni" llub spowoduje tki itan) lub przedstawi posiadane ju2 polisy na

wszystkie Podane Poniiej ryzYka:

SlirE PolSka Sp. z o'o" ul' 1 Ma|a 18' 96-500 Sociaczew tel :+48.221025 3oo tax +4a221025301

e-mair inio@simepolska.pl, NIP s26'2a-99-aa;, sq;'iljJiifi i'"; 
"t' 

w"rszawv xlv \Jvdzial Gospodarczv Krajo$'ego Reiestru sqdo"ego '
@ numerem KRS oo;ie;;i'i"pitl t"it'oo*v zr oob ooo pt-x wr'llmopol3ka pl '"/ ''

4"',
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3

4

6

2

3

4
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4) W uzgodnionym tr:rminie Strony podpisz4 protokol.

W protokole odbioru koricowe go zawarte bgdzie zestawienie rob6t wykonanych przez Wykonawc9 oraz

dokument6w przekazmych Zamawiaj4cemu przez Wykonawca. Zestawienie dokument6w przekazanych

Zamawiaj4cemu przez Wykonawcg bgdzie sporz4dzone wedlug wzoru zalqczonego do Procedury.

se
Gwarancja i rgkojmia

Wykonawca udziela Zamawiaj4cemu pisemnej gwarancji:

l) na roboty ruroci4gowe na okes 5 tat ticz4c od dnia podpisania protokolu kolicowego,

2j na odtworzenie nawierzchni na okes 4 lat licz4c od dnia podpisania protokolu koricowego.

Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rozwoju Regionalnego

I

I

Wvkonawca wniesie zabezpieczenie

bankowej/kaucji @taiciwe pokreilit t'
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l) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci clrrilnej wykonawcy, Zamawiaj4cego oraz wszystkich
podwykonawc6w (,,Ubezpieczeni") z gtulu prowadzenia dzialalno5ci gospodarczej oraz posiadania i
u2)tkowania mienia wraz z OC za produkt / wykonan4 usfugg pokrywaj4ce szkody osobowe
(uszkodzenie ciala, rozstroj zdrowia lub Smier6) wraz z ich nastgpstwami oraz rzeczowe (utrata,
uszkodzenie lub miszczenie mienia) wraz z ich nastgpstwami powstale w zwi4zku wykonlvaniem
przedmiotu Umowy, obejmui4ce r6wnie2 odpowiedzialnodi wzajemn4 pomigdzy Ubezpieczonymi.
Umowa ubezpieczenia bgdzie obejmowa6 odpowiedzialnosd cyrviln4 deliktow4, kont."kto*q or-
deliktowo-kontraktowq z sum4 gwarancyjnq nie ni2sz4 niz 500 000 pLN najeden iwszystkie wypadki
ubezpieczeniowe.

2) Ubezpieczenie bgdzie rozszerzone o odpowiedzialnosi cyrriln4 pracodawcy
z 

.tytulu. 
wyqldk6w przy pracy pracownik6w Ubezpieczonych z limitem odpowiedzialno5ci, cL

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 irodzaju prowadzonych pru" 1* t,,..ir.szkody 

.wyz4dzone pruez maszyny budowlane oraz 
-pojazdy 

wolnobieme, szkody *ynltuiq"" ,
uZ)'wania mlot6w pneumatycznych, hydraulicmych, kafarLw itp., szkody powstale wsku;k wib;acji,
naruszenia konstrukcji nosnych, szkody w polo2onych na terenie budo*y/jego poblizu mediach ip.j.

4) Brakldzialu wlasnego / franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do szk6d osobo*ych, w odniesieniu doszk6d rzeczowych udzial yyy_ I frinszyza redukcyjna nie *y2sza niz iO "i wysokoSci
odszkodowania nie mniej ni2 5.000 pLN na zdarzenie.

Je2efi wykonawcr zamierza wniesi zabezpieczenie, narezytego *ykonania umowy w formie gwarancji
bankowej. lub ubezpieczeniowej zobowiqzany jest do jej Lriur"ii na *arunkach 2u*iiiai^l"n pou
Zamawiaj4cego.

wszystkie dokumenp potwierdzai4ce z1ya1c.le gm6w ubezpieczenia oraz dowody opracenia skladki (w
YlL"^l??,.-h,q skladki.. bqdi raty skladki) Wykonawca dostarczy narychmiast po zawarciu um6w
uoezpreczen_ra. Jednak nie p6iniej ni2 w dniu przekazania terenu budowy, a dowody olacenia niezwlocmiepo uplynigciu terminu platnosci skladki lub raty skladki okeslonych w dokumentach potwierdzaj4cych
zawarcie um6w ubezpieczenia.

$ll
Wynagrodzenie

Za naleiyte wykonanie Umowy Wykonawcy przysfuguje ryczahowe wl,nagrodzenie w
).

wysokoSci
zl (slownie

wynagrodzenie w wysokosci wskazanej.w ust. l powyzej okresra carkowitq wartos6, kt6rq Zamawiai4cy jestobowi4za.ny zaplaci6 Wykonawcy za wykonanie zam6wienia.

Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony vAT wedlug stawki obowiqzujqcej w dniuwystawienia faktury VAT.

Zaplata wynagrodzenia nast4pi w poni2szym trybie:

l) 80% rlyna$odzenia okreSlonego w usr. I polvyr€j. platne na podstawie faktury wystawioneiprzez wykonawca po podpisaniu protokolu odbioru koricoweg.i u", ^.iL"l"l.

t
Unia Europejska

EuropejskiFundusz
Rozwoju Reglonatnego

2.

4.

slME Porska sp, z o.o., urf M4a 18, 96-500 Sochaczew, rer. +48221025300,rax: +48 221025301e-mail rnio@simeporska.pr. Nrp 526-24-99-440 sqa d"pno*y or" ,.si wi;",ny- xrvfiiz,ar oospoaarczy Krajowego Rejestru sqdowegopod numerem KRS.ooOO19349j. Kap(at zakhdowy Zg OO6 OOO pir,t. *w.simep6trti.pt." 
.
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2) 20Y" wynagtodzenia okreslonego w ust. I powyzej, platne na podstawie faklury wystawionej ptzez' 
Wykoniwca po uptywie terminu na wniesienie sprzeciwu przez wta6ciwy Inspeldorat Nadzoru

Budowlanego, je2eli w tlT n terminie nie zostanie wniesiony sprzeciw.

5. Zaplat^ wynagodzenia nast4pi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w terminie 14

dni od otrzymania faktury prawidlowo wystawionej przez Wykonawca'

6. Za dzieit zaplaty strony prryjmujq dzie6 obciq2enia rachunku bankowego Zamawiajqcego.

7 . W razie op6inienia zaplaty Wykonawca ma prawo nalicry6 ustawowe odsetki od niezaplaconej w terminie

nale2noSci.

8. Strony o6wiadczaj4, iz s4 platnikami podatku VAT'

9. Przed zaplat4 cz.g!;ci wynagrodzenia okre6lonej w ust' 4 pkt 3 powyzej' Wykonawca jest zobowiqzany

przedstawic 2ama*iai4cemi po twierdzenie zaplaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcy' (esli dotycry)

10. W pr4padku nieprzedstawienia potwierdzenia, 9.kt9'y' mowa w ust g powyzej lub w przypadku' gdy

nrzedstawione Dotwierdzenie budzi w4tpliwo6 ci Zamawialqcego' Zamawiaj4cy jest uprawniony do

ivstrrymania wynagodzenia okeSlonego w ust' 4 pkt 3 powyzej'

s12
OdstqPienie od UmowY

l. Zamawi$qcy mo2e odst4pi6 od Umowy w przypadku:

I ) wykonywani" p.r", Wyko**ca irzedmiotu..Umowy. w spos6b niezgodny z postanowieniami Umowy

lub w spos6b zagr ^r"i;i;;;i;;tstwu 
osob i mienia i nie przyst4pienia do nale2ytego *yk"lryilli

umowy oraz ni" urJoig"i" 
'raismiatych niezgodnosci w terminie 3 dni od pisemrego wezwama

wyt onu*.y p.r" , zuiiiiuiq""go do zmiany sposobu wvkonania Umowv' lub

2) wygainigcia sto.rnLu ub"'pi"czinia, o kt6rym mo*" * { 2 ust' 2 pkt 40 Umowy' i nie wznowienia tego
- 

ubezpieczenia w terminie 3 dni, lub

3) uniemozliwiajqcego wykonanie Umowy zajgcia lub utraty maj4tku Wykonawcy'

2. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust' l, Zamawiaj4cy bqdzie uprawni-y dt, od.::-4.p-t:1ia od Umowv po

bezskutecaym uptyr'vie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na 
'usunigcie 

naruszeli' nie

k6,,zego niz trzy (3)a.i.-Oii,i"aJ'rle'o odst4pieniu od Um-owy iowinno mie6 formq pisemn4 i zawiera6

uzasadnienie.

3. Oswiadczenie Zamawiaj4cego o odsqpieniu od Umowy.z.powodu jej naruszenia' o kt6rymmowa w ust' I lub

2, mote zostat zlor-"". w;j.'";;;;t ii upty*ie : dni od dnia bezskutecaego uplywu terminu wvznaczoneSo

zgodnie z ust. 2.

4. W prrypadku naruszenia Umowv unrawniaj.agle3 Zamawiaj4cego. do odst4pi:ili :1:.111kt6rvm
mowaw ust. t'Z^ ^*i^:ii-^izt aa"e oi'Witonu*"y '"pt"ty 

Luty umownej w wysoko6ci 30%

calkowitej kwoty wyna$od;enia, o kt6rej mowa w $ I I ust' l'

W prrypadku odst4pienia Wykonawcy od Umowy z prryczyn dotycz4cych Zamawiaj4cego

wvkonawca mote iqdai,oa Zu'uJffi"go zaplary'kary'umownej w wysoko6ci 30% calkowitej

kriory wynagrodzenia. o kt6rej mowa w $ ll ust' l'

W przypadku odsqpienia Zamawiajqcego od Umowy .Wykonawca 
obowiqzany jest w$rrymad

"yi""lir""i" -uoi uuao*tanyct'. z'utipi"t'ye i opudcic teren budowy w terminie wyznaczonym

5

6

SlLtE Polska Sp' z o'o ' 
ul' l MaJa 18' 96'500 sochaeew tel +zt8-221o253oo lex +48221025301

e,mail Info(Osimepolska pl. NIP 526'2a-99-aa;: se;'Eq"i"*v or" - 
"i' 
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przez Z^mawiaj4cego oruz przekazz6 kompletn4 dokumentacjg zwi4zanq z budow4.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicmo6ci powoduj4cej,2e wykonanie umowy nie lezy w interesie
Zamawiaj cego, czego nie mo2na bylo przewidzie6 w chwili zawarcia umo*y, Zamawiaj4cy mo2e odst4pi6
od umowy w sprawie zam6wienia. Strony spiszq w6wczas protok6l i dokonaj4 rozlicze n-za prace *ykonane
przez Wykonawca.
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s13
Kara umowna

7'.zas.trzeLeniem $ 6 ust. 3, w przypadku op6mienia wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w $ 6 ust. 2 Zamautiajqcy. moie ifldat, od wykonawty zaplaty kary umownej w wysokoSci l %
lqcznej kwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w g ll ust.i, :z-karzdy d;iei op6hienia. " '

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

l) 0,2 Yo lqcmej kwoty wynagrodzeni4 o kt6rej mowa w $ l l ust. l, za ka2dy dzieit op62nienia o l-l4 dni,
2) 0'5 % l4cznej kwoty.wynagrodzenia, o kt6rej mowa w g l l ust. r, zz kazdy dzieri op6mienia

przekraczaj4cego 14 dni,
licz4c od nastgpnego dnia po uplyrvie terminu wyznaczonego pr zez Zamawiaircego na usunigcie wad.

wykonaw.ca obowiqzany jest uisci6 karg umowna o kt6rej mowa w ust. l i z pkt r), 2) w terminie 7 dni odotrzymania wezwania od Zamawiaj4cego.

Zamawiajqcy mo,e dokona6 potr4cenia.kary umownej, o kt6rej mowa w ust. l i 2 pkt l), 2) od kwoty l4cmejprzysluguj qcego Wykonawcy wynagrodzen ia.

w przypadku poniesienia szkodv o wartosci przekaczai4cej wysokos6 kary umownej, Zamawiai4cy ma prawodochodzii naprawienia szkody na zasadach bg6lnych.

odpowiedziatnose i okoli.roo!"Il*yrqcz.ajqce odpowiedzialno56

3

4

5

Strony ustalaj4 wzajemnq odpowiedzialnoS6 za nier+ykonanie albo nienale2yte wykonanie obowi4zk6wwynikai4cych z niniejszej Umowy na zasadach og6rnyci, ot 
"stony", 

* ou"*ii^ia"y"i p.r"pil"r,.
Strony zwolnione s4 z odpowiedziarnosci za niewykonanie obowiqzk6w wynikai4cych z umowy, jezeriptzyczyn4 ich niewvkonania byty. okoricmosci .ii *yz.r"i. Za okolicznosci iity *yz.r"i uwa2a sigokoticznodci' powstale po zawarciu uro*v. * *vri[i ";+;;;;;r;;i'r.ili#ira"ir?ix crarar.terrenadzwvczajnvm' kr6rych strona nie moila p.;;;;;;';;l ;6rvm Srrona nie mogla zapobiec. w rymprawomocne decyzje organ6w administricji lub orzeczenia sqdowe, lub a""yr.;" iinyJ''rirawnionychorgan6w wladzy publicznej.

w przypadku *yst4pienia okolicznoSci sity wy2szej termin zakoriczenia rob6t ulegnie przesunigciuo czas trwania przeszkody.

4 Strona powolujqca sig na wyst4pienie okoricznosci si+y wyzszej obowi4zana jest pisemniepowiadomi6 drug4 Strong o xyst4fieniu rych okolicznosci i przewidywanym okresie rrwania.

t 
fyy,.l;:]ii4.^nasrgpujqce 

szczegolne zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy:
f 
' wyKonawca ponosi odpowiedziarno.. cywiln4 za wyrz4dzone osob'om trzecim szkodv

slME Polska sp. z o,o-,-ur.^1 Maja 18,96-500 sochaczew, ter.:+48 22 10 25 3oO, fax: +4a 22 fi25 301,email info@simepotska.pt. Ntp 526.24-09_440. Seo i"j""o*y d;_.t ;lr*"r"ij i,rl"tnitori"t co"poo"rey KraJowego Relestru sqdowegopodnUmeremKRs,oooo193491,Kap]teizakhdowy;66ffi;iN**..lii'"ilrl#".ii

f2T:-

I

2.

I

2.
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powstale w zwiqzku z wykon),v/anymi robotami do chwili oddania przedmiotu Umo*y.
2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzeri wszystkich vrzqdzoit podziemnych

uwidocznionych na mapach lub wskazanych uzgodnieniami bran2owymi.
3) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzefi urz4dzeri podziemnych nieuwidocmionych w

dostarczonej przez Zamawiajqcego dokumentacj i tylko wtedy, gdy protok6l z Narady Koordynacyjnej
nakazyrval wykonyrvanie rob6t pod wlaSciwym nadzorem branZowym lub nakarywal wykonyrvanie prac

ziemnych rgcmie, a Wykonawca nie zastosowal sig do zaleceri Narady Koordynaryjnej.

Wykonawca o6wiadcza, 2e posiada stosowne zabezpieczenie finansowe na pokrycie ewentualnych szk6d
wynikaj4cych z realizacji postanowiefi Umowy.

sls
Dorgczenia

l. Strony ustalaj4, i2 oSwiadczenia i zawiadomienia nxi4zane z wykonaniem Umowy przekazyrrane b9d4
pisemnie (osobi6cie albo drog4 pocztow4) oraz faksem lub za pomoc4 poczty elektronicmej.

2. Dla cel6w realizacji postanowieri Umowy Strony ustalajA nas4puj4ce adresy do dorgczefi:
i) adres Zamawiaj4cego: ul. I Maja 18,96-500 Sochaczew,
2) adres Wykonawcy: ul.

3. W prrypadku zmiany adresu, o kt6rym mowa w ust. 2 povyzej, Strony zobowi4zujq sig do niezwlocmego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do dorgczeri, pod rygorem tznania za skutecmie
dorgczonq korespondencji wyslanej na ostatni podany Stronie zgodnie z niniejszq Umow4 adres.

s16
Przedstawiciele

Strony ustalaj4 przedstawicieli uprawnionych do dokonywania wi42qcych uzgodnieri zwi4za:nych z realizacjq
Umowy:
l) Zamawi$1cy - Pawel Lodyga, nr tel. 531 547 834,faks22 l0 25 301, email p.lodyga@simepolska.pl;
2) Wykonawca nr tel faks email

Zamawiaj4cy informuje, 2e funkcjg inspektora nadzoru bgdzie pelni6 pan Pawel Lodyga, maj4cy uprawnienia
budowlane nrMAZlOl l0/OWOSi l3 z dnia 20.06.2013 r.

2

3. Wykonawca informuje,2e funkcjg kierownika budowy bgdzie petnii padpani majqcl-la
uprawnienia budowlane nr z dnia

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

s17
Poufno56

Z wylqczeniem pr4padk6w, w kt6rych ujawnienie treSci Umowy jest wymagane w przepisach
prawa, oraz przypadk6w okedlonych w Umowie, Strony obowi4zane s4 utrzymai w tajemnicy
wszelkie informacje dotycz4ce Umowy ijej wykonania, w tym dane finansowe i projektowe.

Je2eli jedna ze Stron zastrzegla poufno6d informacji stanowi4cych tajemnica jej przedsigbiorstwa,
druga Strona obowi4zana jest doto:ry6 szczeg6lnej staranno6ci, aby zachowa6 te informacje w
tajemnicy.

2
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Postanowienia koIcowe

I . Wszelkie spory mogAce wynikn46 migdzy Stronami Umowy b9d4 zalatwiane na drodze polubownych
negocjacji; jezeli w ci4gu 3 tygodni Strony nie osi4gnq porozumienia, ka2da z nich mo2e uznai negocjacje za
bezskutecme i wyst4pi6 na drogg s4dow4 przed s4d wla6ciwy ze wzglgdu na siedzibg Zamawiaj4cego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie maj4 zastosowanie przepisy obowi4zuj4cego prawa, w
szczeg6lnoSci Kodeksu Cywilnego i ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekstjednolity Dz.U.22019
r. poz. I186) oraz akt6w wykonawczych.

3. Integraln4 c2956 Umowy stanowi4 zal4czniki:
l) Projekty budowlane gazoci4g6w,
2) DokumentubezpieczeniaWykonawcy,
3) Gwarancja na roboty budowlane zgodnie z wzorem stanowiqcym zal4cmik nr 8 do SIWZ.

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

Zamawiajqcy Wvkonawca
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