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Załącznik nr 3 do SIWZ 
WZÓR 

 
 

Umowa 
 

zawarta w dniu …………………. r. w Kamieńsku 
pomiędzy:  

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku  
z siedzibą w : 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50, nip:772-10-01-631, regon:590328019, 
zwanym dalej “Zamawiającym” , reprezentowanym przez:  
1. mgr inŜ. Kazimierza Maja  – Dyrektora 
2. mgr Janinę Bezulską Wolną - Gł. Księgową, 
a: 
………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w: …………………………………………. ul. ………………………………….., 
nip: ………………………………………….. , regon: ………………………………………, 
zwanym dalej  “Wykonawcą”  , reprezentowanym przez: 
1. ……………………………………. - ………………………… 
2. ……………………………………. - ………………………… 
 
została zawarta umowa następującej treści:  
 
Niniejsza umowa jest wynikiem postępowania o zamówienie publiczne  w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości od 14 000 euro do mniej niŜ kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP z póź. zm. 
 
§ 1 
Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia fabrycznie nowej 
koparko-ładowarki wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby 
zamawiającego, dla potrzeb robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi normami     
i specyfikacjami technicznymi, posiadającą parametry techniczno-eksploatacyjne: 
rok produkcji :  2009 
nie wykazująca Ŝadnych wycieków płynów technologicznych 
silnik: 
- moc min. 99 KM 
- 4-suwowy, wysokopręŜny z turbodoładowaniem 
skrzynia biegów: 
- w pełni automatyczna: cztery biegi do przodu, trzy do tyłu 
- moŜliwość przełączenia w tryb półautomatyczny 
- napęd na 4 koła 
układ sterowania: 
- hydrostatyczny 
- zewnętrzny promień skrętu max. 5000 mm 
- koła z oponami o wymiarach: przód 12,5-18, tył:16,9-28 
układ hydrauliczny: 
- pompa wielotłoczkowa o wydatku min. 160 l./min. 
kabina: 
- wyciszona 



- drzwi z obu stron kabiny 
- kierownica regulowana w pionie i poziomie 
- wentylowana i ogrzewana 
- 1 lampa ostrzegawcza 
- fotel regulowany, amortyzowany 
osprzęt ładowarkowy: 
- wysokość załadunku (do sworznia) min. 3400 mm. 
- układ roboczy z siłownikami typu równoległego 
- łyŜka ładowarkowa wieloczynnościowa (otwierana) o pojemności 1 m3 z zębami, mocowana 
na szybkozłączu 
- szybkozłącze ładowarkowe 
- widły o udźwigu min. 2400 kg, mocowane na szybkozłączu 
- łyŜka przednia pełna z ostrzem o pojemności min. 1m3, mocowana na szybkozłączu  
- blokada mechanizmu róŜnicowego 
osprzęt koparkowy:   
- wysięgnik koparkowy teleskopowy przesuwny na ramie tylnej 
- całkowity przesuw boczny wysięgnika min.1400 mm. 
- głębokość kopania wysięgnikiem koparkowym min. 6 m. 
- łyŜka koparkowa 1 szt. o szer. 60 cm – zamocowana na wysięgniku koparkowym 
- łyŜka koparkowa 1 szt. o szer. 30 cm - luzem 
- łyŜka koparkowa 1 szt. o szer. 90 cm  - luzem  
- instalacja hydrauliczna do podłączenia młota. 
 
za cenę: 
 
ogólna wartość netto wynosi  ………………………. zł. 
(słownie: ………………………………………………………………………….. zł. …./100). 
ogólna wartość podatku VAT wynosi  (stawka:22%)  - ………………………. zł. 
(słownie: ………………………………………………………………………….. zł. …./100). 
ogólna wartość brutto wynosi ………………………. zł. 
(słownie: ………………………………………………………………………….. zł. …./100). 
 
§ 2 

W celu potwierdzenia, Ŝe oferowana dostawa koparko-ładowarki spełnia określone 
wymagania, po podpisaniu umowy wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć certyfikat CE 
(WE).   

§ 3 
1.Fakturę naleŜy wystawić na ZGK w Kamieńsku ul. Wieluńska 50,nip:772-10-01-631,  
regon 590328019 . 
2.Zamawiający wyraŜa zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez 
podpisu Zamawiającego na fakturze.  
3. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury. 
4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie do dnia 30.11.2009r. 
 
§ 4 
1.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia w zakresie 
bieŜącej obsługi koparko-ładowarki dla pracowników wytypowanych przez zamawiającego. 
2. Szkolenie powinno odbyć się w siedzibie zamawiającego, podczas uruchomienia maszyny   
i obejmować zakres umoŜliwiający prawidłową eksploatację maszyny. Koszt dojazd 
szkolącego ponosi Wykonawca. 



 
§ 5 
1.Wykonawca  odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie. 
2. Okres gwarancji wynosi 18 m-cy eksploatacji od daty uruchomienia maszyny lub 1500 
godzin pracy, w zaleŜności od tego, która z tych okoliczności wystąpi jako pierwsza.  
3.Koszt przeglądów 0, po 250 i 500 godzin pracy maszyny ponosi wykonawca tj. dojazd + 
robocizna, pozostałe przeglądy w całości zapłaci zamawiający.  
 
§ 6 
1.Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu nieterminowego dostarczenia 
maszyny w wysokości 0,5% całkowitej wartości przedmiotu umowy za kaŜdy dzień 
opóźnienia. 
2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 10% całkowitej wartości 
przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od wykonawcy.     
3. JeŜeli nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy będzie spowodowane przyczynami 
niezaleŜnymi od wykonawcy, zamawiający wyznaczy w porozumieniu z wykonawcą 
dodatkowy termin wykonania zamówienia. 
4. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty faktury zamawiający zobowiązany będzie do 
uiszczenia naleŜności wraz z odsetkami. 
 
§ 7  
Termin wypowiedzenia umowy przez strony ustala się na okres 2 tygodni. 
 
§ 8 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
 
§ 9 
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, rozpatrywane będą przez właściwe sądy 
powszechne, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. 
 
§ 10 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
§ 11 
Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej ze stron.  
 
§ 12 
Integralną część niniejszej umowy stanowią:  
1. SIWZ 
2. Oferta 

 
 
WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJ ĄCY 
        
 
 
 
 
 
 


