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Załącznik nr 3 do SIWZ 

UMOWA NR TI.261.28.2020 

Zawarta w dniu __________________ w Częstochowie pomiędzy: 

______________________________________________________________________________ 

zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez: 

______________________________________________________________________________ 

a: 

______________________________________________________________________________ 

zwanym dalej „Wykonawcą", reprezentowanym przez: 

______________________________________________________________________________ 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki 
____________ w wersji ______________ o mocy silnika _________ kW rok produkcji 20___. 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

§ 2 

Ustala się termin odbioru przedmiotu umowy w ciągu 1 miesiąca, licząc od dnia podpisania umowy. 

§ 3 

1. Cena łączna za przedmiot umowy stanowi kwotę netto ___________ zł (słownie: ___________ 
złotych) plus podatek VAT w wysokości ___________ zł (słownie: ___________ złotych), co 
łącznie stanowi kwotę ___________ zł (słownie: ___________ złotych). 

2. Cena, o której mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy i nie 
może ulec zmianie. 

§ 4 

1. Cena za przedmiot umowy płatna będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania faktury, wystawionej na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Strony, na 
rachunek bankowy Wykonawcy w _______________ numer rachunku _______________. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP 573-000-38-41. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP _____________. 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 
ust. 1, 

b. za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawca karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze, będą kompensowane z faktury Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§ 7 

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
(teks jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 118 z późniejszymi zmianami). 

§ 8 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający funkcjonuje zgodnie z wymogami normy 
ISO 9001 (zarządzanie jakością) i normy ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) aby w sposób 
systematyczny podnosić jakość realizowanych usług dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków oraz w sposób ciągły minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko 
przyrodnicze. W związku z funkcjonowaniem ww. norm u Zamawiającego ustanowiona została 
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania (Jakość + Środowisko), która stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich wymagań prawnych, które mają 
zastosowanie, włączając w to ale nie ograniczając się do wymagań dotyczących zdrowia, 
bezpieczeństwa i środowiska przyrodniczego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, przez swoich przedstawicieli i na swój koszt, 
spełnienia wymagań prawnych przez Wykonawcę np. poprzez audyt; Wykonawca zostanie 
powiadomiony o planowanym audycie przynajmniej 30 dni przed datą rozpoczęcia. 

§ 9 

Sądem miejscowo właściwym do rozpoznania spraw wynikłych z umowy jest Sąd właściwy 
dla Zamawiającego. 

§ 10 

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

__________________________ __________________________ 

 

__________________________ __________________________ 

 

  



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TI.261.28.2020 

 
 

3 
 

Załącznik nr 1 do Umowy 

 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZADZANIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKR ĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO 

SPÓŁKA AKCYJNA W CZ ĘSTOCHOWIE  
(JAKOŚĆ + ŚRODOWISKO) 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna 
w Częstochowie służy mieszkańcom gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin 
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie poprzez świadczenie usług w zakresie produkcji 
i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. 

We wszystkich działaniach kierujemy się troską o zdrowie ludzi, zachowanie zasobów wodnych oraz 
odpowiedzialnością za stan środowiska przyrodniczego prowadząc przy tym bieżący dialog 
z naszymi klientami i partnerami.  

W prowadzonej działalności zapewniamy spełnianie wymagań zintegrowanego systemu 
zarządzania, obejmującego systemy zarządzania jakością ISO 9001 i  zarządzania środowiskowego 
ISO 14001, rozszerzonego o wymagania europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMAS. 

Zadowolenie klientów, ciągłe doskonalenie  naszej  działalności i wymagania  zrównoważonego 
rozwoju zapewniamy poprzez:  

� świadczenie usług i obsługę klientów na coraz wyższym poziomie, 

� spełnianie wymagań prawnych i innych oraz wymagań klientów do realizacji których Spółka 
się zobowiązała, 

� stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i doskonalenie potencjału 
technologicznego i technicznego Spółki, 

� poprawę efektywności działalności środowiskowej, 

� odpowiedzialny dobór dostawców, 

� zmniejszanie bezpośrednich i pośrednich oddziaływań środowiskowych, w tym strat wody 
w procesie dystrybucji, ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach 
oczyszczonych, zużycia energii, ilości wytwarzanych odpadów itp., 

� systematyczne podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników i stron 
zainteresowanych oraz zwiększanie znaczenia świadomości w systemie zarządzania, 

� udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji o oddziaływaniu Spółki na środowisko 
przyrodnicze. 

Zarząd Spółki zapewnia niezbędne zasoby do  utrzymania i ciągłego doskonalenia zintegrowanego 
systemu zarządzania, a także zobowiązuje pracowników Spółki oraz podwykonawców do 
stosowania postanowień niniejszej Polityki. 

 

DEKLARACJA  POLITYKI  ZSZ 
ZATWIERDZONA  PRZEZ  ZARZĄD   
PROTOKOŁEM  NR  13/18  Z  DN. 24.05.2018 r. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ / Załącznik nr 2 do umowy 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

w post ępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczo nego 

na sprzeda ż i dostaw ę fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej 

Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej z dodatkowym osprzętem, 
spełniającej wymagania dopuszczenia do poruszania się po drogach publicznych oraz warunki 
specyfikacji opisane poniżej.  

A. Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia: 

1. parametry techniczne: 

a. koparko- ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania 
się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu 
Drogowym, posiadająca certyfikat CE, 

b. rok produkcji 2019 lub 2020 (fabrycznie nowa), 

c. masa eksploatacyjna maszyny do 9800 kg, 

d. silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej ponad 95KM, bez filtra cząstek 
stałych DPF, spełniający normę emisji spalin minimum Tier 4F, 

e. przednia oś skrętna, 

f. napęd na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś, 

g. blokada mechanizmu różnicowego, 

h. koła jezdne z oponami ogólnego zastosowania: przednie 18” do 20” i tylne 28”do 30”, 

i. prędkość maksymalna do przodu 30 km/h do 45 km/h 

j. skrzynia biegów minimum 4 biegi w przód, minimum 3 biegi w tył, 

k. 2 niezależne układy hamowania, 

l. system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do 
bieżącego zapotrzebowania, 

m. układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 160 litrów/min 
i ciśnieniu roboczym minimum 250bar, 

n. stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydrauliczne, 

o. zawory odcinające: siłowników podpór,  głównego wysięgnika koparkowego, oraz ramienia 
kopiącego 

p. błotniki kół przednich i tylnych, 

q. kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji bezpieczeństwa ROPS i FOPS 
w przypadku przewrócenia się maszyny i ochrony maszyny przed przedmiotami 
z obrotowym amortyzowanym fotelem operatora, wyposażona w wentylację, ogrzewanie, 
radio, drzwi po obu stronach kabiny, otwieraną tylną szybę, gniazdo 12 V działające również 
po wyłączeniu stacyjki zapłonowej oświetlenie wnętrza, oraz awaryjny wyłącznik maszyny 
w kabinie. 

r. lampa świetlna ostrzegawcza LED koloru żółtego (kogut), zamontowana na dachu 
kabiny,(montaż stały), uruchamiana osobnym przełącznikiem z zasilaniem również po 
wyłączeniu stacyjki zapłonowej 

s. światła robocze z przodu, z boku i z tyłu, zapewniające prawidłowe oświetlenie obszaru 
pracy, 
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t. zbiornik paliwa o pojemności minimum 100 litrów, 

2. osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki: 

a. system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki 
ładowarkowej, 

b. łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana), wielofunkcyjna z widłami 

c. pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3, szerokości łyżki od 2,3 m do 2,4 m, 

d. maksymalna wysokość wyładunku łyżki ładowarkowej przy pełnym jej otwarciu – min 2,55m 

e. udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3500 kg,  

3. osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki: 

a. przesuw boczny wysięgnika koparkowego,  

b. szybkozłącze koparkowe,  

c. łyżki koparkowe wzmacniane o szerokości 600 mm i 400 mm, 

d. łyżka skarpowa 1500 mm wychylna, (hydrauliczna), 

e. ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), 

f. maksymalna głębokość kopania minimum 5,70 m,  

g. maksymalna wysokość załadunku minimum 4,6 m, 

h. udźwig na maksymalnym wysięgu minimum 850 kg, 

i. zasięg koparki na poziomie gruntu minimum 6,10 m, 

j. instalacja hydrauliczna do młota, 

k. hak do opuszczania/podnoszenia na linie do/z wykopu materiałów o wadze 1000kg.  

4. Wyposażenie dodatkowe: 

a. instrukcja obsługi w języku polskim,  

b. gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, kamizelka odblaskowa 

B. Warunki gwarancji: 

1. gwarancja na oferowaną koparko- ładowarką musi wynosić co najmniej 24 miesiące lub 
1800 motogodzin (liczonych od momentu przekazania w użytkowanie przedmiotu zamówienia 
na podstawie protokołu odbioru) na wszystkie elementy i podzespoły koparko - ładowarki, 

2. niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji 
jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

3. Wykonawca zgadza się na montaż w pojeździe sterownika GPS systemu lokalizacji pojazdu 
będącego własnością Zamawiającego oraz sondy paliwa, którego dokona przedstawiciel 
producenta tego sterownika w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca nie będzie ponosił 
żadnych kosztów związanych z tym montażem. Montaż nie wpłynie na warunki gwarancji 
udzielone na pojazd, 

4. przeglądy serwisowe koparko-ładowarki przez 24 miesiące będą realizowane przez mobilny 
serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, 

5. odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100 km od 
siedziby Zamawiającego, 

6. czas reakcji serwisu w przypadku awarii koparko-ładowarki musi wynosić nie więcej niż 
48 godzin od jej zgłoszenia a zakończenie naprawy gwarancyjnej maksymalnie 14 dni od daty 
zgłoszenia. Jeżeli okres usunięcia wad lub usterek przekracza 14 dni, Wykonawca zapewni 
w okresie naprawy przedmiotu zamówienia pojazd zastępczy o podobnych parametrach lub 
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pokryje koszty prac, które Zamawiający miał wykonać za pomocą pojazdu ale z powodu jego 
wad lub usterek zlecił firmom zewnętrznym, 

C. Warunki dostawy: 

1. Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego 
w Częstochowie, przy ulicy Jaskrowskiej 14/20, na własny koszt i ryzyko  

2. Wykonawca przeszkoli 4 operatorów w zakresie budowy i obsługi koparko – ładowarki, 

3. Wykonawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta 
oferowanej koparko – ładowarki, 


