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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

UMOWA 

 
zawarta w dniu ………………….2015 r. w Bełchatowie pomiędzy: 
 
EKO – REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97–400 Bełchatów ul. Bawełniana 18; Sąd Rejonowy dla Łodzi 
-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000005790; nr NIP 769–19–17–979; 
wysokość kapitału zakładowego 28 190,000 00 zł, która reprezentowana jest przez: 
Prezesa Zarządu Spółki  - Andrzeja Kaczmarka, 
Wiceprezesa Zarządu Spółki – Sylwestra Topolskiego, 
zwana dalej „Zamawiającym”, 
a  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści: 
 
 

§1 

1. Przedmiotem  umowy jest wykonanie na sprzęcie Zamawiającego usługi opisanej w SIWZ: 
1.1. Załadunku odpadów na przenośniki podawcze do: 

 rozdrabniacza wstępnego Jupiter 3200, 
 rozdrabniacza końcowego Power Komet 2800,  
 rozdrabniacza mobilnego DW 3060, 
 separatora optycznego Tittech, 
 rozrywarki worków BRT, 
 sita mobilnego SM518. 

1.2. Załadunku gotowego paliwa alternatywnego na samochody (19 12 10),  
1.3. Mieszania gotowego paliwa alternatywnego w hali magazynowej paliw, 
1.4. Załadunku odpadów na samochody do wywozu z terenu ZWB (frakcja podsitowa, nadsitowa, 

szkło, złom itd.), 
1.5. Przemieszczanie (podgarnianie) odpadów na terenie zakładu (19 12 12 (frakcja nadsitowa, 

podsitowa, lekka, ciężka), 20 03 01, odpady przemysłowe, szkło, gruz, złom), 
Zakres prac określonych powyżej wykonują ładowarki według przedstawianego harmonogramu zlecanych 
prac  w każdy piątek na następny tydzień  (Załącznik Nr 6).  
Zamawiający zastrzega sobie w wyjątkowych przypadkach zmiany grafiku w trakcie jego obowiązywania. 
 

2. Do wykonania usługi Zamawiający przeznacza: 
2.1.       Ładowarka HSW- 534 szt. 1, nr fabryczny 2700002PO877808, nr inwentarzowy 626/580; 
2.2.       Ładowarka teleskopowa MANITOU  szt. 1,   nr fabryczny 760100, nr inwentarzowy 642/580; 
2.3.       Ładowarka teleskopowa MANITOU  szt. 1,   nr fabryczny 590839, nr inwentarzowy 614/580; 
2.4.       Ciąg technologiczny i wszystkie urządzenia przeznaczone do produkcji paliwa alternatywnego  
            i segregacji odpadów. 
 

3. Usługa do wykonywania w miejscach  wyznaczonych grafikiem na terenie zakładu wewnętrznego  w 
Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16.  

 
 

§2 
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy dzierżawy sprzętu. W umowie tej zostaną zawarte prawa  
i obowiązki stron w tym zakresie. 

 
 

§3 
1. Zamawiający wymaga aby usługa była wykonywana w sposób następujący (według harmonogramu): 
       1.1.1.Załadunek odpadów kalorycznych  na taśmociąg podawczy do produkcji paliwa alternatywnego. 

- Współpraca z operatorami w celu zrealizowania ilości produkcji. Rodzaj, ilość i  miejsce skąd dowożone 
będą odpady do produkcji oraz przenośnik na który mają być rozładowane odpady - wskaże pracownik 
odpowiedzialny za produkcję paliwa alternatywnego z ramienia Zamawiającego w karcie pracy na daną 
zmianę.  
- Zasyp musi odbywać się w sposób płynny bez nagłych obciążeń większą ilością odpadów. Brak 
zachowania staranności, który wpłynie na nieuzasadnione zatrzymanie pracy spowoduje naliczenie kary 
finansowej. Wysokość kary zostanie obliczona w sposób następujący: 70% stawki godzinowej 
wynagrodzenia Wykonawcy pomnożonej przez czas postoju spowodowany awarią. 
1.1.2.Mieszanie i podgarnianie paliwa alternatywnego w hali magazynowej: 
- zamawiający zdecyduje o czasie i ilości mieszania zgromadzonego w hali paliwa – co zostanie odnotowane 
w karcie pracy zmiany. 
1.1.3.Załadunek gotowego paliwa alternatywnego na tabor samochodowy: 
-   wykonanie załadunku na podstawiony tabor w czasie nie dłuższym niż 40min. na 1 samochód od chwili 
podstawienia samochodu, 
-   skierowanie do załadunku partii paliwa alternatywnego według wskazań pracownika odpowiedzialnego 
za produkcję paliw lub operatora. 
1.2.1.Załadunek odpadów frakcji lekkiej, ciężkiej, nadsitowej i podsitowej na kontenery, wywrotki, wanny, 
naczepy 
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- wykonanie załadunku podstawionego taboru w czasie nie dłuższym niż 30 min. od czasu podstawienia 
taboru. 

 
1.2.2.Przemieszczanie i podgarnianie odpadów na terenie zakładu 
- ilość i miejsce kierowania odpadów zostanie wskazana przez pracownika wskazanego z ramienia 
Zamawiającego; 
- fizyczna współpraca z pracownikiem zmianowym z ramienia Zamawiającego.  
1.2.4.Załadunek odpadów na urządzenie ciągu technologicznego do mechanicznego przetwarzania 
odpadów: rozrywarka worków; 
- Zasypywanie urządzeń ciągu technologicznego w sposób płynny bez nagłych obciążeń większą ilością 
odpadów. Brak zachowania staranności, który wpłynie na nieuzasadnione zatrzymanie pracy spowoduje 
naliczenie kary finansowej. Wysokość kary zostanie obliczona w sposób następujący: 70% stawki 
godzinowej wynagrodzenia Wykonawcy pomnożonej przez czas postoju spowodowany awarią. 
1.3.1.Załadunek odpadów (frakcja sucha) przeznaczonych do segregacji na przenośnik podawczy 
separatora optycznego Tittech. 
1.3.2.Załadunek odpadów z selektywnej zbiórki na kontenery, wywrotki, wanny, naczepy itp. 
1.3.3. Przemieszczanie i podgarnianie odpadów na terenie zakładu 
- ilość i miejsce kierowania odpadów zostanie wskazana przez pracownika wskazanego z ramienia 
Zamawiającego; 
- fizyczna współpraca z pracownikiem zmianowym z ramienia Zamawiającego.  
1.4.1. Załadunek odpadów przemysłowych na kontenery, wywrotki, wanny, naczepy itp. 
1.4.2. Przemieszczanie i podgarnianie odpadów przemysłowych na terenie zakładu 
- ilość i miejsce kierowania odpadów zostanie wskazana przez pracownika wskazanego z ramienia 
Zamawiającego; 
- fizyczna współpraca z pracownikiem zmianowym z ramienia Zamawiającego.  
 

2. Zamawiający wymaga zapewnienia wykonywania usługi w sposób następujący: 
2.1. Ładowarka Kołowa HSW-534 w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku, w soboty jeśli 
zajdzie konieczność. 
2.2. Ładowarka teleskopowa Manitou rok prod. 2010 jako ładowarka zastępcza.  
2.3. Ładowarka teleskopowa Manitou rok prod. 2011 w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do 
piątku, sobota jedna zmiana, dodatkowo w niedzielę przy złych warunkach atmosferycznych (mieszanie 
paliwa). W wyjątkowych przypadkach praca w dni świąteczne według wytycznych Zamawiającego 
(harmonogram zawierający ewentualną pracę w dni świąteczne).  
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia wykonywania usługi na każdej z ładowarek  na inną 
zmianę. System dwuzmianowy nie oznacza pracy na I-ej i II-ej zmianie. System jednozmianowy nie 
oznacza pracy na I-ej zmianie. Harmonogram w przypadkach wyjątkowych może ulec zmianie                       
z jednodniowym wyprzedzeniem. 

2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpośredniego nadzoru nad operatorami Wykonawcy. 

3. Zamawiający wymaga:  
3.1. Przestrzegania zakresu czynności zawartych w kartach pracy wg Załącznika nr 2,3,4 do niniejszej  
umowy.         
3.2.Utrzymania czystości i porządku na terenie przeznaczonym do wykonywania usługi, 
3.3.Rzetelnej dbałości o przekazane mienie, 
3.4.Bezwzględnego przestrzegania zasad wynikających z przepisów bhp i ppoż., instrukcji obsługi oraz 
DTR sprzętu,  
3.5.Zabezpieczenia swoich pracowników w odzież roboczą (w kolorach wskazanych przez zamawiającego 
wzór i kolor odpowiadający normom obowiązującym w firmie zamawiającego). Ubrania robocze muszą być 
ze standardami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 
3.6. W przypadku tankowania ładowarki na terenie wykonywania usługi określonej umową – Wykonawca 
będzie dokonywał tankowania w czasie i miejscu ustalonym, zabezpieczonym i wskazanym przez 
Zamawiającego (każde tankowanie operator odnotowuje w karcie pracy zmianowej). W załączeniu mapa   
ze wskazaniem miejsca tankowania udostępnionego przez Zamawiającego (załącznik nr 5).  
 

4. Zamawiający ma prawo do:   
 4.1.Kontroli wykonania usługi w każdym czasie bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy. 
 4.2.Kontroli trzeźwości pracowników wykonujących usługę. 
 4.3.Obciążenia kosztami napraw Wykonawcę, w przypadku stwierdzenia zaniedbań z jego strony.  
 4.4.Obciążenia kosztami napraw Wykonawcy za uszkodzenie mienia, budynków, pojazdów i urządzeń przy 
wykonywaniu prac przez Wykonawcę . 
 

5.  Zamawiający zakazuje: 
     5.1. Używania telefonów komórkowych w tym prowadzenia rozmów telefonicznych podczas wykonywania     
            prac na ładowarkach. 

5.2. Palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych w kabinie ładowarki oraz poza miejscami wyznaczonymi  
       na terenie zakładu. 
5.3. Wnoszenia, przechowywania, spożywania alkoholu oraz środków odurzających na terenie Spółki. 

     5.4. Stawiania się do pracy pracowników w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. 

       
 

§4 
Wykonawca: 

1. Jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu BHP, PPOŻ. a także dyscypliny pracy. 
2. Kieruje na badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników, których koszt ponosi.  
3. Kieruje na badania psychologiczne - jeśli lekarz medycyny pracy podczas badania wstępnego           

lub okresowego stwierdzi taką potrzebę. 
4. Prowadzi szkolenia wstępne, stanowiskowe i okresowe z zakresu BHP i PPOŻ. 
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5. Dopuszcza do pracy pracowników tylko z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. 
Eliminowanie zachowań pracowników sprzeczne z zasadami BHP należy do obowiązków Wykonawcy. 

6. Jest zobowiązany znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz zasady postępowania na wypadek 
powstania pożaru oraz zarządzenia wewnętrzne obowiązujące w Spółce, w szczególności instrukcję 
p.poż. obowiązującą na terenie zakładu. 

7. Jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania wytycznych zabezpieczenia przeciwpożarowego 
ustalonego dla danego rodzaju prac. 

8. Jest zobowiązany do przerwania pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków 

umożliwiających powstanie pożaru i zameldować o tym bezpośredniemu przełożonemu, kierownikowi 
zakładu lub zleceniodawcy. 

9. Jest zobowiązany do sprawdzenia każdorazowo, czy podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony            
do zabezpieczenia miejsca pracy i jego otoczenia jest przydatny do natychmiastowego użycia. 

 
 

§5 
Jeżeli na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy dojdzie     
do zamiany sprzętu np. z powodu awarii - zamiana sprzętu nie stanowi zmiany niniejszej umowy oraz umowy 
dzierżawy określonej w §2.  Wykonawca ma obowiązek zapewnienia ładowarki zastępczej o podobnych 
parametrach technicznych( sprzętu , który uległ awarii) w celu zapewnienia ciągłości prac w czasie do 2 godzin 
od godziny w której wystąpiła awaria. 

 
 

§6 
1. Strony ustalają orientacyjną wartość umowy na kwotę ……………….. zł netto plus obowiązujący podatek 

VAT.  
2. Szacunkową wartość umowy ustalono przy założeniu: 

- wykorzystania do wykonywania usługi trzech ładowarek, 
- wykonywania usługi na trzech zmianach, 
- wynagrodzenie wg stawki za 1 godz. zegarową pracy na ładowarce, 
- godziny zegarowej ustalonej w punkcie 3 niniejszego paragrafu,   

3. Należność za wykonaną usługę Wykonawca będzie otrzymywał na podstawie faktury VAT                   
za jednomiesięczny okres rozliczeniowy w wysokości stawki za jedną godzinę zegarową pracy ładowarki 
………. zł netto plus obowiązująca stawka VAT. Okresy rozliczeniowe pokrywają się z miesiącami 
kalendarzowymi. Rozliczenie godzin pracy ładowarki następuje na podstawie karty rozliczeniowej, która 
stanowi podstawę wystawienia faktury. Wzór karty rozliczeniowej ładowarki stanowi załącznik Nr 1 do 
niniejszej umowy. 

4. Należność za wykonaną usługę przekazywana będzie na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu …… 
dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie papierowej. 

 
 

Należyte wykonanie umowy: 
§7 

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
w wysokości 5% wartości brutto umowy tj. …………………………. zł w formie ……….……………. 

2. Po wykonaniu umowy zabezpieczenie zostanie zwrócone wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży, wszystkie wymagane prawem niezbędne               
do prawidłowego wykonywania usługi, dokumenty takie jak:  
3.1. uprawnienia operatorów,  
3.2. badania lekarskie,  
3.3. szkolenia bhp – wstępne i stanowiskowe,  
3.4. zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy 
(kserokopie tych dokumentów stanowią załącznik do niniejszej umowy). Dokumenty te  

w kserokopii przechowywane będą pod umową.  
4. Wykonawca poinformuje na piśmie Zamawiającego o każdorazowej zmianie operatorów realizujących 

przedmiot niniejszej umowy oraz przedstawi wymagane dokumenty określone w §7 ust. 3. 
 
 

Kary umowne: 
§8 

1. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kary pieniężnej na Wykonawcę        
za każdorazowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie w terminie usługi w wysokości 1% 
wynagrodzenia za dany miesiąc kalendarzowy.  

2. Każdorazowe niewykonanie usługi w terminie polega w szczególności na nie wykonaniu zadań 
wskazanych w kartach pracy  na bieżąco, nieuzasadnionego przestoju – biorąc pod uwagę nadzór ze 
strony Zamawiającego. 

3. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązany jest  
z własnej inicjatywy lub na żądanie Zamawiającego do usunięcia skutków zaniedbania związanych  
z realizacją niniejszej umowy na koszt własny. W przeciwnym razie, Zamawiający ma prawo powierzyć 
usunięcie skutków zaniedbania stronie trzeciej   i wszelkimi kosztami obciążyć Wykonawcę. Ponadto, 
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wynagrodzenia ustalonego za 
dany miesiąc  kalendarzowy. 

4. W przypadku niestosowania się Wykonawcy na bieżąco do obowiązków w zakresie przestrzegania 
zasad wynikających z instrukcji obsługi oraz DTR sprzętu, Zamawiający ma prawo do obciążenia 
Wykonawcy karą w wysokości 500,00 zł. za każdorazowe wskazanie nieprzestrzegania zasad 
przedłożone na piśmie. 

5. W przypadku niestosowania się Wykonawcy do obowiązków w zakresie przestrzegania przepisów BHP  
i P.POŻ., Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą w wysokości 500,00 zł.                   
za każdorazowe wskazanie nieprzestrzegania zasad przedłożone na piśmie. 
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6. W przypadku niestosowania się Wykonawcy do obowiązków w zakresie przestrzegania obowiązków 
wskazanych w § 3 pkt. 5.1.; 5.2.; Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą w wysokości 
100,00 zł. za każdorazowe wskazanie naruszenia. 

7. W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawcę swoich pracowników w odzież roboczą określoną w 
§3 ust. 3, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą w wysokości 500,00 zł. za każdy 
dzień niewywiązania się z powyższego obowiązku. 

8. W przypadku nie przedłożenia dokumentów określonych w §7 ust. 3 w dniu podpisywania umowy, 
Wykonawca będzie miał wstrzymaną realizację zadań zawartych w umowie oraz zostanie obciążony 

karą umowną w wysokości 100 złotych za każdy dzień opóźnienia. 
9. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę informacji o zmianie operatorów wraz  

z przedłożeniem wymaganych dokumentów, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą 
umowną w wysokości 1% wynagrodzenia za dany miesiąc kalendarzowy. 

10. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

11. Za szkody wyrządzone przez Wykonawcę na mieniu Zamawiającego na terenie miejsca wykonywania 
usługi odpowiada Wykonawca, w związku z powyższym Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
naprawy szkody. W przypadku uszkodzenia maszyn, jeśli Wykonawca nie naprawi szkody w terminie 7 
dni od daty zgłoszenia szkody lub 14 dni od daty zgłoszenia w przypadku uszkodzenia budynków, 
Zamawiający ma prawo do powierzenia wykonania tych napraw innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy. Zamawiający w celu pokrycia kosztów naprawy szkody, o której mowa w niniejszym 
punkcie, uprawniony jest do potrącenia należnej kwoty wynikającej z pokrycia szkody z bieżącego, 
należnego wynagrodzenia Wykonawcy o wartość kosztów naprawy. 

11. W przypadku nie zabezpieczenia ładowarki zgodnie z §5 Zamawiający ma prawo do wynajęcia innej 
ładowarki o której mowa w tym paragrafie i będzie uprawniony do potrącenia kwoty za wynajem          
z kwoty należnego wynagrodzenia za dany miesiąc rozliczeniowy. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo  do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie 
usługi.  

§9 
W przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień koniecznych do wykonywania usługi, wynikających  
z przepisów powszechnie obowiązujących lub uporczywego niewykonywania usługi w terminie albo nienależycie, 
Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 
 

§10 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 14 dniowego okresu 
wypowiedzenia. 

3. W przypadku zmian techniczno-organizacyjnych wpływających istotnie na warunki Zamówienia 
Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. 

 
§11 

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 10, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  
w następujących sytuacjach: 

1. Została rozwiązana firma Wykonawcy, 
2. Został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
3. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych przyczyn                 

i nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 
 
 

§12 
Umowa zostaje zawarta czas określony od dnia ………….2015 r. do dnia 31.12.2015 r. 

 
 

§13 
Ewentualne spory wynikłe ze stosowania umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze ugody.  
W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy 
siedzibie Zamawiającego.  

 
§14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 


