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Instrukcja wykonania usługi do umowy  z dnia ………………........ 
 
 

Pełna nazwa Zamawiającego: 

”EKO-REGION” Sp. z o.o. 

ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów  

Termin usługi: zgodnie z warunkami umowy 

Lokalizacja  wykonania usługi: 

Adres: Zakład/Instalacja w Gotartowie gm. Kluczbork 

Osoby odpowiedzialne z ramienia Zamawiającego: 

Imię i nazwisko: Krzysztof Stodoła                  

Telefon: 609 853 833  

Imię i nazwisko: Wacław Cebo 

Telefon: 785 828 205 

Osoba odpowiedzialna z ramienia Wykonawcy: 

Imię i nazwisko: ………………………………………….. 

Telefon:             …………………………………………… 

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej: 

• Doczyszczanie odpadów pochodzących ze strumienia zmieszanych odpadów opakowaniowych  

z selektywnej zbiórki oraz ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych  

i odpadów przemysłowych. 

• Prace porządkowe związane z wykonywaniem usługi (np. czyszczenie, mycie, sprzątanie, zbiórka 

zanieczyszczeń itp.) 

Opis zagrożeń: 

• Skaleczenia 

• Ukłucia 

• Ogień 

• Pojazdy kołowe 

• Niebezpieczne substancje ciekłe i lotne 

• Praca w środowisku maszyn i urządzeń w ruchu 

• Zagrożenia biologiczne 

• Potknięcia i upadek, poślizgnięcia 

• Hałas 

• Uderzenia, przygniecenia 

• Zatrucie  

• Przeciążenie układu ruchu 
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Rodzaj i sposób wykonania usługi sortowania odpadów i doczyszczania surowców wtórnych: 

• Ręczne doczyszczanie odpadów pochodzących ze strumienia zmieszanych odpadów 

opakowaniowych z selektywnej zbiórki oraz ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych,  

odpadów przemysłowych oraz odpadów wielkogabarytowych z podziałem między innymi na:  

 

a) tworzywa sztuczne typu PET (z podziałem na kolory: zielone, niebieskie, bezbarwne, mix),  

b) tworzywa sztuczne - typu chemia gospodarcza, opakowania PP/PE, opakowania PP, PS 

c) tworzywa sztuczne – typu folia (z podziałem na kolory: mix i bezbarwna, LDPE, HDPE), 

d) makulatura mieszana, 

e) makulatura gazetowa, 

f)  opakowania z papieru i tektury, 

g) złom żelazny i złom nieżelazny, 

h) szkło opakowaniowe (z podziałem na: białe, kolor), 

i)  opakowania wielomateriałowe (tetra pak), 

j)  drewno,  

k) opony, 

l) odpady elektryczne i elektroniczne.  

 

• Przedmiot umowy świadczony będzie na dwóch zmianach w dni robocze od poniedziałku  

do piątku. Dzienny czas pracy będzie wynosić 16 godzin. Przedmiot zamówienia realizowany 

będzie w godzinach 600–2200, a po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym także w soboty.  

• Należyte wykonywanie przedmiotu umowy. Jeżeli usługa doczyszczania odpadów będzie 

świadczona w sposób nienależyty, (tj. doprowadzenie do zanieczyszczenia surowców odpadami  

w wyniku nieskutecznego doczyszczenia surowców w kabinach sortowniczych oraz zmieszania 

surowców przeznaczonych do recyklingu, a także złego doczyszczania frakcji komponentu paliwa 

alternatywnego oraz balastu posortowniczego), Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę 

słownie w momencie stwierdzenia nieprawidłowości oraz na piśmie. W przypadku wystąpienia 

sytuacji, o której mowa powyżej, prace zostaną wstrzymane a Wykonawca ma obowiązek podjąć 

działania naprawcze w trybie natychmiastowym oraz musi na własny koszt oczyścić odpad  

z występujących zanieczyszczeń natomiast z frakcji komponentu paliwa alternatywnego i balastu 

posortowniczego odzyskać surowce. 
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Zadania Wykonawcy wynikające z umowy: 
 

• Sortowanie odpadów, doczyszczanie surowców wtórnych m.in.: tworzywa sztuczne, papier, 
szkło, opakowania wielomateriałowe oraz inne materiały podlegające odzyskowi. 

• Zapewnienie zatrudnianym osobom badań i szczepień ochronnych wymaganych 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie wykazu rodzajów 
czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u osób 
zatrudnionych do wykonywania czynności zgodnych z umową. (Dz. U. z 2012r., poz. 40). 

• Zapewnienie dla osób realizujących usługę, posiłków i napojów regeneracyjnych zgodnie  
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. W sprawie profilaktycznych 
posiłków i napojów. 

• Przekazanie Zamawiającemu listy osób związanych z realizacją usługi. 

• Doczyszczanie i podział odpadów ręcznie. 

• Doczyszczanie i podział surowców wtórnych ręcznie. 

• Dbałość o czystość i porządek w miejscach wykonywania usługi i na terenie zakładu poprzez 
wykorzystanie własnych narzędzi pomocniczych np. szufli, grabi, mioteł, rękawic gumowych  
ochronnych. Każdorazowo po zakończonej zmianie uporządkowanie w/w miejsc. 

• Dbałość o czystość i porządek urządzeń wchodzących w skład linii sortowniczej wskazanych 
przez Zamawiającego, tj. separator balistyczny, przesiewacz bębnowy, przenośniki taśmowe,  
kabiny sortownicze, ciągi technologiczne, teren wokół hali sortowni oraz Zakładu/Instalacji. 

• Zapewnienie kasków ochronnych, odzieży roboczej, obuwia roboczego, środków ochrony 

indywidualnej dla osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 
2377 KP oraz wykonanie we własnym zakresie badań lekarskich i szkoleń BHP. 

• Pranie odzieży roboczej i ochronnej zgodnie z wymaganymi przepisami prawa.  

• Zapewnienie środków ochrony indywidualnej zgodnie z  art. 2376 KP.  

• Wykonawca musi zapewnić sprawność merytoryczną oddelegowanych osób (w tym osób 
niepełnosprawnych), umożliwiająca sprawne  oddzielenie poszczególnych surowców 
uwzględniając rodzaje, typy i kolory.  

• Postępowanie zgodnie z wszelkimi instrukcjami oraz regulaminami służbowymi 
obowiązującymi na terenie Zakładu/Instalacji. 

• Zapewnienie na każdej zmianie minimum dwóch osób, które będą odpowiedzialne za nadzór 
nad prawidłowym wykonywaniem usługi oraz za akceptację czasu pracy zgodnie  
z listą obecności i harmonogramem pracy zmianowej. 

• Zapewnienie stałej obecności osoby występującej w funkcji Koordynatora, którego zadaniem 
będzie zapewnienie wszelkimi środkami i czynnościami organizacyjnymi płynność 

wykonywanych prac na rzecz Zleceniodawcy oraz dokonywania rozliczeń w imieniu 
Wykonawcy. 

• Ponoszenie kosztów postępowania przy ewentualnym wypadku przy pracy przez osoby 
wykonujące czynności wynikające z realizacji usługi, bądź z nieprzestrzegania zasad 

organizacji pracy na terenie Zakładu. 

• Zatrudnienie (od pierwszego dnia realizowania umowy) na własne potrzeby związane  
z realizacją usługi pracownika BHP w celu przestrzegania bezpieczeństwa pracy osób 
zatrudnionych przez Wykonawcę wykonujących czynności zgodnie z umową. W związku  
z tym obowiązkiem Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenie dotyczące 

spełnienia tego wymogu.   

• Przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń wstępnych i okresowych osób realizujących usługę 
pod względem merytorycznym świadczonej usługi. 

• Gwarancja elastyczności prowadzenia usługi, tzn. w przypadku, gdy osoba lub osoby nie 
spełniają oczekiwań Zamawiającego oraz gdy jedna lub więcej osób nie stawią się w miejscu 
realizacji usługi, Wykonawca wymienia te osoby na inne lub zapewnia zastępstwo  
w miejsce brakującej osoby/osób w trybie natychmiastowym, jednak nie dłuższym   
niż 48 godz. 
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Wyposażenie osób zatrudnionych przez Wykonawcę: 

Kaski ochronne, ubranie robocze, obuwie ochronne, środki ochrony indywidualnej (w tym okulary, 
maseczki, rękawice robocze, rękawice gumowe) 

 
Zaplecze dla osób zatrudnionych przez Wykonawcę: 
Zamawiający w ramach odrębnej umowy najmu może udostępnić pomieszczenia wyposażone w sprawną 
instalację elektryczną i sanitarną dla osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Przedmiotowa umowa 
umożliwi korzystanie z toalet, natrysków i bieżącej wody oraz szafek na ubrania. Wykonawca zobowiązany 
jest do przestrzegania  i udostępniania ww. pomieszczeń  osobom przez siebie zatrudnionym zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP i Ppoż.   
 

 
Rodzaj prowadzonej dokumentacji: 
Lista pracy (lista obecności) rozliczanie miesięczne  - Wykonawca prowadzi dokumentację dotycząca 
dziennej obecności osób realizujących usługę u Zamawiającego. W dokumentację ma wgląd również 

Zamawiający. 

 
Uwagi i dodatkowe zobowiązania (strony umowy):  
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA 

 
 

 
Aktualizacja - zmiany wprowadzone w dniu ………………………..  
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