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UMOWA  

 

zawarta w dniu ………………….. pomiędzy: 

 

”EKO–REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie: 97–400 Bełchatów ul. Bawełniana 18, wpisaną przez 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000005790, NIP 769–19–17–979, REGON 590765381, BDO 000023260, 

wysokość kapitału zakładowego 71 390 500,00 zł, reprezentowaną przez: 

 

                     Mariusza Pękalę – Prezesa Zarządu 

                     Iwonę Koperską – Wiceprezes Zarządu 

 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a …………………………………………………………… z siedzibą w ……………………………………………………… 

przy ul. ……………………………………………………; NIP: ………………, którego reprezentuje:…………………………….. 

 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  

o następującej treści: 

 

Preambuła 

Umowa zostaje zawarta w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 

progi unijne na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

z Dz. U. z 2021 poz. 1129). 

Przedmiot umowy 

§1 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę doczyszczania odpadów 

oraz wykonania prac porządkowych realizowanych za pomocą środków zapewnionych przez 

Wykonawcę na terenie Zakładu/Instalacji zlokalizowanej w Julkowie gm. Skierniewice. 

Szczegółowy zakres prac określa instrukcja wykonania usługi, stanowiąca Załącznik nr 1 do 

umowy będący jej integralną częścią. Załącznik ten określa także zagrożenia stanowiskowe 

wynikające z realizacji usługi. 

2. Usługa, o której mowa w ust. 1 zostanie wykonana przez Wykonawcę samodzielnie tj. bez udziału 

podwykonawców w kluczowej części zamówienia, tzn. w zakresie doczyszczania odpadów.   

3. Zamawiający przewiduje że, 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 wcześniejszej informacji od 

Zamawiającego także w soboty.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowego wstrzymania realizacji usługi ze względu 

na zatrzymanie linii sortowniczej wynikające z prac konserwacyjnych i remontowych itp.,  

o czym powiadomi wykonawcę z 24 godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku awarii linii 

sortowniczej Zamawiający niezwłocznie powiadomi o zaistniałej sytuacji i określi czas 

wstrzymania usługi.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowego wstrzymania realizacji usługi wynikające  

z braku dostępności odpadów do sortowania, o czym powiadomi Wykonawcę z 8 godzinnym 

wyprzedzeniem.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo, po wcześniejszym pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy,  

do zmiany godzin pracy, ilości zmian oraz ilości osób wykonujących czynności w ramach umowy 

w zależności od potrzeb Zamawiającego z 24 godzinnym wyprzedzeniem w formie elektronicznej. 

7. Zamawiający będzie rozliczał usługę na podstawie faktycznie przepracowanych godzin  

nie gwarantując, że minimalny czas pracy wynosić będzie 8 godzin. 

8. W przypadku awarii na linii sortowniczej, Zamawiający może powierzyć osobom zatrudnionym 

przez Wykonawcę wykonywanie  innych prac, zgodnych z przedmiotem umowy. 
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9. Wykonawca winien zapewnić 26 osobowy zespół personelu oraz jego obecność w pełnym składzie 

na każdej ze zmian w każdym dniu wykonywania usługi. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę. 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 

Obowiązki Wykonawcy 

§2 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Terminowe wykonywanie usługi z należytą starannością i jakością. 

2. Zapewnienie 26 osób na zmianach przerobowych (dotyczy każdej zmiany, tj. I i II) jednak nie 

mniej niż 20 osób minimalnie) w celu spełnienia niezbędnych warunków umożliwiających 

uruchomienie linii i prawidłowe wykonanie usługi doczyszczania oraz 6 osób do wykonywania 

prac porządkowych po zakończeniu zmiany przerobowej. Prace porządkowe wykonywane będą 

na terenie Z/I zlokalizowanej w Julkowie gm. Skierniewice za pomocą narzędzi i środków 

Wykonawcy. 

3. W przypadku braku zapewnienia minimalnej ilości osób, o których mowa w ustępie  

2, niniejszego paragrafu uniemożliwiającej poprawne działanie linii sortowniczej Zamawiający  

ma prawo do nałożenia kar o których mowa §7 ust. 1 lit. a i f.  

4. Pisemne zgłaszanie Zamawiającemu usterek i innych uwag mających wpływ, na jakość 

wykonywanej usługi doczyszczania odpadów oraz prac porządkowych. 

5. Należyte wykonywanie przedmiotu umowy. Jeżeli usługa doczyszczania odpadów i prac 

porządkowych 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 (koordynatora i brygadzistę) w momencie 

stwierdzenia nieprawidłowości. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa powyżej,  

Wykonawca ma obowiązek podjąć działania naprawcze w trybie natychmiastowym oraz musi na 

własny koszt (bez dodatkowego wynagrodzenia) oczyścić surowiec z występujących 

zanieczyszczeń, natomiast z frakcji komponentu paliwa alternatywnego i balastu 

posortowniczego odzyskać surowce. 

6. Obowiązek przestrzegania wytycznych Kodeksu Pracy i przepisów z zakresu BHP i Ppoż.  

dla osób zatrudnionych do wykonywania przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie minimum pięciu 

pracowników przez Wykonawcę w oparciu o umowę o pracę (dotyczy Koordynatora  

i brygadzistów). Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę przez Wykonawcę pełnią funkcję na 

stanowisku nadzorującego, minimum po dwie osoby na każdej ze zmian (brygadziści). Umowa  

o pracę musi być zgodna z Ustawą z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy. Zamawiający będzie 

weryfikował przedmiotowe stosunki pracy w trakcie realizacji umowy. Wykonawca zapewni, aby 

pracownicy nadzorujący posiadali aktualne szkolenia okresowe BHP dla osób kierujących osobami 

zatrudnionymi przez Wykonawcę. 

7. Zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi legalności zatrudnienia. Niedozwolone jest korzystanie z pracowników 

tymczasowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o pracownikach tymczasowych w celu 

realizacji przedmiotu umowy. 

8. Zamawiający ze względu na charakter pracy, dopuszcza możliwość zatrudnienia przez 

Wykonawcę osób posiadających lekki stopień niepełnosprawności. Osoby zatrudnione przez  

Wykonawcę nie mogą posiadać znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz 

lekkiego stopnia u których stwierdzono schorzenia specjalne określone w art. 26a ust 1b Ustawy 

z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych. Osoby 

ww. muszą posiadać ważne badania uprawniające ich do pracy przy maszynach w ruchu. 

9. Zabezpieczenie osób zatrudnionych przez siebie w odzież roboczą, ochronną i środki ochrony 

indywidualnej odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy w tym między innymi: w kaski, 

rękawice robocze, rękawice gumowe, okulary, maski ochronne, obuwie robocze (wzór i kolor 

odpowiadający normom obowiązującym w firmie Zamawiającego), ubrania robocze, które muszą 

być zgodne ze standardami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca na własny 
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koszt zapewni również środki higieny osobistej właściwe do wykonywania czynności ręcznego 

doczyszczania odpadów. Wykonawca zapewnia na własny koszt pranie odzieży roboczej.  

10. Wykonawca ma obowiązek utrzymania porządku w miejscu pracy oraz w pomieszczeniach 

socjalnych w czasie realizacji usługi, a także sprzątania miejsca wykonywania usługi po 

zakończeniu dnia roboczego lub zgodnie z bieżącymi poleceniami Zamawiającego. 

11. Przekazanie Zamawiającemu w dniu podpisania umowy wykazu wszystkich osób biorących udział 

w realizacji przedmiotu umowy. Wykaz ten powinien zawierać następujące dane: datę 

sporządzenia, nazwisko i imię, rodzaj stosunku pracy oraz oświadczenie następującej treści:  

 

„Niniejszym oświadczam, iż wszystkie osoby wymienione w wykazie z dnia: ………… są zatrudnione 

przez firmę Wykonawcy w sposób legalny, posiadają aktualne orzeczenia lekarskie wydane na 

podstawie skierowań wystawionych przez firmę Wykonawcy,  z uwzględnieniem warunków 

określonych w §2 ust. 19 lit. a), posiadają aktualne szkolenia BHP, których program uwzględniał 

narażenie na czynniki biologiczne, posiadają wymagane prawem uprawnienia do obsługi maszyn 

i urządzeń (jeśli takowe są wymagane).” Oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do umowy.  

 

Powyższy wykaz Wykonawca zobowiązany jest aktualizować po każdej zmianie danych w nim 

zawartych. Zaktualizowane wykazy wraz z oświadczeniami należy przekazywać Kierownikowi 

Zakładu Zamawiającego. Wykaz oraz oświadczenie, o których mowa powyżej musi być podpisany 

przez koordynatora Wykonawcy, wyznaczonego dla danego zakładu w sposób określony  

w §2 ust. 19 lit. c). 

12. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dokumenty: 

a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie  

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie określonego stosunku pracy wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju stosunku pracy  

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy. Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej „RODO”), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników.  

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe  

do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami „RODO”. 

e) oświadczenie pracownika.  

13. Przestrzeganie zasad i przepisów BHP i Ppoż. oraz zapoznanie się osób (zatrudnionych przez 

Wykonawcę) wykonujących przedmiot umowy z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) dla 

Zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących: 

a) warunków ochrony przeciwpożarowej; 

b) zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia; 
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c) zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego; 

d) zadań i obowiązków koniecznych do spełnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 

Zapoznanie się z wytycznymi zawartymi w IBP powinno być potwierdzone podpisanym 

oświadczeniem, które stanowi załącznik do IBP dla Zakładu w Julkowie. IBP znajduje się  

u Kierownika Zakładu. 

14. Zamawiający zakazuje zatrudnionym przez Wykonawcę osobom wnoszenia, przechowywania, 

spożywania alkoholu oraz środków odurzających na terenie zakładu Zamawiającego. Zakazuje 

się również wejścia na teren zakładu osobom znajdującym się w stanie wskazującym na spożycie 

alkoholu lub środków odurzających. 

15. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zakazuje osobom zatrudnionym przez 

Wykonawcę wynoszenia poza teren zakładu jakichkolwiek znalezionych przedmiotów, 

materiałów, żywności itp. 

16. Zamawiający zakazuje używania telefonów komórkowych w tym prowadzenia rozmów 

telefonicznych podczas wykonywania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

17. Zamawiający zakazuje palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych na terenie całego Zakładu,  

z wyjątkiem miejsca do tego przeznaczonego. 

18. W przypadku nie zastosowania się do postanowień ustępów  14, 15,16 i 17 niniejszego paragrafu 

Zamawiający ma prawo nałożyć kary przewidziane w §7 ust 5. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) Pokrycia kosztów badań profilaktycznych w zakresie medycyny pracy pracowników i osób 

zatrudnionych (na podstawie określonego stosunku pracy) przez Wykonawcę oraz 

ewentualnie wymaganych szczepień ochronnych. W skierowaniu na badania należy 

uwzględnić zagrożenia biologiczne grupy 2 i 3** pracę przy maszynach w ruchu oraz inne 

zagrożenia, wynikające z załącznika nr 1.  

b) Zapewnienia na swój koszt szkoleń pracowników i osób wykonujących pracę na podstawie 

określonego stosunku pracy w zakresie BHP (wstępnych oraz okresowych). 

c) Wyznaczenie pracowników spośród osób zatrudnianych przez Wykonawcę do pełnienia 

funkcji koordynatora oraz brygadzisty dla danego zakładu – pracownicy zostaną wskazani  

w §9 ust. 6 niniejszej umowy. 

d) Wyznaczony koordynator i brygadziści odpowiedzialni są za bieżące dopuszczanie do pracy 

wyłącznie osób: 

▪ zatrudnionych w sposób legalny; 

▪ posiadających aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania 

pracy na określonym stanowisku, wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie 

skierowania wystawionego przez firmę Wykonawcy, z uwzględnieniem warunków 

określonych w §2, ust. 19 lit. a); 

▪ posiadających aktualne szkolenia z zakresu BHP, w szczególności wstępne lub okresowe 

oraz stanowiskowe. Karty szkolenia wstępnego i stanowiskowego musza być wystawione 

przez firmę Wykonawcy. Programy szkoleń z zakresu BHP muszą uwzględniać narażenie 

na czynniki biologiczne; 

• nie będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

e) Koordynator odpowiada za terminową aktualizację i przekazywanie do Kierownika Zakładu 

Zamawiającego, wykazu i oświadczenia, o których mowa w §2 ust. 11. 

20. Wykonawca oświadcza, że: 

a. zapoznał się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), znajdującym 

się na stronie internetowej www.eko-region.pl/kontakt/rodo/; 

b. zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające 

z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia 

mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą; 

c. znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych i przepisów „RODO” mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać 
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podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych; 

d. dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy  

oraz w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych 

i przepisów „RODO”; 

e. przekazywane przez Zamawiającego dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie  

w celach związanych z realizacją niniejszej umowy. Przekazywanie danych następuje  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, z zgodnie z przepisami „RODO”; 

f. wobec osób i reprezentantów, którymi posługuje się podczas realizacji postanowień niniejszej 

umowy, spełni w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny ”EKO-REGION” Sp. z o.o. 

(zgodnie z art. 14 „RODO”), znajdujący się na stronie internetowej www.eko-region.pl 

/kontakt/rodo/. Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniony także względem każdej nowej 

osoby reprezentanta, którego dane są/lub mają być przekazane ”EKO-REGION”  

Sp. z o.o.. 

21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby przez siebie 

zatrudnione na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP i Ppoż. 

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników 

oraz osoby działające na jego zlecenie osobom trzecim, w tym za przypadki uszczerbku  

na zdrowiu, uszkodzenie mienia wyrządzone działaniem lub zaniedbaniem przy realizacji 

przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks Cywilny.  

23. W przypadku wyrządzenia szkody przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, Zamawiający 

powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o zaistniałym zdarzeniu oraz umożliwi udział przedstawiciela 

Wykonawcy w oględzinach i ocenie rozmiarów szkody. Zakres szkody zostanie stwierdzony 

protokołem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

Podpisany protokół stanowić będzie podstawę ewentualnych roszczeń odszkodowawczych 

Zamawiającego wobec Wykonawcy.  

24. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia – zniszczenie przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, 

sprzętu będącego na wyposażeniu zakładu, Wykonawca dokona naprawy bądź wymiany 

uszkodzonych sprzętów w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niezgodności. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania norm czasowych wykonywania usług 

określonych w przedmiocie zamówienia bez względu na mogące wystąpić nieobecności personelu.   

 
Obowiązki i prawa Zamawiającego 

§3 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia z Wykonawcą  umowy najmu pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych w granicach posiadanych możliwości i na zasadach określonych  

w odrębnie zawartej umowie.  

2. Zamawiający odpowiedzialny jest za utrzymanie pomieszczeń, w których Wykonawca będzie 

wykonywał usługi objęte umową w odpowiednim stanie, zgodnym z przepisami BHP i Ppoż. 

3. Zamawiający ma prawo do nadzoru oraz kontroli pracy poszczególnych osób zaangażowanych  

w  zakresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz obowiązków, o których mowa w §2 ust.  

5 i ust. 10. Jeżeli Zamawiający uzna, że osoby te nie spełnia wymagań i oczekiwań na danym 

stanowisku pracy, wówczas może żądać od Wykonawcy zmiany tej osoby. 

4. Szacunkowa ilość godzin określona w §1 ust. 3 może ulec zmianie (Zamawiający ma prawo do 

określenia dziennej ilości godzin pracy osób wykonujących czynności zgodnie z umową na każdej 

ze zmian). W związku z tym Zamawiający, w toku realizacji umowy, zastrzega sobie prawo 

ograniczenia całkowitej szacunkowej ilości o maksimum 40%. Zmniejszenie ilości 

roboczogodzin w tym zakresie nie będzie rodziło żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy  

w stosunku do Zamawiającego, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowaną 

część umowy oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze zmniejszeniem ilości szacunkowej.  

W niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy 

minimum 60% szacunkowych ilości roboczogodzin do przepracowania w czasie  trwania 

umowy.  

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie osób zatrudnionych przez Wykonawcę 

pozostawione na terenie wykonywania usługi.  

6. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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7. Zamawiający gwarantuje minimalne przerwy w pracy włączając w to przerwy zgodnie  

z poniższym:  

                      08:00 - przerwa regeneracyjna 7 min 

                      10:00 - przerwa na posiłek - 30 min  

                      12:00 - przerwa regeneracyjna 7 min 

                      16:00 - przerwa regeneracyjna 7 min 

                      18:00 - przerwa na posiłek 30 min  

20:00 - przerwa regeneracyjna 7 min 

 

Rozliczenie usługi i wynagrodzenie 

§4 
1. Za wykonanie usługi wynikającej z tytułu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy wynagrodzenie za jedną roboczogodzinę jednej osoby wykonującej usługę 

w wysokości ……….. złotych plus podatek VAT według obowiązującej stawki,  

(słownie: ………………………………………………).  

2. Strony ustalają szacunkową wartość umowy, która wynosi  ……………. zł netto  

plus obowiązująca stawka podatku VAT, co daję kwotę brutto w wysokości …………… zł. 

3. W kalkulacji wynagrodzenia określonego w ust 1. Wykonawca ujął wszelkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu umowy.  

4. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT. 

5. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie następować w systemie miesięcznym na podstawie 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.  

6. Podstawą wystawienia faktury VAT jest obustronnie zaakceptowane rozliczenie za dany miesiąc 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy, w terminie do 3 dni roboczych następującego 

po danym okresie rozliczeniowym. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

7. Należność z tytułu wykonania usługi będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie ………… dni od daty jej dostarczenia  

do Zamawiającego. 

8. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. Jeżeli koniec terminu płatności przypada  

w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień 

roboczy następujący po takim dniu. 

9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 prawa bankowego, dla którego jest 

prowadzony rachunek VAT, oraz który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 

10. Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług  

z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów  

i usług. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji 

VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową umową. 

12. W przypadku gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata 

wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu 

przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania nowego rachunku 

bankowego ujawnionego w ww. wykazie.   

13. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego 

wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest 

traktowany jako opóźnienie zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim 

przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek 

ustawowych.   
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Należyte wykonanie przedmiotu umowy 

§5 
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości 2% szacunkowej wartości brutto umowy określonej w §4 ust. 2, w kwocie: 

……………………….. w postaci ……………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej  

lub ubezpieczeniowej będzie nieodwołalne, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie  

i powinno być wystawione na Zamawiającego. Do gwarancji zastosowanie będzie mieć prawo 

polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania spraw będzie sąd właściwy dla Zamawiającego  

(Beneficjenta) Treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego min 3 dni przed wyznaczonym dniem podpisania umowy. Dokument gwarancyjny 

powinien obejmować okres realizacji umowy powiększony o 30 dni.  

4. Po wykonaniu umowy zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w 100% według zasad 

przewidzianych w art. 453 Ustawy prawo zamówień publicznych nie później niż w 30 dniu  

po zakończeniu umowy.  

5. W przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

ważność i ciągłość zabezpieczenia dla całego okresu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 

winien dokonać w razie potrzeby stosownego przedłużenia terminu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy najpóźniej w dacie zawarcia aneksu do umowy. W razie wydłużenia czasu 

realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przedstawienia Zamawiającemu 

dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić na konto 

Zamawiającego w Łódzkim Banku Spółdzielczym o nr 24 8965 0008 2001 0006 4288 0001. 

7. Zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca kwotę zabezpieczenie zgodnie z art. 450 ust. 5 Ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie  

niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty  

z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata o której mowa w tym ustępie następuje nie później 

niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Zamawiający będzie miał również 

prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz  Wykonawcy, a koszty ubezpieczenia potrącone 

zostaną z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 
 

Termin realizacji umowy 
 §6 
Umowa będzie wykonywana od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy bądź też do 

momentu wykorzystania środków przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy wskazanych  

w §4 ust. 2 umowy, w zależności od tego, która z powyższych okoliczności wystąpi wcześniej.  

W przypadku wykorzystania środków wskazanych w §4 ust. 2, umowa ulega automatycznemu 

rozwiązaniu i nie wymaga składania w tym zakresie przez Zamawiającego oświadczenia woli. Umowa 

rozpocznie się z pierwszym dniem miesiąca i zakończy się na ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. 

 

Kary i roszczenia 

§7 
1. Zamawiający ma prawo do nałożenia kary na Wykonawcę w wysokości: 

a) 700,00 zł za każdego niezapewnionego pracownika na pierwszej bądź drugiej zmianie. 

Weryfikacja ilości osób odbywać się będzie na podstawie listy obecności dla każdej  

ze zmian. Podstawą naliczenia kary będzie załącznik nr 3 do umowy; 

b) 1500,00 zł za każdy przypadek niewykonania usługi w czasie określonym przez 

Zamawiającego. Dotyczy każdej ze zmian przerobowych.   

c) 1500,00 zł za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy, który został określony w  §2 ust. 5, 6, 9, 10; 
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d) 500,00 zł  za każdy dzień zwłoki w niedopełnieniu obowiązków wynikających z §2 ust. 

7, 11. 

e) 200,00 zł kary za każdy ujawniony przypadek nie stosowania się osób zatrudnionych 

przez Wykonawcę do ram czasowych określonych w  §3 ust. 7.  

f) 25 000,00 zł za każdy dzień niedopełnienie obowiązków wynikających z §2 ust.  

2 (zatrudnienia niezbędnej minimalnej ilości osób).  

2. Wykonawca jest zobowiązany (zobowiązuje osoby przez siebie zatrudnione) do bezwzględnego 

przestrzegania zasad wynikających z przepisów BHP i Ppoż., instrukcji obsługi i eksploatacji 

sprzętów i urządzeń oraz dbałości o czystość i porządek w miejscu pracy. W przypadku nie 

wywiązania się z tego warunku przez Wykonawcę i osoby przez niego zatrudnione, Zamawiający 

ma prawo nałożyć na Wykonawcę każdorazowo karę w wysokości 700,00 zł za każdą osobę po 

wcześniejszym pisemnym wskazaniu zaniedbań potwierdzonych przez przedstawicieli 

Zamawiającego lub rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.  

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający nałoży na niego karę umowną w wysokości 20% wartości brutto całego przedmiotu 

umowy określonego w §4 ust. 2. 

4. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które Wykonawca  

nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca będzie upoważniony do nałożenia kary umownej  

na Zamawiającego w wysokości 20% wartości brutto całego przedmiotu umowy określonego  

w §4 ust. 2. 

5. W przypadku każdorazowego naruszenia przez osobę zatrudnioną przez Wykonawcę obowiązków 

wskazanych w §2 ust. 14, 15, 16 i 17 Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia osoby, która 

narusza postanowienia w/w paragrafu na osobę, która będzie spełniała wszystkie wymagania 

określone w niniejszej umowie oraz Zamawiający uprawniony będzie do  nałożenia na 

Wykonawcę kary w wysokości 700,00 zł za każdorazowy przypadek naruszenia postanowień 

umowy, o których mowa w §2 ust. 14, 15, 16 i 17.  

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę tego wymogu co może skutkować naliczeniem kar umownych określonych w ust.  

1 pkt. d niniejszego paragrafu.   

7. Podstawę naliczenia kar umownych przez Zamawiającego stanowić będzie sporządzona przez 

Zamawiającego notatka, którą przekaże Wykonawcy. Wartość kary odliczana będzie na koniec 

miesięcznego okresu rozliczeniowego od faktury VAT. Zamawiającemu przysługuje prawo 

potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

8. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego będzie wyższa niż przysługujące mu 

od Wykonawcy kary umowne będzie on uprawniony do odszkodowania uzupełniającego 

dochodzonego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

9. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy czy jej 

rozwiązania. 

10. Naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyklucza jej naliczenia z innych tytułów;  kary 

mogą być dochodzone łącznie, przy czym łączna maksymalna wysokość kar umownych, do 

których zapłacenia zobowiązany jest Wykonawca wynosi 30% wynagrodzenia brutto za 

realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

11. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy – na co Wykonawca wyraża zgodę – nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia zamówienia lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających  

z umowy.  

12.  Wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę wykonujące pracę zgodnie z umową mają 

obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania usługi wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku niestosowania 

i przekroczenia w trakcie wykonywania usług norm, określonych w odrębnych przepisach, 
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dotyczących ochrony  środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, wszelkie opłaty i kary 

ponosi wyłącznie Wykonawca.  

Rozwiązanie umowy 

§8 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. Dla skuteczności rozwiązania umowy wymagane jest zachowanie formy 

pisemnej wypowiedzenia umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy, z zachowaniem prawa do żądania  

od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w §7 ust. 3 w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku dziesięciokrotnego niezapewnienia minimum 26 osób na pierwszej zmianie 

bądź minimum 26 osób na drugiej zmianie; 

b) w przypadku dziesięciokrotnego niewykonywania usługi w terminach określonych  

w §1 ust. 3 bądź w terminach określonych w §1 ust. 6; (dotyczy pracy na 2 zmiany –  

z zastrzeżeniem że łączny dzienny czas pracy nie przekroczy 16 h); 

c) w przypadku dziesięciokrotnego nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o czym 

mowa w §2 ust. 5, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonywania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą umową; 

d) w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę min 5  pracowników w oparciu o umowę 

o pracę (min. po 2 osoby na każdej ze zmian); 

e) w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę pracowników na podstawie stosunku 

pracy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi legalności 

zatrudnienia; 

f) w przypadku zwłoki trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych w dostarczeniu oświadczeń 

zgodnie z §2 ust. 11; 

g) w przypadku nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy; 

h) w przypadku nierozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

w ciągu 2 dni kalendarzowych od daty wskazanej w umowie lub nie kontynuowania 

ich w ciągu dwóch dni kalendarzowych pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego; 

i) w przypadku gdy Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej 

bez zgody Zamawiającego; 

j) w przypadku zwłoki trwającej 10 dni kalendarzowych w zapewnieniu ciągłości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla całego okresu realizacji przedmiotu 

umowy; 

k) w przypadku braku skierowania na własny koszt zatrudnionych przez Wykonawcę osób  

na badania profilaktyczne w zakresie medycyny pracy oraz ewentualne wymagane 

szczepienia ochronne, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Zamawiającego 

skierowanego do Wykonawcy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku likwidacji, ogłoszenia 

upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

4. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać 

uzasadnienie. 

5. Rozwiązanie umowy bez wzajemnych roszczeń finansowych może nastąpić w każdym czasie 

jedynie za pisemną zgodą obu stron. 

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu czy też dokonano zmiany z naruszeniem postanowień art. 454 i 455 

ustawy PZP albo Wykonawca w chwili zawarcia umowy powinien był podlegać wykluczeniu 

zgodnie z art. 108 ustawy PZP - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

7. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia  

w przypadku zwłoki (powyżej 30 dni) w zapłacie wynagrodzenia wynikającego z niniejszej 

umowy. 
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 PROJEKT UMOWY - Julków 

Postanowienia końcowe 

§9 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

pod rygorem ich nieważności w granicach unormowanych w art. 455 Ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie informacje przekazane sobie przez strony podczas realizacji umowy stanowią tajemnicę 

handlową i będą wykorzystywane przez strony tylko i wyłącznie do realizacji umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zachowania  

w tajemnicy otrzymywanych informacji poufnych w ramach swojej wewnętrznej organizacji, 

stosując co najmniej takie same zabezpieczenie jak przy zachowaniu poufności własnych prawem 

chronionych tajemnic.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku: 

a. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

b. zmiany czasu obowiązywania umowy w sytuacji, gdy nie została wyczerpana wartość 

umowy wskazana w §4 ust. 2. 

5. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację postanowień niniejszej umowy ze strony 

Zamawiającego są: 

a) Emilia Chociej – Kierownik zakładu - e-mail:echociej@eko-region.pl. tel.:782 828 015 

b) Iwona Wróblewska, e-mail: iwroblewska@eko-region.pl. tel.: 785 828 208 

 

6. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację postanowień niniejszej umowy  

ze strony Wykonawcy są: 

 

a) ………………………………………………………… - Koordynator dla Z/I w Julkowie 

b) ………………………………………………………… –  

c) …………………………………………………………. –  

7. Wykonawca udostępni numer telefonu w celu umożliwienia stałego kontaktu z osobą nadzorującą 

realizację umowy po stronie Wykonawcy.  

8. Zamawiający oświadcza, że w rozumieniu art. 4 ust. 7 „RODO” jest administratorem wszelkich 

danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy z Wykonawcą. 

9. Ewentualne spory wynikłe ze stosowania umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze 

ugody poprzez metodę koncyliacji. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia 

sporu, rozstrzygany on będzie  przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego według przepisów 

polskiego prawa procesowego. 

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o 

odpadach.  

11. Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

Załączniki: 

 

1. Załącznik nr 1 - Instrukcja wykonywania usługi 

2. Załącznik nr 2 - Wzór rozliczenia 

3. Załącznik nr 3 - Wzór raportu dziennej obsady 

4. Załącznik nr 4 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy  
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