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Projekt umowy 
o wykonanie na terenie Z/I Bełchatów przy ul. Przemysłowej 14 i 16 usługi 

wysortowania surowców oraz sprasowania surowców/odpadów 
 

zawarta w Bełchatowie w dniu ………………… pomiędzy: 

”EKO-REGION” sp. z o.o. z siedzibą w: 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18, wpisaną przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi; XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  
nr 0000005790; NIP 769-19-17-979; REGON 590765381, nr rejestrowy BDO 000023260, 
wysokość kapitału zakładowego 71 390 500,00 zł, reprezentowaną przez: 

1) Mariusza Pękalę             - Prezesa Zarządu 
2) Iwonę Koperską             - Wiceprezes Zarządu 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 

o następującej treści: 
 

Preambuła 

Umowa zostaje zawarta w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.). 
 

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę, na terenie Zakładu/Instalacji  

w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16, na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na 
wysortowaniu surowców oraz sprasowaniu surowców/odpadów. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 winien być wykonany w oparciu o umowę  
i następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu umowy; 

2) załącznik nr 2 do umowy – rozliczenie finansowe usługi; 
3) załącznik nr 3 do umowy – rodzaj odpadów objętych usługą oraz szacowane ich ilości. 

 
Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi, o której mowa w § 1 sukcesywnie oraz 

zgodnie z niniejszą umową wraz załącznikami. Zamawiający zastrzega sobie w wyjątkowych 
przypadkach prawo do zmiany godzin i dni, w których realizowana ma być usługa bądź do 

czasowego jej wstrzymania z uwagi, np. na brak energii elektrycznej, awarię maszyn nie będącą 
następstwem nieprawidłowej ich obsługi i serwisowania przez Wykonawcę, odwołanie dostaw 
odpadów przeznaczonych do segregacji, wymianę przez Zamawiającego urządzeń i maszyn 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia itp. Zmiany opisane w niniejszym ustępie 
nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 

2. Usługa, o której mowa w § 1 będzie świadczona przez Wykonawcę przy użyciu maszyn  
i urządzeń zapewnionych przez Zamawiającego, za wyjątkiem ładowarki bądź koparko-ładowarki  

o pojemności łyżki około 1m3, którą zobowiązany zapewnić jest Wykonawca. Przekazanie 
Wykonawcy maszyn i urządzeń przez Zamawiającego nastąpi w ramach oddzielnej umowy 
dzierżawy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi, o której mowa w § 1 w taki sposób, aby 
wysortowane tworzywa sztuczne, pochodzące z selektywnej zbiórki, stanowiły minimum 40% 
wysortowanych surowców przeznaczonych do recyklingu w danym miesiącu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w danym miesiącu: 

1) wysortować taką ilość odpadów, jaką zapewni mu Zamawiający w ramach ilości odpadów 
przewidzianych do realizacji usługi, o których mowa w załączniku nr 3 do umowy, 

2) prowadzić sortowanie nie dopuszczając do mieszania się wysortowanych surowców  
z innymi surowcami i odpadami, 

3) skierować do sprasowania wszystkie odpady do tego przeznaczone, zgodnie z wytycznymi 
określonymi w załączniku nr 1 i nr 3 do umowy. 

4) notować wagę wysortowanych surowców/odpadów niezwłocznie po ich sprasowaniu; każda 
belka surowców/odpadów ma być zważona przy udziale pracownika wyznaczonego przez 

Zamawiającego. 
5) sprasować surowce/odpady w sposób gwarantujący bezpieczeństwo transportu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich środków niezbędnych do realizacji 
przedmiotu umowy. 
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6. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać osoby 
skierowane do obsługi maszyn i urządzeń przewidzianych do realizacji usługi ze sposobem ich 
użytkowania  
i eksploatacji – Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu protokołu 
sporządzonemu na tę okoliczność z podpisami pracowników skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji usługi. Wykonawca nie może skierować do pracy pracownika, którego nie zapoznał ze 
sposobem użytkowania i eksploatacji maszyn i urządzeń, i który nie podpisał protokołu z tej 
czynności. 

7. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi, Wykonawca zobowiązany przedstawić Zamawiającemu 
wykaz zatrudnionych pracowników skierowanych do realizacji umowy oraz uprawnienia 
operatorów do obsługi koparko-ładowarki. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu, w każdym przypadku zmiany pracownika, do  aktualnego wykazu 

zatrudnionych pracowników skierowanych do realizacji umowy oraz uprawnień operatorów do 
obsługi koparko-ładowarki. 

8. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego do: 

1) bieżącego prowadzenia książki napraw/obsługi wszystkich maszyn i urządzeń skierowanych 
do realizacji usługi – zapisywania wszystkich awarii i czynności naprawczych; 

2) zdania Zamawiającemu książki napraw/obsługi w ostatnim dniu świadczenia usługi oraz 

przedstawienia do wglądu na każde żądanie Zamawiającego; 
3) obsługi i serwisowania wszystkich maszyn i urządzeń skierowanych do realizacji usługi, 

zgodnie z dokumentacją dotyczącą maszyn i urządzeń, przy pomocy których Wykonawca 
realizuje przedmiot zamówienia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) poniesienia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie zarówno 

Zamawiającemu, jak i osobom trzecim oraz za mienie, szkody i wypadki na terenie 

wykonania przedmiotu zamówienia; 
2) dbania o czystość i porządek w miejscu wykonywania usługi i miejscu gromadzenia 

wysortowanych i sprasowanych surowców, zmieszanych odpadów opakowaniowych oraz 
balastu posortowniczego. Każdorazowo po zakończonej zmianie należy uporządkować w/w 
miejsca; 

3) przestrzegania przepisów BHP i p.poż podczas przebywania na terenie Zamawiającego oraz 
przestrzegania innych wskazań wymienionych w niniejszym punkcie, a w szczególności: 

a) eliminowania zachowań pracowników sprzecznych z zasadami BHP, 
b) do ścisłego przestrzegania wytycznych zabezpieczenia przeciwpożarowego ustalonego 

dla danego rodzaju prac, 
c) do przerwania wykonania przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub 

warunków umożliwiających powstanie pożaru i zgłoszenie tego Zamawiającemu, 
d) do sprawdzenia każdorazowo czy podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony do 

zabezpieczenia miejsca pracy i jego otoczenia jest przydatny do natychmiastowego 
użycia, 

e) do zabezpieczenia prac niebezpiecznych mogących spowodować zagrożenie zdrowia 
lub życia pracowników poprzez zapewnienie środków organizacyjno-technicznych, 

4) przeprowadzania pracownikom skierowanym do realizacji usługi szkoleń wstępnych, 
stanowiskowych i okresowych z zakresu BHP i posiadania stosownych dokumentów 
potwierdzających odbycie szkoleń (Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie 

Zamawiającego udostępnić protokoły ze szkoleń z zachowaniem ochrony danych 
osobowych). 

5) zapewnienia pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej oraz napojów 
regeneracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Wykonawca winien zatrudnić minimum 24 pracowników do wykonywania usługi będącej 
przedmiotem niniejszej umowy, w tym przynajmniej dwóch pracowników posiadających 
uprawnienia operatora koparko-ładowarki.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z  ustawą z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy . 

12. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 11 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia, w tym w szczególności: 

1) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od dnia pisemnego wezwania Zamawiającego 
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wykazu pracowników oraz 
dokumentów potwierdzających sposób ich zatrudnienia – poświadczona za zgodność  
z oryginałem kopia umów o pracę oraz poświadczona za zgodność z oryginałem kopia 
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zaświadczeń  
o przeszkoleniu BHP, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa. 
Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów powinny zostać przedstawione w taki 
sposób, aby była zapewniona ochrona 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  
(w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, natomiast z datą zawarcia umowy, 
imieniem i nazwiskiem pracownika, rodzajem umowy o pracę i wymiarem etatu). 

2) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od dnia pisemnego wezwania Zamawiającego 
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu zaświadczeń właściwego oddziału 

ZUS, potwierdzających opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy. 

Zaświadczenia powinny zostać przedstawione w taki sposób, aby była zapewniona ochrona 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

3) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od dnia pisemnego wezwania Zamawiającego 
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu poświadczone za zgodność  
z oryginałem kopie dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa. Poświadczone za 
zgodność z oryginałem kopie dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń powinny zostać przedstawione w taki sposób, aby była 
zapewniona ochrona danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

4) Zamawiający ma prawo w każdym czasie do weryfikacji pracowników realizujących 
czynności w ramach przedmiotu umowy pod kątem ich zatrudnienia przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę i posiadanych dokumentów, o których mowa pkt 2) i 3) oraz na 
podstawie oświadczeń zatrudnionych pracowników. 

13. Wykonawca zobowiązany jest znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz zasady 
postępowania na wypadek pożaru, w szczególności znać Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego 
(zwaną dalej: IBP) obowiązującą na terenie zakładu. Wykonawca zobowiązany jest do 
zapoznania swoich pracowników oraz pracowników ewentualnych podwykonawców  

z wytycznymi zawartymi w IBP dla Zakładu/Instalacji w Bełchatowie przed rozpoczęciem prac 
określonych w niniejszej umowie. Zapoznanie z wytycznymi powinno być potwierdzone 
podpisanym oświadczeniem, które stanowi załącznik do IBP dla Zakładu/Instalacji  
w Bełchatowie. Kopie oświadczeń winny być złożone do Kierownika Zakładu niezwłocznie, 
najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych i dołączone do instrukcji IBP chronologicznie.  
W przypadku zmian osobowych aktualne oświadczenia powinny być dostarczone w dniu 
rozpoczęcia pracy przez pracownika oraz wprowadzone do wewnętrznej ewidencji. IBP znajduje 

się u Kierownika Zakładu. 
14. Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody dokonane w mieniu Zamawiającego wskutek 

nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność również za podmioty przy pomocy, których wykonuje usługę na terenie 
Zakładu/Instalacji w Bełchatowie. 

15. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu i urządzeń przeznaczonych do wykonania prac objętych 
przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca dołoży wszelkich starań do zachowania ciągłości 

prac. 
16. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia–zniszczenia przez pracownika Wykonawcy, sprzętu 

będącego na wyposażeniu zakładu, Wykonawca dokona naprawy bądź wymiany uszkodzonych 
środków w terminie 14 dni oddania stwierdzenia niezgodności. 

17. Wykonawca zobowiązuje się pisemnie zawiadamiać Zamawiającego o okolicznościach, mogących 
mieć wpływ na jakość i terminowość świadczonej usługi. 

18. Wykonawca zakazuje wnoszenia, przechowywania, spożywania alkoholu oraz środków 
odurzających na terenie Zamawiającego przez swoich pracowników. 

19. Wykonawca zakazuje stawiania się do pracy pracowników w stanie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środków odurzających. 

20. Wykonawca oświadcza, że: 
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1) zapoznał się z Komunikatem dotyczącym obowiązku informacyjnego wynikającego  
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. 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; 

2) 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; 

3) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 
osobowych i przepisów „RODO” mających zastosowanie, które zobowiązany jest 
wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych; 

4) dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane zostały mu przekazane  
oraz w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych 
osobowych i przepisów „RODO”; 

5) przekazywane przez Zamawiającego dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie  
w celach związanych z realizacją niniejszej umowy. 

21. W przypadku, gdy usługa objęta niniejszą umową będzie świadczona w sposób niedopuszczalny 

(zanieczyszczenie surowców odpadami w wyniku nieskutecznego wysortowania surowców na 
linii sortowniczej bądź braku usunięcia z makulatury innych odpadów), co skutkować może dla 
Zamawiającego dodatkowymi kosztami (np. w postaci zwrotu zanieczyszczonego zbelowanego 
surowca przez recyklera na koszt Zamawiającego, potrącenia cenowe ze względu na 
zanieczyszczenia występujące w belach surowców), Wykonawca ma obowiązek na własny koszt 
oczyścić surowiec z zanieczyszczeń, a zanieczyszczone bele bądź wysortowany surowiec nie 
będą brane pod uwagę w ogólnym rozliczeniu finansowym przedmiotu umowy. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonywania przedmiotu zamówienia - bez 
udziału podwykonawców.  

23. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany pracownika, który dopuścił się rażących uchybień  
w czasie świadczenia usługi bądź wymiany pracownika na wniosek Zamawiającego. 

 

§ 3 
Obowiązki  i uprawnienia Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Zagospodarowanie balastu posortowniczego. 
2) Ponoszenie kosztów w postaci: energii elektrycznej, wody i ubezpieczeń sprzętów  

i urządzeń przekazanych Wykonawcy w dzierżawę na podstawie odrębnej umowy. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy najmu pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych w granicach posiadanych możliwości na zasadach określonych w odrębnie zawartej 

umowie. 
3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku nie 

zapewnienia przez Zamawiającego do realizacji usługi ilości odpadów określonych w załączniku 
nr 1 do umowy. 

4. Zamawiający nie odpowiada za jakość dostarczanych odpadów. 
5. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego z tytułu zmiany 

godzin i dni, w których realizowana ma być usługa bądź do czasowego jej wstrzymania,  

o czym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

§ 4 
Należyte wykonanie umowy 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
w wysokości 3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto w kwocie …………… zł (słownie: ………….. 
…/100 złotych) w postaci ……………………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania lub nie wykonania, w tym obowiązku zapłaty przez 
wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, a także z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania wynikającego z umowy stosunku prawnego, o jakim mowa w art. 376 
kc, ukształtowanego między Zamawiającym a Wykonawcą jako ewentualnymi dłużnikami 
solidarnymi, rozstrzygającego o obowiązku zwrotu Zamawiającemu całości kwot, w razie ich 

zapłaty Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom przez Zamawiającego. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej będzie nieodwołane, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie  
i powinno być wystawione na Zamawiającego. Do gwarancji zastosowanie będzie mieć prawo 
polskie a sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. Treść gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego pod rygorem 

http://www.eko-region.pl/
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uznania braku jego dostarczenia. Po wykonaniu umowy zabezpieczenie zostanie zwrócone 
Wykonawcy według zasad przewidzianych w art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. W przypadku zmiany na mocy aneksu do niniejszej umowy terminu realizacji przedmiotu 
umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 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. 
 

§ 5 
Rozliczenie usługi i wynagrodzenie: 

1. Strony ustalają szacunkową wartość umowy, która wynosi ………. zł netto plus obowiązująca 
stawka podatku VAT, co daje kwotę brutto……… zł. 

2. Za wykonaną usługę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie 
ze stawkami przedstawionymi poniżej:                                                                                                          
1) ….. zł netto (słownie: ……………………… złotych 00/100) za 1 Mg wysortowanego  

i sprasowanego tworzywa sztucznego typu PET zielony z selektywnej zbiórki,  
2) ….. zł netto (słownie: ………………………. złotych 00/100) za 1 Mg wysortowanego  

i sprasowanego tworzywa sztucznego typu PET niebieski z selektywnej zbiórki, 

3) ….. zł netto (słownie: ………………………………. złotych 00/100) za 1 Mg wysortowanego  
i sprasowanego tworzywa sztucznego typu PET bezbarwny z selektywnej zbiórki, 

4) ….. zł netto (słownie: ……………………………… złotych 00/100)) za 1 Mg wysortowanego  
i sprasowanego tworzywa sztucznego typu chemia gospodarcza z selektywnej zbiórki, 

5) ….. zł netto (słownie: ……………………………… złotych 00/100) za 1 Mg wysortowanego  
i sprasowanego tworzywa sztucznego typu folia kolor z selektywnej zbiórki, 

6) ….. zł  netto (słownie: ………………………………….. złotych 00/100) za 1 Mg wysortowanego  

i sprasowanego tworzywa sztucznego typu folia bezbarwna z selektywnej zbiórki, 
7) ……. złnetto (słownie: ………………………… złotych 00/100) za 1 Mg wysortowanej  

i sprasowanej makulatury mieszanej – linia z selektywnej zbiórki, 
8) …… zł netto (słownie: ………………………… złotych 00/100) za 1 Mg wysortowanej  

i sprasowanej makulatury mieszanej - hala z selektywnej zbiórki, 

9) …… zł netto (słownie: …………………….. złotych 00/100) za 1 Mg wysortowanego  
i sprasowanego tworzywa sztucznego typu opakowania twarde PP/PE z selektywnej zbiórki, 

10) …… zł netto (słownie: …………………. złotych 00/100) za 1 Mg wysortowane  
i sprasowane opakowania wielomateriałowe z selektywnej zbiórki, 

11) …… zł netto (słownie: ……..…………………. złotych 00/100) za 1 Mg wysortowanego złomu 
żelaznego z selektywnej zbiórki, 

12) …… zł netto (słownie: ……..…………………. złotych 00/100) za 1 Mg wysortowanego złomu  
nieżelaznego z selektywnej zbiórki, 

13) …… zł netto (słownie: ………………… złotych 00/100) za 1 Mg wysortowanego szkła 
opakowaniowego z selektywnej zbiórki,…… zł netto (słownie: ………………… złotych 00/100) 
za 1 Mg wysortowanego szkła opakowaniowego z selektywnej zbiórki, 

14) …… zł netto (słownie:………………złotych 00/100) za 1 Mg wysortowanego tworzywa 
sztucznego (pet bezbarwny, zielony, niebieski, opakowania twarde PP/PE, folia bezbarwna, 
folia kolor, chemia gospodarcza),  

15) …… zł netto  (słownie: ………………………. złotych 00/100) za 1 Mg wysortowanego  

i sprasowanego tworzywa sztuczne typu PET zielony z dostaw obcych, 
16) ….. zł netto  (słownie: ……………………. złotych 00/100) za 1Mg wysortowanego  

i sprasowanego tworzywa sztuczne typu PET niebieski z dostaw obcych, 
17) …… zł netto (słownie: …………………….. złotych 00/100) za 1 Mg wysortowanego  

i sprasowanego tworzywa sztuczne typu PET bezbarwny z dostaw obcych, 
18) …… zł netto  (słownie: ……………………. złotych 00/100) za 1 Mg wysortowanego  

i sprasowanego tworzywa sztuczne typu chemia gospodarcza z dostaw obcych, 

19) …… zł netto  (słownie: ………………….. złotych 00/100) za 1 Mg wysortowanego  
i sprasowanego tworzywa sztuczne typu folia kolor z dostaw obcych, 

20) …… zł netto  (słownie: ……………………. złotych 00/100) za 1 Mg wysortowanego  
i sprasowanego tworzywa sztuczne typu folia bezbarwna z dostaw obcych, 

21) …… zł netto  (słownie: ………………… złotych 00/100) za 1 Mg wysortowanej i sprasowanej 
makulatury mieszanka z dostaw obcych, 

22) …… zł netto  (słownie: ………………… złotych 00/100) za 1 Mg wysortowanej i sprasowanej 
makulatury opakowania z papieru i tektury z dostaw obcych, 

23) ….. zł netto  (słownie: ……………………… złotych 00/100) za 1 Mg wysortowanego  
i sprasowanego tworzywa sztucznego typu opakowania twarde PP/PE z dostaw obcych, 

24) ….. zł netto (słownie: ………………….. złotych 00/100) za 1 Mg sprasowanych zmieszanych 
odpadów opakowaniowych. 
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3. Wszelkie rozliczenia dotyczące umowy będą dokonywane w walucie polskiej. 
4. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie następować w systemie miesięcznym na podstawie 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest 
obustronnie zaakceptowane rozliczenie za dany miesiąc, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
umowy, w terminie do 5-go dnia roboczego następującego po danym okresie rozliczeniowym. 

Okresem rozliczeniowym jest cały miesiąc kalendarzowy. W przypadku, gdy niniejsza umowa 
nie zostanie zawarta z pierwszym dniem kalendarzowym miesiąca i nie zakończy się z ostatnim 
dniem miesiąca, okres rozliczeniowy obejmować będzie ilość dni wykonanej usługi w danym 
miesiącu kalendarzowym. 

5. Płatność przekazywana będzie na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie …….. od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 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. 

6. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia 
określonego w niniejszej umowie i jej załącznikach oraz jej nie ujęcia w wynagrodzeniu 
całkowitym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia  

z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 
7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego lub imiennym 
rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla którego jest prowadzony 
rachunek VAT oraz który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający 
zastrzega, że jeśli na dzień płatności wskazany rachunek nie będzie  znajdował się  wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy  
o  podatku od towarów i usług, płatność zostanie wstrzymana. 

8. 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. 108 a Ustawy o podatku od towarów  

i  usług. 
9. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 

10. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania  
w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową 
umową. 

11. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego jest rachunkiem wskazanym  
w jednolitym wykazie podatników VAT (tzw. Biała Lista) dostępnym w Biuletynie Informacji 
Publicznej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na stronie internetowej https://www.gov.pl 

/web/kas/wykaz-podatników-vat.  
12. Wykonawca zobowiązuje się poinformować pisemnie Zamawiającego o każdej zmianie lub 

wykreśleniu rachunku bankowego wskazanego w wykazie podatników VAT (tzw. Biała Lista) lub 
o utracie statusu czynnego podatnika VAT w terminie 2 dni od dnia wystąpienia tej 
okoliczności. 

 
 §6 

Termin obowiązywania umowy 
Umowa będzie wykonywana od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy bądź też do 
momentu wykorzystania środków przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy wskazanych  
w § 5 ust. 1 umowy, w zależności od tego, która z powyższych okoliczności wystąpi wcześniej.  
W przypadku wykorzystania środków wskazanych w § 5 ust. 1, umowa ulega automatycznemu 
rozwiązaniu i nie wymaga składania w tym zakresie przez Zamawiającego oświadczenia woli.  
 

§ 7 
Kary i roszczenia 

1. W przypadku dopuszczenia do przestoju pracy urządzeń i maszyn trwających dłużej  
niż 2 dni, w wyniku którego zostanie zakłócony normalny tok pracy, Zamawiający ma prawo  
do nałożenia kary umownej w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień niezapewnienia ciągłości 
pracy. W szczególności nastąpi to w przypadku zaniedbań Wykonawcy w nadzorze nad 

urządzeniami, bądź doprowadzenia do ich uszkodzenia.    
2. Zamawiający ma prawo do nałożenia kary na Wykonawcę w wysokości: 

1) 1 000,00 zł każdorazowo za niespełnianie obowiązku wynikającego z § 2 ust. 9 niniejszej 
umowy, 

2) 2 000,00 zł za każdy dzień nieuzasadnionego braku świadczenia usługi, 
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3) 2 000,00 zł każdorazowo za niespełnianie obowiązku wynikającego z § 2 ust. 1, 3 i 4 
niniejszej umowy, 

4) 2 000,00 zł za każdy dzień nie zapewnienia przez Wykonawcę ładowarki bądź koparko-
ładowarki o pojemności łyżki około 1m3 do realizacji usługi, 

5) 10 000,00 zł za skierowanie przez Wykonawcę pracownika do realizacji usługi bez 

zapoznania z obsługą maszyn i urządzeń. 
6) 1 000,00 zł za każdy dzień nie przedstawienia Zamawiającemu protokołu 

potwierdzającego zapoznanie pracownika/pracowników z obsługą maszyn i urządzeń 
skierowanych do realizacji usługi. 

7) 2 000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie braku prowadzenia przez Wykonawcę książki 
napraw/obsługi wszystkich maszyn i urządzeń skierowanych do realizacji usługi. 

8) 2 000,00 zł za każdy dzień braku zdania książki napraw na żądanie Zamawiającego; 

9) 10 000,00 zł za każdorazowy brak obsługi i serwisowania maszyn i urządzeń skierowanych 
do realizacji usługi, zgodnie z dokumentacją dotyczącą maszyn i urządzeń, przy pomocy 
których Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia. 

10) 10 000,00 zł za każdorazowy brak zapewnienia przez Wykonawcę odpowiedniego składu 
ilościowego pracowników do wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy,  
o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy.  

11) 2 000,00 zł za brak wymiany przez Wykonawcę pracownika, który dopuścił się rażących 
uchybień w czasie świadczenia usługi bądź wymiany pracownika na wniosek 
Zamawiającego. 

3. Po zakończonym miesiącu rozliczeniowym Zamawiający dokona porównania ilości surowca 
wysortowanego i sprasowanego w stosunku do ilości faktycznych na dany miesiąc. Jeżeli 
Wykonawca nie wykona założeń, Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę karę  
w wysokości 200,00 zł za każdą nie wysortowaną/ nie sprasowaną tonę surowców. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 2 000,00 zł za każdego pracownika 
wykonującego czynności w zakresie realizacji zamówienia, którego Wykonawca nie zatrudnił na 
podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

5. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków w zakresie przestrzegania 
przepisów BHP i P.POŻ Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną  

w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdorazowe wskazanie nieprzestrzegania przepisów 
przedłożone na piśmie. Jeżeli Wykonawca będzie uporczywie naruszał zasady i przepisy BHP  

i PPOŻ Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy w trybie 
natychmiastowym  
i nałożenie na Wykonawcę kary umownej w wysokości 20%wartości brutto umowy określonej  
w § 5 ust. 1. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy 
określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w zapewnieniu ciągłości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy dla całego okresu realizacji przedmiotu umowy. 
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wartości brutto umowy 

określonej w § 5 ust. 1 z powodu rozwiązania przez niego umowy z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, jak i również z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz z powodu 
rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy 
określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od terminów określonych w umowie, 

niedostarczenia dokumentów wymienionych w § 2 ust. 7oraz w § 2 ust. 9 pkt 4). 
9. Zamawiający może odstąpić od nałożenia kar wymienionych w niniejszym paragrafie z uwagi na 

działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Przez siłę 
wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego Strony umowy nie mogły przewidzieć, 
którego nie można było uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 
należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie, a która ma wpływ na 
realizacje przedmiotu umowy, w tym w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, 

strajki, itp. 
10. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty wystawienia 

noty obciążającej. Kary mogą być potrącane z bieżącego wynagrodzenia lub z wpłaconego 
zabezpieczenia po bezskutecznym upływie terminu zapłaty kary umownej przez Wykonawcę.  

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

w Kodeksie Cywilnym. 
12. Podstawą naliczenia kar będzie notatka, w formie pisemnej sporządzona przez Zamawiającego, 

przekazana do wiadomości Wykonawcy.  
13. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy czy jej 

rozwiązania. 
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14. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez Wykonawcę z innych tytułów, Wykonawca 
odpowiada według zasad określonych w Kodeksie Cywilnym. 

15. Maksymalna wartość kar umownych ze wszystkich tytułów, do których zapłacenia zobowiązany 
jest Wykonawca wynosi 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 
 

§ 8 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Niniejsza umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym,  
z zachowaniem prawa do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 
określonej w § 7 ust. 7 w następujących sytuacjach: 

1) likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa 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,  
4) gdy Wykonawca powierzy wykonanie usługi wynikającej z przedmiotu umowy osobie 

trzeciej bez zgody Zamawiającego,  
5) gdy Wykonawca nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje przedmiot umowy i mimo 

upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nadal go nie wykonuje bądź nie 
zmienia sposobu jego wykonywania, w tym nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 
obowiązki określone w § 2 ust. 1, 3 i 4. 

6) przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudnił pracowników wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. 

7) w przypadku, gdy Wykonawca przynajmniej pięciokrotnie nie zapewnił odpowiedniego 
składu ilościowego pracowników do wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszej 

umowy,  
o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy.  

8) w przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudnił minimum 24 pracowników do wykonywania 
usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, w tym przynajmniej dwóch pracowników 
posiadających uprawnienia operatora koparko-ładowarki. 

9) w przypadku, gdy Wykonawca w ciągu 7 dni licząc od terminów określonych w umowie nie 

przedłożył dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6, § 2 ust. 7 oraz w § 2 ust. 9 pkt 4). 
10) w przypadku opóźnienia trwającego 10 dni kalendarzowych w zapewnieniu ciągłości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla całego okresu realizacji przedmiotu 
umowy. 

11) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokonał wymiany pracownika, który dopuścił się 
rażących uchybień w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia lub na wniosek 
Zamawiającego. 

12) w przypadku, gdy Wykonawca przynajmniej trzykrotnie nie zapewnił ładowarki bądź 
koparko-ładowarki o pojemności łyżki około 1m3 do realizacji usługi. 

13) w przypadku, gdy Wykonawca przynajmniej trzykrotnie nie wykonał obsługi i serwisowania 
maszyn i urządzeń skierowanych do realizacji usługi, zgodnie z dokumentacją dotyczącą 
maszyn i urządzeń, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia. 

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

5. W przypadku odstąpienia od umowy: 
1) stronom nie będzie przysługiwał zwrot dotychczasowych wzajemnych świadczeń, 
2) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych, o ile będą należne zgodnie  

z niniejszą umową. 
 

§9 

Zmiany umowy 
1. Wszelkie „istotne” zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający, niezależnie od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Pzp lub  

o których mowa w innych obowiązujących przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
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i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1842 ze zm.), przewiduje możliwość zmiany postanowień 
umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 
a) zmiany sposobu  wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych 

odnoszących się do praw i obowiązków  stron umowy, wprowadzonych po zawarciu 
umowy, wywołujących  niezbędną potrzebę zmiany sposobu  realizacji umowy,  

b) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT 
w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT 
dla usług objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, 
jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za usługi, których do dnia zmiany stawki 

podatku VAT jeszcze nie wykonano, 
3. Zmiany danych teleadresowych oraz zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami 

nie wymaga formy aneksu do umowy. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 

1.  Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

2.  Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu 
Wykonawcy. 

3.  Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie 
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na 
ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne. 

4.  Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy Strony rozstrzygać będą w miarę możliwości  
w sposób polubowny. 

5.  Umowa niniejsza została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

6.  Wszelkie zawiadomienia związane z umową będą sporządzane na piśmie i będą doręczane  

na adresy:  
1) dla Zamawiającego: sekretariat@eko-region.pl 

2) dla Wykonawcy: …………………………  
7.  Osoby wyznaczone do kontaktu:  

A. Wykonawca wyznacza ……………………. tel.:............... jako osobę do kontaktu przy 
wykonywaniu niniejszej umowy. 

B. Zamawiający wyznacza: 
Marlena Markiewicz, tel.: 44 635 37 12 wew. 35 dla Z/I w Bełchatowie (realizacja 

umowy);  
Julia Majda, tel.: 44 635 37 12 wew. 27 dla Z/I w Bełchatowie (realizacja umowy). 

Strony oświadczają, że w/w osoby posiadają umocowanie do podejmowania wszelkich decyzji  
i działań w granicach określonych postanowieniami niniejszej umowy z wyjątkiem zmiany, 
rozwiązania lub odstąpienia od umowy. 

 
Załączniki do umowy: 

• załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu umowy; 
• załącznik nr 2 do umowy – rozliczenie finansowe usługi; 
• załącznik nr 3 do umowy – rodzaj odpadów objętych usługą oraz szacowane ich ilości. 

            
       

 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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