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UMOWA 
zawarta w dniu …………………… 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 57 988 400,00 zł, która 
reprezentowana jest przez: 

Prezesa Zarządu Spółki             – Andrzeja Kaczmarka, 
Wiceprezesa Zarządu Spółki                – Mariusza Pękalę, 

zwana dalej Zamawiającym, 
a  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą” wybranym w trybie przetargu publicznego, 

o następującej treści: 

 
Preambuła: 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  
o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający  
i Wykonawca podpisali umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Rodzaj usług 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi mające na celu utrzymanie we 
właściwym stanie technicznym maszyn: 
a. Rozdrabniacz do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów Lindner POWER KOMET 2800, rok 

produkcji 2011. 
b. Rozdrabniacz jednowałowy stacjonarny - JUPITER 3200, rok produkcji 2012. 
c. Rozrywarka worków BRT, rok produkcji 2013. 
d. Rozdrabniacz walcowy mobilny - DOPPSTADT 3060, rok produkcji 2013. 
e. Rozrywarka worków - MATTHIESSEN, typ maszyny: SRIIIplus – K4 3Seg, nr. seryjny: 150364/034, 

rok produkcji 2016 . 
f. Rozrywarka worków - MATTHIESSEN, typ maszyny: SRIIIplus – K4 3Seg, nr. seryjny: 160046/039, 

rok produkcji 2016. 
g. Rozdrabniacz walcowy DOPPSTADT DW256 CERON, nr. seryjny 014  rok produkcji 2016. 

2. Maszyny stanową własność Zamawiającego: 
a. Miejsce użytkowania – Bełchatów ul. Przemysłowa 14 – zakład instalacja Zamawiającego ( § 1 pkt 1 

a, b, c, d, ).  
b. Miejsce użytkowania – Julków zakład instalacji Zamawiającego   ( § 1 pkt 1 e ). 
c. Miejsce użytkowania – Gotartów zakład instalacji Zamawiającego ( § 1 pkt 1 f, g ). 

3. Zakres usług: 
I. § 1 pkt 1 a: 
a. Napawanie wzmacniające/regeneracja części zużywalnych - uchwyty noży i wału rozdrabniacza 

(nazwa potoczna - napawanie rotora). 
b. Napawanie wzmacniające/regeneracja sań przeciw noży oraz wznowienie gwintów. 

c. Napawanie/regeneracja docisków sań. 
d. Napawanie wzmacniające/regeneracja sit nowych/regeneracja używanych. 

II. § 1 pkt 1 b: 
a. Napawanie wzmacniające/regeneracja rotora i uchwytów nożowych. 
b. Napawanie regeneracja sań kontra noży. 

III. § 1 pkt 1 c: 
a. Napawanie regeneracja noży rozrywających (długich). 
b. Napawanie regeneracja noży rozrywających (krótkich). 

IV. § 1 pkt 1 d: 
a. Napawanie wzmacniające/regeneracja części zużywalnych – uchwyty noży i wału rozdrabniacza 

(nazwa potoczna - napawanie rotora). 
b. Napawanie wzmacniające/regeneracja noży. 
c. Napawanie wzmacniające/regeneracja kontra noży.   

V. § 1 pkt 1 e: 
a. Napawanie wzmacniające/regeneracja noży rozrywających. 
b. Napawanie wzmacniające/regeneracja grzebienia rozrywającego.  

VI. § 1 pkt 1 f: 
a. Napawanie wzmacniające/regeneracja noży rozrywających. 
b. Napawanie wzmacniające/regeneracja grzebienia rozrywającego. 

VII. § 1 pkt 1 g: 
a. Napawanie wzmacniające/regeneracja części zużywalnych – uchwyty noży i wału rozdrabniacza 

(nazwa potoczna – napawanie rotora). 
b. Napawanie wzmacniające/regeneracja noży. 
c. Napawanie wzmacniające/regeneracja kontra noży. 

4. Zabrania się podzlecania wykonania usługi innemu podmiotowi. 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 2 

§ 2 
Wykonywanie usług:  
1. Napawanie/regeneracja rotora (§ 1 pkt 3 I a) –Zamawiający nie przewiduje częstszego napawania niż 

jeden raz w miesiącu. Napawanie/regeneracja odbywa się na terenie Zamawiającego. 
2. Napawanie/regeneracja sań, wznowienie gwintów (§ 1 pkt 3 I b) – części te mogą ulec uszkodzeniu  

w ramach prawidłowej eksploatacji i nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Nie przewiduje się napawania 
większej ilości niż  10 sztuk w czasie jednego miesiąca. Na napawanie sań i docisków Zamawiający wyraża 
zgodę poza terenem zakładu. Elementy sań i docisków będą wydawane na podstawie wewnętrznego 
dokumentu WZ – celem okazania na portierni. 

3. Napawanie/regeneracja docisków sań (§ 1 pkt 3 I c) – części te mogą ulec uszkodzeniu w ramach 
prawidłowej eksploatacji i nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Nie przewiduje się napawania większej 
ilości niż  5 sztuk w czasie jednego miesiąca. Na napawanie grzebieni Zamawiający wyraża zgodę poza 
terenem zakładu. Elementy grzebieni będą wydawane na podstawie wewnętrznego dokumentu WZ – celem 
okazania na portierni.  

4. Napawanie wzmacniające/regeneracja sit (§ 1 pkt 3 I d) – części te nie ulegają ścieraniu w ramach  
prawidłowej eksploatacji. Ilość elementów – 4 sztuki w czasie jednego miesiąca. Na napawanie sit 
Zamawiający wyraża zgodę poza terenem zakładu. Sita będą wydawane na podstawie wewnętrznego 
dokumentu WZ– celem okazania na portierni. 

5. Napawanie wzmacniające/regeneracja rotora i uchwytów nożowych (§ 1 pkt 3 II a)   – Zamawiający nie 
przewiduje częstszego napawania niż jeden raz na 60 dni. Napawanie odbywa się na terenie 
Zamawiającego. 

6. Napawanie regeneracja sań kontra noży (§ 1 pkt 3 II b)  - części te mogą ulec uszkodzeniu w ramach 
prawidłowej eksploatacji i nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ilość elementów maksymalnie 4 sztuki w 
czasie jednego miesiąca. Na napawanie sań Zamawiający wyraża zgodę poza terenem zakładu. Elementy 
sań będą wydawane na podstawie wewnętrznego dokumentu WZ – celem okazania na portierni. 

7. Napawanie regeneracja noży rozrywających (§ 1 pkt 3 III a, b) - Zamawiający nie przewiduje częstszego 
napawania niż jeden raz na kwartał. Części te mogą ulec uszkodzeniu  
w ramach prawidłowej eksploatacji i nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Napawanie odbywa się na 
terenie Zamawiającego. 

8. Napawanie wzmacniające/regeneracja części zużywalnych – uchwyty noży i wału rozdrabniacza (nazwa 
potoczna - napawanie rotora) (§ 1 pkt 3 IV a) - Zamawiający nie przewiduje częstszego napawania niż 
jeden raz na 6 miesięcy. Napawanie/regeneracja odbywa się na terenie Zamawiającego. 

9. Napawanie wzmacniające/regeneracja noży (§ 1 pkt 3 IV b) - Zamawiający nie przewiduje częstszego 
napawania niż jeden raz na 6 miesięcy Napawanie odbywa się na terenie Zamawiającego. 

10. Napawanie wzmacniające/regeneracja kontr noży (§ 1 pkt 3 IV c)  - Zamawiający nie przewiduje 
częstszego napawania niż jeden raz na 12 miesięcy. Napawanie/regeneracja odbywa się na terenie 
Zamawiającego. 

11. Napawanie wzmacniające/regeneracja noży rozrywających (§ 1 pkt 3 V a) - Zamawiający nie przewiduje 
częstszego napawania niż jeden raz na 6 miesięcy, części te mogą ulec uszkodzeniu w ramach prawidłowej 
eksploatacji i nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Napawanie odbywa się na terenie Zamawiającego. 

12. Napawanie wzmacniające/regeneracja grzebienia rozrywającego (§ 1 pkt 3 V b)   - Zamawiający nie 
przewiduje częstszego napawania niż jeden raz na 12 miesięcy, części te mogą ulec uszkodzeniu w ramach 
prawidłowej eksploatacji i nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Napawanie odbywa się na terenie 
Zamawiającego. 

13. Napawanie wzmacniające/regeneracja noży rozrywających (§ 1 pkt 3 VI a) - Zamawiający nie przewiduje 
częstszego napawania niż jeden raz na 6 miesięcy, części te mogą ulec uszkodzeniu w ramach prawidłowej 
eksploatacji i nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Na napawanie noży rozrywających Zamawiający wyraża 
zgodę poza terenem zakładu. Napawanie odbywa się na terenie Zamawiającego. 

14. Napawanie wzmacniające/regeneracja grzebienia rozrywającego (§ 1 pkt 3 VI b) - Zamawiający nie 
przewiduje częstszego napawania niż jeden raz na 12 miesięcy, części te mogą ulec uszkodzeniu w ramach 
prawidłowej eksploatacji i nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Na napawanie zębów grzebienia 
rozrywającego Zamawiający wyraża zgodę poza terenem zakładu. Napawanie odbywa się na terenie 
Zamawiającego. 

15. Napawanie wzmacniające/regeneracja części zużywalnych (§ 1 pkt 3 VII a)    – uchwyty noży i wału 
rozdrabniacza (nazwa potoczna – napawanie rotora). Zamawiający nie przewiduje częstszego napawania 
niż jeden raz na 6 miesięcy.  

16. Napawanie wzmacniające/regeneracja noży (§ 1 pkt 3 VII b) - Zamawiający nie przewiduje częstszego 
napawania niż jeden raz na 6 miesięcy. Napawanie odbywa się na terenie Zamawiającego. 

17. Napawanie wzmacniające/regeneracja kontra noży (§ 1 pkt 3 VII c) - Zamawiający nie przewiduje 
częstszego napawania niż jeden raz na 12 miesięcy, części te mogą ulec uszkodzeniu w ramach 
prawidłowej eksploatacji i nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Na napawanie kontr noży Napawanie 
odbywa się na terenie Zamawiającego. 

18. Osobą odpowiedzialną za zgłoszenia jest wskazany pracownik z ramienia Spółki (Załącznik Nr 1). 
19. Wszystkie usługi muszą być odnotowane przez wskazanego pracownika z ramienia Spółki w książce obsługi 

i napraw z datą wykonania. (Załącznik Nr 1). 
20. Części zamienne zapewnia Zamawiający. Pobór części zamiennych odbywa się w oparciu  

o przyjętą u zamawiającego dokumentację magazynową. Każdorazowe pobranie części zamiennych 
wymaga zdania części zużytych. Za obrót magazynowy częściami zamiennymi odpowiada wskazany 
pracownik zakładu Zamawiającego. 

21. Wszelkie materiały do wykonania napawań, i regeneracji po stronie Wykonawcy z wyłączeniem punktu 20.  
Drut do napawania o twardości ~60HRC. 
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§ 3 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
1. Dotarcia do miejsca w celu wykonywanej usługi na własny koszt. 
2. Zabezpieczenia terenu wykonywania pracy poprzez: 

 uprzątnięcie, posprzątanie  miejsca wykonywania pracy oraz najbliższego otoczenia z odpadów, paliwa 
alternatywnego, kurzu itp.  

 Uprzątnięcia, posprzątania maszyny z zalegającego na niej kurzu, pyłu,  paliwa alternatywnego itp. 
 Dostarczenia podręcznego sprzętu przeciwpożarowego w postaci gaśnic w pobliże miejsca 

wykonywanych prac. Sprzęt dostępny we wiacie w ilości: 2x gaśnica 6kg, 1x koc gaśniczy.  
 skropienia podłoża wodą.  

3. Zapoznania się Wykonawcy z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego na terenie Zakładu/Instalacji   
w Bełchatowie, Gotartowie, Julkowie i bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w IBP.  

4. Znajomości obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania 
pożaru. 

5. Sprawdzenia przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie zabezpieczenia przewidziane 
dla danego toku prac. 

6. Ścisłego przestrzegania wytycznych zabezpieczenia przeciwpożarowego ustalonego dla danego rodzaju 
prac. 

6. Przerwania pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających powstanie pożaru 
 i zameldowanie o tym wskazanemu pracownikowi z ramienia Spółki. 

7. Dokładnego sprawdzenia po zakończeniu pracy, miejsca i jego otoczenia celu stwierdzenia czy podczas 

prac niebezpiecznych pożarowo nie zainicjowano pożaru.  
8. Wykonywanie wszelkich poleceń  Zamawiającego oraz organów kontrolnych w sprawach związanych 

 z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac niebezpiecznych pożarowo. 
9. Znajomości użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania na wypadek powstania 

pożaru.  
10. Stałej obserwacji podczas prac niebezpiecznych pożarowo, likwidowanie zauważonych źródeł ognia oraz 

meldowanie o tych faktach. 
11. Sprawdzenia każdorazowo, czy podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony do zabezpieczenia miejsca pracy  

i jego otoczenia jest przydatny do natychmiastowego użycia 
12. Przerwania pracy w razie stwierdzenia sytuacji umożliwiającej powstanie pożaru.  
13. Znajomość i bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP. 
14. Bezwzględnego przestrzegania wytycznych producenta zawartych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej  

(DTR) maszyny – egzemplarz DTR dla Wykonawcy do odbioru po podpisaniu umowy. Znajomość 
Dokumentacji DTR oraz posiadanie przeszkolenia w zakresie objętym umową Wykonawca potwierdzi 
pisemnym oświadczeniem. 

15. Wykonywania usług w każdym czasie na zgłoszenie Zamawiającego w formie ustnej bezpośredniej lub 
ustnej przekazanej telefonicznie, następnie potwierdzone pisemnie według wzoru „zgłoszenie wykonania 
usługi” - wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy. Jedynie zgłoszenie pisemne stanowi podstawę do 
rozpoczęcia usługi przez Wykonawcę za wyjątkiem pory nocnej. W porze nocnej o zgłoszeniu ustnym 
wykonania usługi jest powiadomiony dozorca/portier przez wskazanego pracownika z ramienia Spółki.  
W tym przypadku „zgłoszenie wykonania usługi” zostanie uzupełnione po wykonaniu usługi. 

16. Okazania zgłoszenia przed przystąpieniem do wykonywania usługi.  
 

§ 4 
1. Wykonawca oświadcza, że: 

 posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane obowiązującymi przepisami, 
 sprzęt spawalniczy jest sprawny i posiada aktualny przegląd elektryczny, 
 butle z gazem używanym w procesie spawania mają aktualne przeglądy, 
 posiada pełną wiedzę w zakresie znajomości:  

 Dokumentacji techniczno-ruchowej spawarki elektrycznej wraz z osprzętem, 
 Instrukcji obsługi urządzenia, 
 Ryzyka zawodowego. 

2. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do pracy wyposażony w środki ochrony indywidualnej tzn. środki 
ochrony oczu, twarzy stosowane podczas spawania łukiem elektrycznym, fartuch spawalniczy, rękawice 
spawalnicze, obuwie spawalnicze. 

 
§ 5 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które spowodował Zamawiającemu 
minimum do wysokości środków niezbędnych do pokrycia kosztów naprawy powstałej szkody  
i przywrócenia stanu do stanu odpowiadającemu parametrom przed powstaniem szkody; 

2. Wykonawca oświadcza, że bezwzględnie będzie przestrzegał przepisów BHP i ppoż. obowiązujących na 
terenie Zamawiającego. 

 
§ 6 

Zamawiający zapewnia: 

- zasilanie elektryczne do spawarki,  
- części zamienne do maszyny. 

 
§ 7 

Wynagrodzenie 
1. Należność za usługę Wykonawca, będzie otrzymywał na podstawie Faktury VAT wystawionej na koniec 

miesiąca kalendarzowego. Należność przekazywana zostanie na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu 
21 dni od daty wystawionej faktury VAT.  

2. Za całościowe rozliczenie i przygotowanie załączników dotyczących wynagrodzenia ze strony 
Zamawiającego odpowiedzialny jest wskazany pracownik z ramienia Zamawiającego. 
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3. Wynagrodzenie obejmuje cenę robocizny, koszty dojazdu, koszty używania spawarki  
i  wynosi odpowiednio: 

 § 1 pkt 1 a: 
a. Napawanie/regeneracja rotora: 

w wysokości ………… zł + VAT za jedno napawanie; 
b. Napawanie/regeneracja sań i napawanie/regeneracja docisków sań: 

w wysokości ………… zł za każdą sztukę + VAT; 
d. Napawanie/regeneracja sit: 

w wysokości ………… zł za każdą sztukę + VAT; 

 § 1 pkt 1 b: 
a. Napawanie wzmacniające/regeneracja rotora i uchwytów nożowych: 

w wysokości ………… zł + VAT za jedno napawanie; 
b. Napawanie wzmacniające/regeneracja sań kontra noży: 

w wysokości ………… zł za każdą sztukę + VAT; 
 § 1 pkt 1 c: 

a. Napawanie regeneracja noży rozrywających (długich): 
w wysokości ………… zł za każdą sztukę + VAT; 

b. Napawanie regeneracja noży rozrywających (krótkich): 
w wysokości ………… zł za każdą sztukę + VAT; 

 § 1 pkt 1 d: 
a. Napawanie/regeneracja rotora: 

w wysokości ………… zł + VAT za jedno napawanie; 
b. Napawanie wzmacniające/regeneracja noży: 

w wysokości ………… zł za każdą sztukę + VAT; 
c. Napawanie wzmacniające/regeneracja kontra noży: 

w wysokości ………… zł za każdą sztukę + VAT; 
 § 1 pkt 1 e: 

a. Napawanie wzmacniające/regeneracja noży rozrywających: 
w wysokości ………… zł za każdą sztukę + VAT; 

b. Napawanie wzmacniające/regeneracja grzebienia rozrywającego: 
w wysokości ………… za każdą sztukę + VAT; 

 § 1 pkt 1 f: 
a. Napawanie wzmacniające/regeneracja noży rozrywających: 

w wysokości ………… zł za każdą sztukę + VAT; 
b. Napawanie wzmacniające/regeneracja grzebienia rozrywającego: 

w wysokości ………… za każdą sztukę + VAT; 
 § 1 pkt 1 g: 

a. Napawanie wzmacniające/regeneracja rotora: 
w wysokości ………… zł + VAT za jedno napawanie; 

b. Napawanie wzmacniające/regeneracja noży: 
w wysokości ………… zł + VAT za jedno napawanie; 

c. Napawanie wzmacniające/regeneracja kontra noży: 
w wysokości ………… zł za każdą sztukę + VAT;. 
 

§ 8 
Należyte wykonanie umowy: 
1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości 2% 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. 
 

§ 9 
Kary umowne: 
1. W przypadku nie podjęcia wykonania pojedynczego zgłoszenia, wykonanie prac o którym mowa w  § 2 

pkt od 1 do 17 - Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł za 
każdą rozpoczętą godzinę nie podjęcia czynności naprawczych. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niepodjęcie wykonania usługi lub niewykonanie usługi  
w przypadku braku części zamiennych, za dostępność których odpowiedzialność ponosi Zamawiający.  

3. W przypadku niewykonania bądź wadliwego wykonania usługi, Zamawiający będzie miał prawo do 
powierzenia innemu podmiotowi, do wykonania usługi lub usunięcia wadliwego wykonania usługi. O fakcie 
tym Wykonawca zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki na piśmie. W takim przypadku Zamawiający 
będzie miał prawo obciążyć Wykonawcę kosztami wykonania usług przez inny podmiot - wymienionych  
w §2  umowy. 

4. Zamawiający w celu pokrycia kosztów wykonania usługi przez inny podmiot, o której mowa w niniejszym 
punkcie, uprawniony jest do potrącenia kwoty wynikającej z pokrycia kosztów tej usługi z bieżącego, 
należnego wynagrodzenia Wykonawcy o wartość kosztów usługi. 

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 1000,00 zł.  za każdorazowe 
wskazanie nieprzestrzegania zasad przedłożone na piśmie. 

6. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania usługi (wyznaczonego w zgłoszeniu – Załącznik Nr 1) 
przez   Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą w wysokości 10% wartości 
usługi  za każdorazowe opóźnienie. 

7. W przypadku rozwiązania  umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi  
odpowiedzialności, Wykonawca będzie upoważniony do nałożenia kary umownej w wysokości 50% kwoty 
netto wynagrodzenia miesięcznego zadeklarowanego w formularzu ofertowym.  
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8. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność bądź rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności Zamawiający uprawniony będzie do nałożenia kary umownej w wysokości 50% kwoty 
wynagrodzenia miesięcznego zadeklarowanego w formularzu ofertowym.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia za wykonane usługi.  
10. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy poniesiona przez nie szkoda będzie wyższa niż przysługująca im z tego 
tytułu  kara umowna. 

 
§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 11 
Umowa obejmuje okres  od dnia ………………….. do dnia ………………… 
 

§ 12 
1. Odstąpienie od umowy bez wzajemnych roszczeń finansowych może nastąpić w każdym czasie jedynie za 

zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. 
2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w przypadku zaniedbania Wykonawcy 

w realizacji warunków umowy lub utraty uprawnień koniecznych do wykonywania usługi, które naraziło 
Zamawiającego na straty finansowe. 

 
§ 13 

1. Ewentualne spory wynikłe z wykonania tej umowy rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie.  
2. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 
3. 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. 

4. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w sytuacji 
naruszania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy. 

§14 
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 13, 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. 
 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
Zamawiający:                                                                                     Wykonawca:            



Załącznik do Umowy nr. 1

1. Data zgłoszenia usługi do wykonania

2. Ustalony termin wykonania usługi

3. Forma zgłoszenia 
ustna 

bezposrednia

ustna 

telefoniczna
pisemna

(zaznaczyć krzyżykiem, podać godzinę zgłoszenia do 

Zleceniobiorcy)

4. Rodzaj usługi zgłoszonej

1. Napawanie rotora ilość sztuk:

2. Napawanie sań ilość sztuk:

3. Regeneracja docisków sań ilość sztuk:

4. Napawanie sit ilość sztuk:

5. Napawanie/regeneracja sań kontranoży ilość sztuk:

6.Napawanie noży rozrywających ilość sztuk:

7.Napawanie grzebienia rozrywajacego ilość sztuk:

8.Napawanie kontra noży ilość sztuk:

(zaznaczyć krzyżykiem)

5.
Osoba zgłaszająca usługę (imię nazwisko 

(podpis))

6. Do pobrania z magazynu (WZ)   7. Zdano na magazyn (ZW)

1. Napawanie/regeneracja rotora 1. Napawanie/regeneracja rotora

xxxxxx (materiały własne Zleceniobiorcy) xxxxxx (materiały własne Zleceniobiorcy)

2. Napawanie/regeneracja sań 2. Napawanie/regeneracja sań

xxxxxx (materiały własne Zleceniobiorcy) xxxxxx (materiały własne Zleceniobiorcy)

3. Napawanie/regeneracja docisków sań 3. Napawanie/regeneracja docisków sań

xxxxxx (materiały własne Zleceniobiorcy) xxxxxx (materiały własne Zleceniobiorcy)

4. Napawanie/regeneracja sit 4. Napawanie/regeneracja sit

xxxxxx (materiały własne Zleceniobiorcy) xxxxxx (materiały własne Zleceniobiorcy)

5. Napawanie/regeneracja sań kontra noży 5. Napawanie/regeneracja sań kontra noży

xxxxxx (materiały własne Zleceniobiorcy) xxxxxx (materiały własne Zleceniobiorcy)

6.Napawanie noży rozrywających 6.Napawanie noży rozrywających

xxxxxx (materiały własne Zleceniobiorcy) xxxxxx (materiały własne Zleceniobiorcy)

7.Napawanie grzebienia rozrywajacego 7.Napawanie grzebienia rozrywajacego

xxxxxx (materiały własne Zleceniobiorcy) xxxxxx (materiały własne Zleceniobiorcy)

8.Napawanie kontra noży 8.Napawanie kontra noży

xxxxxx (materiały własne Zleceniobiorcy) xxxxxx (materiały własne Zleceniobiorcy)

RW nr ZW nr

8. imię i nzawisko osoby odpowiedzialnej za magazyn 

części
9. imię i nzawisko osoby odpowiedzialnej za magazyn 

części

data i podpis data i podpis

10. data i podpis Zleceniobiorcy

1. Data rozpoczęcia usługi

2. Godzina podjęcia wykonania usługi

3. Data zakończenia usługi

4. Godzina zakończenia usługi

5. Rodzaj usługi wykonanej

1. Napawanie/regeneracja rotora 5. Napawanie/regeneracja sań kontra noży

2. Napawanie/regeneracja sań 6.Napawanie noży rozrywających

3. Napawanie/regeneracja docisków sań 7.Napawanie grzebienia rozrywajacego

4. Napawanie/regeneracja sit 8.Napawanie kontra noży

6. Uwagi

……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..
data i podpis Zleceniobiorcy data i podpis Zamawiającego

Zgłoszenie wykonania usługi ( niepotrzebne skreslić )

Maszyny: Lindner POWER KOMET 2800 r. prod 2011 rozdrabniacz do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów, JUPITER 3200 r. prod 2012 rozdrabniacz 

jednowałowy stacjonarny, BRT  r. prod. 2013 rozrywarka worków, DOPPSTADT 3060  r. prod. 2013 rozdrabniacz walcowy mobilny, MATTHIESSEN typ maszyny 

K4 3Seg nr. seryjny: 150364/034 r. prod. 2016 rozrywarka worków, MATTHIESSEN  typ maszyny K4 3Seg nr. seryjny: 160046/039 r. prod. 2016 rozrywarka 

worków, DOPPSTADT DW 256  nr. seryjny: 014 r. prod. 2016 rozdrabniacz walcowy stacjonarny. 

WYKONANIE USŁUGI

Maszyna ………………………………


