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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY  OPIS  ZAMÓWIENIA  
 

1. Nazwa Zamawiającego: GWDA sp. z o.o.  

2. Usługa polega na wykonywaniu usług ładowarkami jednonaczyniowymi o pojemności naczynia 
min. 3 m3. 

3. Zakres usługi obejmuje:  

3.1. dostarczenie ładowarek na teren Zamawiającego, zabezpieczenie paliwa do maszyn, 
obsługę maszyn, załadunek i przemieszczanie odwodnionych osadów ściekowych, innych 
odpadów, mas kompostowych i ziemnych,  układanie pryzm kompostowych, 
uporządkowanie terenu, każdorazowo po zakończonych pracach, oraz wykonywanie innych 
prac na terenach administrowanych - będących w zarządzie Zamawiającego. 

UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż przedmiotem zamówienia nie jest dzierżawa sprzętu,  
a wykonywanie usługi na zlecenie. 

3.2. Zamawiający dopuszcza w ramach zamówienia, możliwość używania ładowarek do 
świadczenia usług na rzecz innych podmiotów, poza terenem administrowanym przez 
Zamawiającego, Koszty i organizację transportu ładowarki/ładowarek w miejsce świadczenia 
usługi, poza terenem administrowanym przez Zamawiającego poniesie Zamawiający, 
natomiast koszty pracownicze, np. delegacje poniesie Wykonawca. 

3.3. Usługa realizowana będzie sukcesywnie w terminach ustalonych przez Zamawiającego, na 
terenach administrowanych, będących w zarządzie Zamawiającego, głownie instalacji 
kompostowni odpadów oraz instalacji oczyszczania ścieków komunalnych. 

3.4. Na terenie obiektu obowiązuje ośmiogodzinny czas pracy (w godzinach 7 00 – 15 00), z tym 
że Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach wykonywanie pracy w sposób 
ciągły, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną dyspozycyjność 
operatorów w godzinach od 5:00 do 21:00 od poniedziałku do piątku, a także w soboty, 
niedziele i święta po uprzedzeniu Wykonawcy przez Zamawiającego - 1 dzień wcześniej. 

3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin świadczenia usługi w przypadku zmiany 
organizacji czasu pracy Zamawiającego, informując o tym Wykonawcę z jednomiesięcznym 
wyprzedzeniem. 

4. Termin realizacji zamówienia: 

4.1. Usługi objęte zamówieniem wykonywane będą nie dłużej niż 24 miesiące od dnia zawarcia  
umowy lub do dnia do wyczerpania czasu pracy trzech ładowarek wynoszącego max. 
11.520 godzin, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi pierwsze. 

4.2. Spodziewany przez Zamawiającego termin rozpoczęcia realizacji usługi to styczeń 2022 r. 
Powyższy termin jest tylko terminem przewidywanym i może ulec zmianie. 

4.3. O faktycznym terminie rozpoczęcia usługi Zamawiający powiadomi wykonawcę, co najmniej 
5 dni wcześniej.  

4.4. Orientacyjny i maksymalny czas pracy trzech ładowarek wynosi max. 11.520 godzin. Wielkość 
podana przez Zamawiającego jest ilością maksymalną i stanowi wielkość szacunkową. 
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Zamawiający zastrzega uzależnienie realizacji zamówienia w zależności od rzeczywistych 
potrzeb, z tym zastrzeżeniem, że minimalna ilość godzin pracy trzech ładowarek nie będzie 
niższa niż 8.500. Wykonawca nie będzie miał prawa dochodzenia roszczeń wobec 
Zamawiającego z tytułu zmniejszenia ilości godzin do ilości minimalnej. 

5. Zamawiający żąda podstawienia na swój teren trzech sprawnych technicznie ładowarek 
jednonaczyniowych o pojemności naczynia min. 3m³ każda (wyposażonego w lemiesz) do 
wykonywania prac opisanych w przedmiocie zamówienia, w tym obsługi załadunku do wysokości 
4,1 m z zastrzeżeniami, że: 

5.1. każda z trzech ładowarek musi być: 

a) sprawna technicznie - aktualne badania techniczne (ocenę techniczną) Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć do wglądu Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 
Aktualne badania techniczne (ocenę techniczną), wykonywane 1x na 12 miesięcy, 
Wykonawca zobowiązany będzie posiadać przez cały okres realizacji umowy.  

b)  wyposażona w sprawne CB-radio, umożliwiające łączność na terenie spółki GWDA sp.  
z  o.o. w Pile. 

5.2. trzecia ładowarka jest ładowarką, która wykorzystywana będzie przez Zamawiającego 
sukcesywnie w miarę jego potrzeb, może też ona pełnić funkcję ładowarki zastępczej w 
sytuacji, gdy Zamawiający będzie wymagał podstawienia do pracy dwóch sprawnych 
ładowarek. 

5.3. Podstawione do realizacji ładowarki muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa  
i higieny pracy w zakresie użytkowania ładowarek przez pracowników podczas pracy, zgodnie 
z wymaganiami w tym zakresie. 

5.4. Wykonawca zapewni podczas realizacji usługi sprawny sprzęt gaśniczy – wyposażenie  
z uwzględnieniem  występującego zagrożenia pożarowego;  

5.5. Zamawiający jest upoważniony do kontroli stanu technicznego ładowarek Wykonawcy przez 
osoby uprawnione. Z kontroli zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawiciela 
Wykonawcy - Koordynatora oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający zobowiąże Wykonawcę 
do niezwłocznego usunięcia usterek lub wymiany ładowarki na sprawną. W przypadku 
niewywiązania się przez Wykonawcę z powyższego w ustalonym terminie, Zamawiający ma 
prawo odstąpić od umowy. 

5.6. Przerwa w wykonywaniu usługi (dwoma lub trzema ładowarkami, w zależności od potrzeb 
Zamawiającego), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie może trwać dłużej niż 8 godz. 
W przypadku awarii dłuższej niż 8 godz. Wykonawca zobowiązany jest podstawić ładowarkę 
zastępczą, sprawną technicznie o takich samych parametrach technicznych, umożliwiających 
sprawne wykonywanie pracy na obiekcie Zamawiającego. Podstawiona ładowarka zastępcza 
powinna posiadać: 

a) aktualne badania techniczne (ocenę techniczną), wykonane przez rzeczoznawcę 
posiadającego stosowne uprawnienia, (Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć je 
przed rozpoczęciem prac). 
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b) sprawne CB-radio, umożliwiające łączność na terenie spółki GWDA sp. z  o.o. w Pile. 

5.7. Po każdej przerwie w wykonywaniu usługi z powodu awarii ładowarki, Koordynator dokona 
oceny gotowości ładowarki do pracy w obecności Zamawiającego. W przypadku 
niezapewnienia ładowarki zastępczej przez Wykonawcę w wymaganym czasie, Zamawiający 
jest uprawniony do zapewnienia ładowarki we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, który 
jest zobowiązany zwrócić koszty wynajęcia zastępczej ładowarki wraz z jej obsługą w terminie 
7 dni, na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia operatorów ładowarek posiadających wymagane 
stosowne uprawnienia państwowe do obsługi podstawionego sprzętu, co Wykonawca 
zobowiązany jest potwierdzić stosownymi dokumentami –świadectwami/zaświadczeniami 
(oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). 

6.1. Z uwagi na zagrożenie czynnikiem biologicznym w miejscu wykonywania usługi Wykonawca - 
najpóźniej do dnia podpisania umowy jest zobowiązany przedłożyć w siedzibie 
Zamawiającego świadectwa (potwierdzenia) szczepień operatorów ładowarek w zakresie: 
dur brzuszny, tężec oraz żółtaczka typu A+B oraz utrzymywania tych szczepień przez cały okres 
realizacji umowy i przedkładania świadectw (potwierdzeń) szczepień na żądanie 
Zamawiającego.   

6.2. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie osoby przy pomocy których będzie realizował 
umowę będą posługiwały się językiem polskim w stopniu komunikatywnym w przeciwnym 
razie zapewni stałą asystę  tłumacza pozwalająca na prawidłową realizacje umowy.  

6.3. Kodeksowa przerwa w pracy (15 minut) dla operatorów ładowarek oraz czas czyszczenia, 
przeglądów i serwisu są odliczane od czasu pracy. Zamawiający zastrzega sobie 
weryfikowanie danych z protokołu „Karta pracy ładowarki” z nagraniami  monitoringu 
wizualnego, prowadzonego przez Zamawiającego na swoim terenie. 

6.4. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących 
BHP (w tym używania kamizelek odblaskowych) oraz stosowania się do przepisów 
przeciwpożarowych (w tym nie używania otwartego ognia i palenia tytoniu), transportu  
i składowania palnych płodów rolnych, określonych w rozporządzeniu ministra spraw 
wewnętrznych i administracji  z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ.U. z 2010r. nr 109 poz.719); Z uwagi 
na powyższe ustala się karę umowną za nieprzestrzeganie na instalacji kompostowni 
przepisów BHP i p.poż. (w tym używanie otwartego ognia lub palenie tytoniu) przez 
pracowników Wykonawcy w wys. 500,00 zł za jedno zdarzenie udokumentowane przez 
upoważnionych pracowników Zamawiającego. 

6.5. Zamawiający prowadzi na swoim terenie monitoring wizualny, Wykonawca zobowiązany jest 
uprzedzić o tym osoby skierowane przez niego do realizacji zadania u Zamawiającego. 

6.6. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych dla pracowników Wykonawcy. 
Wykonawca   zobowiązany jest zapewnić dla pracowników odpowiednie warunki socjalne 
oraz warunki zgodnie  z  zasadami BHP we własnym zakresie, w tym środki ochrony osobistej, 
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płyny do dezynfekcji oraz inne zabezpieczenia zgodnie z ogólnie przyjętymi zaleceniami. 

7. Pozostałe wymagania  

7.1. Na terenie całego obiektu GWDA sp. z o.o. obowiązuje tzw. strefa ruchu. W związku  
z powyższym pojazd i kierowca muszą spełniać te same wymagania, jak na drogach  
publicznych: pojazd musi być dopuszczony do ruchu, kierowca musi posiadać prawo jazdy  
i stosować się  do zasad ruchu drogowego oraz znaków i sygnałów drogowych ustawionych 
przez właściciela drogi. Początek strefy ruchu został oznaczony odpowiednim znakiem (D-52) 
jej koniec znakiem (D-53)Dozwolona maksymalna prędkość pojazdów na terenie obiektu 
wynosi do 30 km/h;. 

7.2. Zamawiający zapewnia miejsce parkingowe dla ładowarek na terenie zakładu, nie ponosi 
jednak odpowiedzialności materialnej za pozostawiony sprzęt. W związku z powyższym 
Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) sprzątania na bieżąco wyznaczonego miejsca parkingowego; 

b) zabezpieczenia wyznaczonego miejsca parkingowego odpowiednimi środkami przed 
przedostaniem się do gruntu lub wód zabrudzeń (np. oleju silnikowego, 
przekładniowego, smarów, lakierów, detergentów oraz innych zabrudzeń), mogących 
spowodować szkodę w środowisku. Za naprawę szkód w środowisku powstałych  
w trakcie realizacji zadania z winy Wykonawcy odpowiada  Wykonawca. 

7.3. Dostawy i tankowanie paliwa do ładowarek powinno odbywać się w sposób bezpieczny  
i zgodnie z zasadami BHP i p. poż. z zastosowaniem zabezpieczeń uniemożliwiających 
przenikanie paliwa do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych oraz ograniczeniem 
emisji par tych z paliw do powietrza atmosferycznego.  

7.4. Naprawy, w tym prace pożarowo niebezpieczne mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie  
z zasadami oraz  przepisami obowiązującymi w tym zakresie; 

7.5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony środowiska (załącznik do 
umowy) i gospodarowania wytworzonymi w trakcie realizacji zadania odpadami zgodnie  
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 779). 

7.6. Wykonawca we własnym zakresie odpowiada za terminowe składanie do odpowiednich 
organów: informacji, sprawozdań, opłat z zakresu korzystania ze środowiska. 

7.7. Zamawiający wymaga wskazania osoby odpowiedzialnej (z imienia i nazwiska oraz nr tel. 
kontaktowego) z ramienia Wykonawcy za kierowanie usługą (dalej zwany Koordynatorem),  
w tym za bieżącą kontrolę pracy pracowników Wykonawcy i jego ładowarek w miejscu 
wykonywania usługi oraz do codziennej współpracy z Zamawiającym. Do zadań Koordynatora 
będzie należało między innymi: nadzór nad operatorami ładowarek, reagowanie na 
stwierdzone przez Zamawiającego niedociągnięcia i nieprawidłowości w czasie wykonywania 
pracy oraz egzekwowanie od operatorów usunięcia stwierdzonych niedociągnięć  
i nieprawidłowości. 

7.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany operatora ładowarki. Zmiana będzie 
możliwa na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego świadczenia przez niego 
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usług, nie stosowania się do poleceń Zmawiającego, zasad obowiązujących na terenie 
administrowanym przez Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy uzasadniony 
obiektywnymi okolicznościami. W przypadku zmiany operatora ładowarki Wykonawca 
zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

7.9. Zamawiający będzie wydawał na bieżąco dyspozycje dotyczące czasu i miejsca pracy 
ładowarek przez swojego uprawnionego przedstawiciela.  

8. Rozliczenia i płatności 

8.1. Rozliczenie i fakturowanie za wykonane usługi odbywać się będzie dwa razy w miesiącu na 
podstawie protokołu „Karta pracy ładowarki”. Pierwszy okres rozliczeniowy każdego 
miesiąca, obejmuje okres od 01-go do 15-go dnia, drugi okres rozliczeniowy w tym samym 
miesiącu, obejmuje okres od 16-go dnia do ostatniego dnia miesiąca. 

8.2. Termin płatności wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury. 

9. Przed rozpoczęciem realizacji zadania, Zamawiający na własny koszt przeprowadzi szkolenie  
w zakresie znaczących aspektów środowiskowych zidentyfikowanych przez GWDA sp. z o.o.  
w  wyniku prowadzonej działalności oraz BHP i p.poż dla pracowników Wykonawcy; 

10. Przez cały okres realizacji zadania Wykonawca zobowiązuje się posiadać 

10.1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą 
ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) dla 
jednej i wszystkich szkód; 

10.2. ubezpieczenie OC komunikacyjne na każdą z ładowarek w tym na ładowarkę zastępczą.  

Kopie polis OC komunikacyjnej Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
przed dniem podpisania umowy. 

10.3. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy, umowa ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej oraz OC komunikacyjnego wygaśnie, Wykonawca zobowiązany 
będzie zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość 
wykonywania przedmiotowej umowy. Kopie tych polis Wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu 
powstałe w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających  
z realizacji umowy. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za inne działania lub zaniechania 
pracowników i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się Wykonawca w celu wykonania umowy;   

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu 
powstałe w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających  
z Umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub zaniechania Pracowników 
świadczących Usługi i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się w celu wykonania Umowy. 
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13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące Pracowników świadczących Usługi i osób trzecich, wynikające bezpośrednio 
z wykonywanych Usług, spowodowane z winy Wykonawcy. 

14. W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych, których uczestnikami byli Pracownicy 
świadczący Usługi, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia 
Zamawiającego o powstałym zdarzeniu oraz uczestnictwa w komisji badającej okoliczności 
zdarzenia. 


