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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA
Warunki realizacji zamówienia
1.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2 Usługi związane z odpadami, 03416000-9 Odpady
drzewne, 42996100-5 Rozdrabniarki.

2.

Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu
rozdrabniacz/rębak, mieszaniny: mieszaniny gałęzi, konarów, karpin oraz innych części roślin
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków, cmentarzy oraz targowisk.
UWAGA: materiał przeznaczony do rozdrabniania może zwierać w swoim składzie części
mineralne np. gleba, ziemia, piasek, drobne kamienie.

3.

Zakres usługi obejmuje: dostarczenie maszyn na teren Zamawiającego, załadunek na
rozdrabniacz/rębak i rozdrabnianie ww. odpadów, zabezpieczenie paliwa do maszyn, obsługę
maszyn, uporządkowanie terenu po zakończonych pracach.

4.

Lokalizacja: teren instalacji kompostowni Piła, ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych.

5.

Pozyskany, w wyniku rozdrabniania odpadów, surowiec składać ma się z cząstek drewna (gałęzi,
konarów, karpin) i innych odpadów zielonych o wielkości frakcji max. do: 3 cm przekroju, 13 cm
długości z 10% marginesem tolerancji na zwartą w pozyskanym surowcu nadfrakcję, z tym że ilość
nadfrakcji nie może stanowić więcej jak 15% całości pozyskanej partii surowca. Pozyskany
surowiec ma umożliwiać jego bezpośrednie wykorzystanie jako materiału strukturotwórczego w
technologii kompostowania prowadzonej na instalacji kompostowni odpadów GWDA.
Za pozyskany surowiec, który nie będzie spełniać ww. parametrów zamawiający ma prawo odstąpić
od płatności, z uwagi na realizowanie umowy niezgodnie z jej zapisami oraz SWZ.

6.
7.

W przypadku uzyskania materiału (zrębki), która nie będzie spełniała ww. parametrów
Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w wykonaniu
przedmiotu Umowy lub zmiany sposobu świadczenia Usług, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

8.

W przypadku opóźnienie lub zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w okresie wykonywania
przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy kary zgodnie
umową.

9.

Orientacyjna ilość surowca będąca przedmiotem zamówienia – do 13.600 m.p. – dotyczy surowca
rozdrobnionego/pozyskanego - zrębki.
UWAGA: Minimalna ilość dzienna przerobionego (rozdrobnionego surowca) wymagana przez
Zamawiającego to 300 m.p.

10.

Wielkość podana przez Zamawiającego jest ilością maksymalną i stanowi wielkość szacunkową.
Zamawiający zastrzega uzależnienie realizacji zamówienia w zależności od rzeczywistych
potrzeb, z tym zastrzeżeniem, że minimalna ilość pozyskanego surowca nie może być niższa niż
11.000 m.p. Wykonawca nie będzie miał prawa dochodzenia roszczeń wobec Zamawiającego z
tytułu zmniejszenia ilości surowca rozdrobnionego/pozyskanego w ilości mniejszej niż
minimalna.

11.

Termin realizacji zamówienia: okres 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do dnia
rozdrobnienia całkowitej ilości odpadów określonej w zamówieniu, wynoszącej 13.600 m.p.
w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi pierwsze.
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12.

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

13.

O faktycznym terminie rozpoczęcia usługi Zamawiający powiadomi wykonawcę, co najmniej z
pięciodniowym dniowym wyprzedzeniem.

14.

Zadanie realizowane będzie sukcesywnie na instalacji kompostowni odpadów, w terminach
ustalonych przez Zamawiającego.

15.

Usługa będzie realizowana etapami, wg potrzeb Zamawiającego, na podstawie sukcesywnych
pisemnych zleceń. Dany etap zamówienia będzie obejmować do 5 dni roboczych, z tym że może
zostać przedłużony po wspólnym ustaleniu stron.

16.

Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji danego etapu zadania w terminie do 3 dni
od chwili zgłoszenia zapotrzebowania w oparciu o zamówienie składane telefonicznie, wysłane
e-mailem.

17.

Przerwa w wykonywaniu usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (awaria urządzenia) nie
może trwać dłużej niż 2 dni robocze. W przypadku przerwy trwającej dłuższej niż 2 dni robocze,
Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprzęt zastępczy, sprawny technicznie o minimum takich
samych parametrach technicznych, umożliwiających sprawne wykonywanie pracy na obiekcie
Zamawiającego.

18.

W przypadku niezapewnienia sprzętu zastępczego przez Wykonawcę w wymaganym czasie,
Zamawiający jest uprawniony do zapewnienia takiego sprzętu we własnym zakresie na koszt
Wykonawcy, który jest zobowiązany zwrócić koszty wynajmu i obsługi sprzętu zastępczego
w terminie 7 dni, na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego;

19.

W przypadku nierozpoczęcia lub przerwania świadczenia Usług Zamawiający wyznaczy Wykonawcy
odpowiedni termin na rozpoczęcie lub wznowienie wykonywania Usług i naliczy kary zgodnie
umową.

20.

Wykonanie danego etapu zamówienia potwierdzane będzie stosowanym protokołem,
zawierającym informacje o wykonanych pracach i ilości rozdrobnionego/pozyskanego surowca.
Obmiar rozdrobnionego surowca dokonywany będzie komisyjnie w dniu następnym po zakończeniu
usługi w obecności przedstawiciela zamawiającego i wykonawcy.

21.

Wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych – protokół z odbioru prac stanowić będzie
podstawę do wystawienia faktury.

22.

Termin płatności wynosi do 21 od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.

23.

Przed rozpoczęciem realizacji zadania, Zamawiający na własny koszt przeprowadzi obowiązkowe
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.

24.

Na terenie obiektu obowiązuje ośmiogodzinny czas pracy od godz. 700 do godz. 1500, praca w innych
godzinach możliwa będzie po ustaleniach z przedstawicielem Zamawiającego. Zadanie będzie
realizowane w dni robocze.

25.

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 lub 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
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budowlanych i terenów (DZ.U. z 2010r. nr 109 poz.719 ze zm.). Wykonawca zapewni podczas
realizacji usługi sprawny sprzęt gaśniczy - wyposażenie z uwzględnieniem występującego
zagrożenia pożarowego; prace pożarowo niebezpieczne mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie
z zasadami oraz przepisami w tym zakresie.
26.

Wykonawca obowiązany jest do wyznaczenia przynajmniej jednego pracownika, który będzie pełnił
rolę stałego Koordynatora, w trakcie świadczenia Usług objętych przedmiotem Umowy.
Koordynator będzie obowiązany do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym. Do zadań
Koordynatora będzie należało organizowanie i sprawowanie nadzoru nad świadczeniem Usług,
kontrola sprzętu oraz zarządzanie personelem Wykonawcy a także reagowanie na stwierdzone
przez Zamawiającego niedociągnięcia i nieprawidłowości w czasie wykonywania pracy oraz
egzekwowanie od operatorów usunięcia stwierdzonych niedociągnięć i nieprawidłowości.

27.

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.

28.

Maszyny służące do realizacji usługi muszą spełniać zasadnicze wymagania dla maszyn i nie
stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. Zamawiający jest upoważniony do
kontroli zasadniczych wymagań, stanu technicznego pojazdów, urządzeń, maszyn, a także sprzętu
technicznego Wykonawcy przez osoby uprawnione oraz służbę BHP. Z kontroli zostanie
sporządzony protokół podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy – operatora maszyny oraz
przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający
zobowiąże Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia usterek lub wymiany sprzętu na sprawny, a w
przypadku zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska ma prawo wstrzymać wykonanie
prac. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z powyższego w ustalonym terminie,
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.
Dostawy i tankowanie paliwa do maszyn powinno odbywać się w sposób bezpieczny i zgodny
z zasadami BHP i p.poż. z zastosowaniem zabezpieczeń uniemożliwiających przenikanie paliwa
do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych oraz ograniczeniem emisji par z tych z paliw do
powietrza atmosferycznego.

29.

30.

Na terenie całego obiektu GWDA sp. z o.o. obowiązuje tzw. strefa ruchu. W związku z tym 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 30 km/h.

31.

Zamawiający zapewnia miejsce parkingowe dla maszyn związanych z realizacją zadania na terenie
zakładu, nie ponosi jednak odpowiedzialności materialnej za pozostawiony sprzęt. W związku
z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do:
31.1. sprzątania na bieżąco wyznaczonego miejsca parkingowego;
31.2. 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.
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32.

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, płyny do dezynfekcji oraz
inne zabezpieczenia zgodnie z ogólnie przyjętymi zaleceniami.

33.

Zamawiający prowadzi na swoim terenie monitoring wizyjny, wykonawca zobowiązany jest
uprzedzić o tym osoby skierowane przez niego do realizacji zadania.

34.

Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu Umowy zgłaszane
będą Wykonawcy na bieżąco w formie pisemnej/drogą elektroniczną, a w nagłych wypadkach
ustnie lub telefonicznie - pracownikowi Wykonawcy pełniącemu funkcję Koordynatora.

35.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w wykonaniu
przedmiotu Umowy lub zmiany sposobu świadczenia Usług w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, uwzględniającym w szczególności rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości, czas,
w którym mogą zostać usunięte oraz uzasadnione potrzeby Zamawiającego.

36.

Przez cały okres realizacji zadania wykonawca zobowiązuje się posiadać ważną, opłaconą polisę od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę minimum 200.000,00 zł.

37.

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) oraz zasadami opisanymi
w ,,Instrukcji postępowania z odpadami na ternie GWDA sp. z o.o.” – wymagany Załącznik Nr 2 do
instrukcji - Wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska.

38.

Zamawiający w związku ze swoją działalnością zidentyfikował znaczące aspekty środowiskowe,
których wykaz dostępny jest na stronie https://gwda.pl w zakładce „Znaczące aspekty
środowiskowe”. Wpływ aspektów środowiskowych wyłonionych u Zamawiającego jest stale
monitorowany oraz prowadzone są działania ograniczające szkodliwy wpływ na środowisko.

39.

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