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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY  ZAKRES  ZAMÓWIENIA  

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03114100-4 słoma. 

2. Dostawa polega na: dostawa do kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, ul. Na 

Leszkowie 4 oraz ul. Młodych, sprasowanej słomy w ilości 4.500 Mg. Zamówienie podzielone 

jest na 11 części. 

3. Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie sprasowanej słomy na teren Zamawiającego  

w terminie i ilości określonej w zamówieniu wraz z rozładunkiem i ułożeniem w stogi  

w miejscu magazynowania (teren instalacji kompostowni Piła, ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. 

Młodych) lub rozładunkiem w innym miejscu – wskazanym przez Zamawiającego, np. plac 

kompostowy, z uwzględnieniem warunków określonych w Rozdziale 10 Rozporządzenia 

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 ze zm.). 

4. Warunki realizacji zamówienia: 

4.1. Rodzaj dostarczanej słomy: pszenna, żytnia, jęczmienna, jęczmienno-owsiana lub  

z pszenżyta, ze zbiorów z 2022 r. 

4.2. Rodzaj dostarczanych balotów: 

4.2.1. słoma w balotach zwijanych – bela o wym. min. 120  x 120 cm,  

4.2.2. słoma w kostkach wielkogabarytowych. 

4.3. Parametry dostarczanej słomy: 

4.3.1. wilgotność - maksymalnie do 25%*; 

4.3.2. bez zanieczyszczeń typu np. kamienie, butelki, folia i inne; 

4.3.3. bez innych zanieczyszczeń np. ziemia, chwasty, inne ciała obce; 

4.3.4. bez żywych szkodników np. gryzoni - szczurów, myszy, nornic itp.; 

4.3.5. słoma nie może być: spleśniała, stęchła, zagniwająca, porośnięta zbożem, 

chwastami oraz nie może mieć objawów porażenia przez grzyby. 

       * badanie wilgotności urządzeniem będącym w posiadaniu Zamawiającego. 

4.4. Badanie parametrów: 

4.4.1. jakość dostarczanej słomy będzie stale monitorowana przez  

Zamawiającego;  

4.4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania wilgotności dostarczanej 

słomy na każdym dostarczającym ją pojeździe. Wilgotność określana będzie 

przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy (np. 

dostawcy lub kierowcy), przy pomocy urządzenia pomiarowego należącego 

do Zamawiającego. Badanie polegać będzie na wykonaniu 10 pomiarów, a 

wilgotność określana będzie na podstawie średniej wyliczanej z tych 
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pomiarów, określonej w protokole badania wilgotności (protokół stanowi 

załącznik do Umowy). 

4.4.3. pozostałe parametry - ocena organoleptyczna i wizualna dostarczanej słomy 

prowadzona będzie przed wjazdem na magazyn kompostowni, w obecności 

przedstawiciela Wykonawcy (np. dostawcy lub kierowcy). 

4.5. Przekroczenia parametrów: 

4.5.1. wilgotność – przekroczenie wartości procentowej powyżej 25% powoduje: 

procentowe obniżenie ceny dla ilości słomy, której dane badanie dotyczyło, 

wg wzoru:  

Obniżka ceny [%] = zmierzona średnia wartość procentowa [%] – 25 [%] lub 

odmowę odbioru danej partii słomy;  

4.5.2. w przypadku nieprzestrzegania pozostałych parametrów, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odmowy odbioru tych balotów/kostki słomy i 

odebrania tylko balotów/kostki słomy spełniających wymagania SWZ. 

4.5.3. słomę niespełniającą parametrów określonych w zamówieniu dostawca 

jest zobowiązany niezwłocznie zabrać z terenu kompostowni na własny 

koszt. 

4.6. Dostawa i rozliczenie: 

4.6.1. Każda partia dowożonej słomy, ewidencjonowana będzie poprzez ważenie na 

wadze wskazanej przez Zamawiającego i na jego koszt. 

4.6.2. Waga każdej partii dowożonej słomy ustalana będzie na podstawie wagi netto 

z dowodu ważenia. 

4.6.3. Dostawa słomy (potwierdzenie realizacji danego zadania), udokumentowana 

zostanie protokołem odbioru słomy, który stanowić będzie załącznik do 

faktury. 

4.6.4. Rozliczenie za dostawę słomy nastąpi po zakończeniu zadania związanego z 

dostawą słomy. 

4.6.5. Zapłata za dostawę słomy płatna będzie przelewem do 14 dni od daty otrzymania 

faktury  przez Zamawiającego także w przypadku rolników ryczałtowców – do 14 

dni od daty wystawienia przez Zamawiającego faktury VAT RR, jeżeli Wykonawca 

jest upoważniony do otrzymania faktury VAT RR. 

4.7. Obowiązki wykonawcy: 

4.7.1. Dowóz balotów/kostek słomy na teren kompostowni będzie realizowany w dni 

robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 14.30; Zamawiający 

dopuszcza inne dni oraz godziny dowozu słomy - po ustaleniu z kierownikiem 

Zakładu Przetwarzania Odpadów, 
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4.7.2. Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia dostawy słomy w terminie do 5 

dni od chwili zgłoszenia zapotrzebowania w oparciu o zamówienie 

Zamawiającego składane telefonicznie lub wysłane e-mailem przez 

upoważnionych pracowników Zakładu Przetwarzania Odpadów. 

4.7.3. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować dostawę danej partii słomy w ciągu 

danego miesiąca kalendarzowego, zgodnie z umową. Koszty transportu 

obciążają Wykonawcę. 

4.7.4. Każdorazowe ważenie dostarczanej słomy na legalizowanej wadze 

Zamawiającego przed wjazdem na teren magazynu, na koszt Zamawiającego; 

4.7.5. Rozładunek wraz z ułożeniem w stogi o powierzchni do 1000m2 lub kubatury 

do 5000m3 (wysokość stogu od 5m do 8m), na terenie kompostowni w miejscu 

magazynowania wskazanym przez Zamawiającego z uwzględnieniem 

warunków 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 ze zm.) 

4.7.6. Koszty rozładunku i ułożenia w stogi obciążają Wykonawcę. 

4.7.7. 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 budowlanych i terenów (DZ.U. z 2010r. nr 109 poz. 719 ze zm.). 

4.7.8. Wykonawca zapewni wyposażenie wszystkich pojazdów, którymi będzie świadczył 

usługę w sprawne gaśnice. 

4.7.9. Przestrzeganie ,,Regulaminu Kompostowni Zakładu Przetwarzania Odpadów” 

oraz stosowanie się do poleceń pracowników portierni oraz pracowników 

eksploatacji kompostowni. 

4.7.10. Ubezpieczenie w zakresie OC od prowadzonej działalności zgodnej zakresem z 

realizowanym zamówieniem, w czasie realizacji zadania danej części 

zamówienia na minimalną kwotę 200.000,00 zł. 

4.7.11. Wykonawca zobowiązany będzie skierować do realizacji zadnia osoby 

posiadające aktualne uprawnienia niezbędne do realizacji zadania, w tym 

prawo jazdy, uprawnienia do obsługi ładowarek itd., Wykonawca potwierdzi 

powyższe informacje stosownym oświadczeniem w umowie. Zamawiający ma 

prawo zażądać okazania uprawnień przed i w trakcie realizacji usługi. 
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4.8. Dodatkowe warunki. 

4.8.1. Zamawiający dopuszcza możliwość rozładunku słomy przy wykorzystaniu 

ładowarki Zamawiającego w momencie, gdy rozładunek nie będzie kolidował z 

innymi pracami wykonywanymi przez ładowarkę na obiekcie kompostowni 

Zamawiającego.  

W przypadku awarii ładowarki lub kolizji z pracami Zamawiający może nie 

wyrazić zgody na rozładunek własną ładowarką. 

4.8.2. Celem usprawnienia prac Dostawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego o potrzebie skorzystania z jego ładowarki co najmniej z 

dwudniowym wyprzedzeniem.    

4.8.3. Za usługę rozładunku słomy Zamawiający pobierze opłatę w wys. 300,00 zł netto 

za każdą  rozpoczętą godzinę pracy ładowarki.  

4.8.4. 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 dla pracowników Wykonawcy. 

4.8.5. Zamawiający jest upoważniony do kontroli stanu technicznego urządzeń, maszyn, 

a także sprzętu  technicznego Wykonawcy przez osoby uprawnione oraz służbę 

BHP. Z kontroli zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawiciela 

Wykonawcy – operatorów maszyn oraz przedstawiciela Zamawiającego.  

4.8.6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający zobowiąże 

Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia usterek lub wymiany sprzętu na 

sprawny. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z powyższego w 

ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji umowy, z winy 

Wykonawcy. 

4.8.7. Na terenie całego obiektu 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 30 km/h. 

4.8.8. Na czas realizacji zadania Zamawiający może zapewnić miejsca parkingowe dla 

sprzętu związanego z realizacją zadania np. ładowarki, ciągnika, przyczepy do 

przewozu bel słomy, nie bierze jednak odpowiedzialności materialnej za 

pozostawiony sprzęt.  
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4.8.9. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do: 

- sprzątania wyznaczonego miejsca parkingowego 1x tygodniu; 

- 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. 

- gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 

14 grudnia 2012r. odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.); 

3.8.9. Za naprawę szkód w środowisku powstałych w trakcie realizacji zadania z winy 

Wykonawcy odpowiada Wykonawca. 

5. Zamawiający prowadzi na swoim terenie monitoring wizyjny, wykonawca zobowiązany jest 

uprzedzić o tym osoby skierowane przez niego do realizacji zadania. 

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, płyny do 

dezynfekcji oraz inne zabezpieczenia zgodnie z ogólnie przyjętymi zaleceniami. 

7. Wykonawca obowiązany jest do wyznaczenia przynajmniej jednego przedstawiciela, który 

będzie pełnił rolę stałego Koordynatora, w trakcie wykonywania umowy. Koordynator będzie 

obowiązany do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym. Do zadań Koordynatora 

będzie należało kierowanie zadaniami, w tym na bieżąco kontrolowanie pracy pracowników 

Wykonawcy i jego sprzętu w miejscu wykonywania zamówienia, a także reagowanie na 

stwierdzone przez Zamawiającego niedociągnięcia i nieprawidłowości w czasie wykonywania 

umowy. 

8. 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. 

9. 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. 

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

 

  


