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Opis przedmiotu zamówienia  

dotycząca świadczenia usług ładowarką kołową z łyżką o pojemności 5,0m3 

(załadunku gipsu w magazynie oraz załadunku lub przemieszczania gipsu 

i załadunku kruszyw na składowisku zewnętrznym) 

 
 Załadunek i przemieszczanie gipsu na składowiskach zewnętrznych – Góra Kamieńsk i magazyn Grzymalin 
 
1. Zakres prac:  
 

a. załadunek gipsu na środki transportu z magazynu na składowisko zewnętrzne Góra Kamieńsk  
i przemieszczanie gipsu dostarczonego środkami transportu z  magazynu na składowisko zewnętrzne PGE 
GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, pole Grzymalin  

b. bieżące utrzymanie należytego ładu na składowisku i jego otoczeniu,  

c. inne prace związane z przemieszczaniem gipsu.  
 
2. Warunki techniczne i organizacyjne:  
 

a. Posiadanie co najmniej 1 ładowarki kołowej z łyżką o pojemności 5,0m3 i masie roboczej minimum 20 000kg 
– maksimum 25 000 kg, wyposażonej w wagę do ładowarek kołowych legalizowaną przez Urząd Miar,  

b. Ładowarkę powinna obsługiwać wykwalifikowana kadra, posiadająca odpowiednie umiejętności oraz 
odpowiednie kwalifikacje,  

c. Utrzymanie sprzętu w sprawności technicznej gwarantującej bieżące wykonywanie robót,  

d. W przypadku awarii zapewnienie do maksymalnie 4 godzin sprzętu o zbliżonych parametrach gwarantujących  
prawidłowe kontynuowanie przedmiotowych prac,  

e. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych przez sprzęt oraz 
obsadę pozostających w gestii Wykonawcy na rzecz:  

˗ Właścicieli podstawionych pod załadunek i pozostających w dyspozycji Wykonawcy środków 
transportu,  

˗ Uszkodzenia infrastruktury na składowisku.  
 
3. Warunki realizacji prac i czasu pracy  
 

a. Przewidywany czas pracy: 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 600 – 
2200, przy czym:  

˗ Zamawiający codziennie do godziny 1200  telefonicznie lub drogą elektroniczną powiadomi przedstawiciela 
Wykonawcy o przewidywanym czasie pracy ładowarki w dniu następnym (brak odpowiedzi traktuje się jako 
przyjęcie zlecenia do realizacji), 

- Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zlecenia, chyba że przy realizacji prac, na dzień złożenia 
zlecenia, zaangażowany jest cały sprzęt Wykonawcy zadeklarowany Zamawiającemu w Formularzu 
ofertowym,  

-  Dopuszcza się skrócenie lub wydłużenie czasu pracy ładowarki w przypadku zgłoszenia tego przez 
Wykonawcę najpóźniej do godziny 12 w danym dniu. 

b. Wykonawca gwarantuje gotowość pracy ładowarki we wszystkie dni tygodnia.  

c. Wykonawca gwarantuje gotowość do wykonania prac przez 24 godziny na dobę.  

d. Wykonawca gwarantuje gotowość pracy ładowarki w inne dni i w innych godzinach, niż wymienione w punkcie 
a powyżej, przy czym ewentualna realizacja prac odbywać się będzie po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy 
Stronami.  

e. Wykonawca gwarantuje ponadto gotowość do wykonania prac przez 24 godziny na dobę, przy czym  
ewentualna realizacja prac odbywać się będzie po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy Stronami.  

f. Zamawiający nie zapewnia miejsca postoju ładowarki poza godzinami pracy  
 


