
Załącznik nr 1 
Opis przedmiotu zamówienia 

dotycząca świadczenia usług ładowarkami kołowymi 
(załadunku gipsu w magazynie oraz załadunku lub przemieszczania gipsu 

i załadunku kruszyw na składowisku zewnętrznym) 
 
I. Przemieszczanie gipsu na składowiskach zewnętrznych – Grzymalin  
1. Zakres prac:  
   a. 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 2 ładowarek kołowych o pojemności łyżki od 3,2m3 do 4,0m3 i masie roboczej  
       minimum 18 000 kg – maksimum 23 000 kg ,  
   b. Wykwalifikowana obsługa ładowarki z odpowiednimi umiejętnościami oraz kwalifikacjami zgodnie  
       z obowiązującymi przepisami prawa,  
   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 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.  
     c. 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.  
     d. Zamawiający nie zapewnia miejsca postoju ładowarki poza godzinami pracy.  
 
II. Załadunek gipsu w magazynie lub załadunek i przemieszczanie kruszyw na składowisku  
 
1. Zakres prac:  
   a.  Załadunek gipsu na środki transportu (wywrotki – ciągnik siodłowy) na terenie magazynu gipsu PGE GiEK   
        S.A.  Oddział Elektrownia Bełchatów, lub na terenie PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów lokalizacja   
        Bełchatów lub Chabielice.  
  b.   Pozostałe prace związane z załadunkiem gipsu i kruszyw.  
 
2. Wymagane warunki techniczne i organizacyjne:  
 
 a. Posiadanie co najmniej 1 ładowarki kołowej o pojemności łyżki od 3,2m3 do 4,0 m3 i masie roboczej minimum   
     18000 kg – maksimum 23 000 kg, wyposażonej w wagę do ładowarek kołowych zalegalizowanej przez Urząd  
      Miar,  
  b. Sprzęt powinien być sprawny technicznie, powinien być podstawiony wraz z paliwem,  
  c. Ładowarkę powinna obsługiwać wykwalifikowana kadra, posiadająca odpowiednie umiejętności oraz  
      kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,  



  d. Sprzęt należy utrzymywać w sprawności technicznej, gwarantującej bieżące wykonywanie robót,  
  e. W przypadku awarii należy zapewnić w ciągu maksymalnie 4 godzin sprzęt o zbliżonych parametrach,   
      gwarantujących prawidłowe kontynuowanie przedmiotowych prac,  
  f. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych przez sprzęt oraz  
      obsługę pozostających w gestii Wykonawcy na rzecz:  
      • Właścicieli podstawionych pod załadunek i pozostających w dyspozycji Zamawiającego środków transportu,  
      • PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów oraz Oddział KWB Bełchatów w zakresie uszkodzenia  
        infrastruktury.  
  
 
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 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.  
     c. 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.  
     d. Zamawiający nie zapewnia miejsca postoju ładowarki poza godzinami pracy.  
 
III. Załadunek i przemieszczanie gipsu na składowiskach zewnętrznych – Góra Kamieńsk  
 
1. Zakres prac:  
 
a. Załadunek gipsu na środki transportu z magazynu na składowisko zewnętrzne PGE GiEK S.A. Oddział  
    Elektrownia Bełchatów, Góra Kamieńsk  
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 o pojemności łyżki powyżej 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    
    kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,  
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  
 
IV. Załadunek i przemieszczanie materiałów  na terenie Elektrowni Bełchatów  
 
1. Zakres prac:  
 
a. Załadunek materiałów na środki transportu na  PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów,  
b. Bieżące utrzymanie należytego ładu na terenie budynku głównego  i jego otoczeniu,  
c. Inne prace związane z załadunkiem odpadów.  
 
2. Warunki techniczne i organizacyjne:  
 
a. Posiadanie co najmniej 1 ładowarki kołowej o pojemności łyżki powyżej 1,0 – 1,8m3 i masie roboczej      
     w przedziale  8 000kg – maksimum 12 000 kg,  
b. Ładowarkę powinna obsługiwać wykwalifikowana kadra, posiadająca odpowiednie umiejętności oraz    
    kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,  
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 700 – 1500   
      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 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.  
c. 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 zapewnia miejsca postoju ładowarki poza godzinami pracy  
 
Odbiór przedmiotu Umowy 

1. Odbiór Przedmiotu Umowy będzie przeprowadzany wieloetapowo,  
2. W trakcie trwania Umowy, na koniec każdego dnia pracy, w zakresie faktycznie przepracowanych w ciągu 

dnia godzin, uzupełniony zostanie  Załącznik nr 4 do Umowy – Zamówienie  Usługi. Zamówienie  z ilością 
przepracowanych godzin z danego dnia musi zostać każdorazowo zaakceptowane przez kierownika  działu, 
dla którego świadczona jest w danym dniu usługa. 

3. W przypadku uwag lub zastrzeżeń do realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy na 
piśmie zastrzeżenia i uwagi wyznaczając termin na ich usunięcie lub wprowadzenie wymaganych zmian lub 



uzupełnień. Po usunięciu wad lub dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień, wykonanie przedmiotu 
Umowy podlega ponownej weryfikacji.  

4. W przypadku braku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń i uwag w terminie 10 roboczych dni od 
podpisania Karty Czasu Pracy Sprzętu/Pojazdu uznaje się, że przedmiot Umowy został odebrany, co nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy, a stanowi 
jedynie podstawę do wystawienia faktury. 

5. Każdy Raport Czasu Pracy Sprzętu/Pojazdu, będzie sporządzony wg wzoru zawartego w Załączniku nr 4 
do Umowy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden 
egzemplarz dla Zamawiającego). 

6. Każdy Protokół Odbioru Usługi, sporządzony wg wzoru zawartego w Załączniku 5 do Umowy, będzie 
sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden 
egzemplarz dla Zamawiającego). 

 
 


