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Załącznik nr 1 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY 

ZAKUPWEJ: platformazakupowa.pl 

 

 

„Usługa załadunku gałęzi, zmiotek, liści i innych odpadów ładowarką samojezdną”. 

 

Opis przedmiotu zamówienia według klasyfikacji CPV: 

Kod CPV: 34144710-8 – ładowarki jezdne 

 

I. Informacje wstępne 

1. Zaleca się: 

1.1. Przeprowadzenie wizji lokalnej, Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej z jego 

udziałem. 

1.2. Aby Wykonawca zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które 

mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

II. Termin realizacji usługi 

Od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r. 

 

III. Przedmiot zamówienia 

1.1. Zakres usługi obejmuje: Usługi załadunku gałęzi, zmiotek, liści i innych odpadów ładowarką 

samojezdną do kontenerów znajdujących się przy ul. Gnieźnieńskiej 6 w Koszalinie i na przyczepy 

wskazane przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, 

1.2. podgarnianie i pryzmowanie odpadów wskazanych przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający każdorazowo określa: zakres prac wykonywanych w ramach zadania w tym: 

2.1. Rodzaj i ilość odpadów do załadunku.  

2.2. Zakres wykonywanych prac. 

2.3. Czas pracy. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

3.1. Wykonawca zobowiązany świadczyć usługę zgodnie z dyspozycją Zamawiającego. 

3.2.  W przypadku braku odpadów do załadunku lub pryzmowania Uprawniony przedstawiciel 

Zamawiającego może odwołać świadczenie usługi ze wskazaniem prawdopodobnego terminu 

wznowienia jej świadczenia.  

3.3. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do pobrania: 

3.3.1. karty drogowej. 

3.4. Wykonawca realizuje usługę załadunku odpadów zgodnie z dyspozycją Zamawiającego. 

3.5. Ilość godzin pracy każdorazowo po jej wykonaniu potwierdza upoważniony przez przedstawiciel 

Zamawiającego. 

4. Czas pracy Wykonawcy  

4.1. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego każdorazowo decyduje o rozpoczęciu i zakończeniu 

świadczenia usługi. 

4.2. Czas pracy liczony będzie od momentu pobrania przez Wykonawcę karty drogowej w siedzibie 

Zamawiającego do czasu telefonicznego powiadomienia o zakończeniu prac przez uprawnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

1. Potencjał techniczny 
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1.1. Wykonawca przystępując do realizacji zamówienia zobowiązany jest dysponować: 

1.1.1. Ładowarką samojezdną na kołach gumowych z łyżką czołową o pojemności minimum  

1,0 m3 w ilości minimum 1 sztuka. 

Uwagi dla Wykonawcy ! 

W razie awarii ładowarki, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jednostkę i osprzęt zastępczy.  

2. Potencjał kadrowy 

2.1. Wykonawca przystępując do realizacji każdego z zadań zobowiązany jest dysponować 

pracownikami: 

2.1.1. Operator ładowarki: minimum 1 operator z uprawnieniami.  

2.1.2. Jedna osoba nadzoru, która będzie odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z Zamawiającym  

(w tym do podpisywania zleceń, protokołów odbioru i składania oświadczeń woli). 

Obie funkcje może pełnić ta sama osoba. 

3. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do posiadania stosownych uprawnień w zakresie obsługi 

urządzeń i maszyn, jeśli takie są wymagane. 

Uwagi dla Wykonawcy !  

Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników: w jednolite ubrania lub kamizelki, oznakowane 

emblematem (nadrukiem) zawierającym logo lub nazwę PGK Koszalin oraz we wszystkie wymagane 

przepisami środki ochrony osobistej, niezbędne przy realizacji usługi. 

V. Szacunkowa ilości godzin 

1. Szacunkowe ilości, służą jedynie do wyliczenia wartości przedmiotu zamówienia. 

1.1. Szacunkowa ilość godzin świadczenia usługi tj. załadunku odpadów wynosi 280 godzin. 

Uwagi dla Wykonawcy ! 

Faktyczna ilość godzin może ulec zmianie w zależności od ilości odpadów do załadunku. 

VI. Wynagrodzenie, warunki płatności 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie złożonej oferty za: 

1.1. 1 godzinę pracy ładowarki. 

2. Jednostkowe ceny określone w Formularzu Ofertowym Wykonawcy będą podstawą rozliczenia  

i nie ulegną zmianie w trakcie trwania zamówienia. 

3. Wynagrodzenie, obejmuje wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu niniejszego 

zamówienia wynikające wprost z zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można 

wykonać przedmiotu zamówienia, gdyż posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie 

profesjonalny Wykonawca mógł i powinien był przewidzieć w świetle prawa, jak również w świetle 

posiadanej wiedzy i doświadczenia. 

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w okresie trwania zamówienia  

nie było możliwe przewidzenie zakresu wszystkich prac lub kosztów realizacji Przedmiotu zamówienia, 

z zastrzeżeniem art. 3571 k.c. W konsekwencji wynagrodzenie określone w ust. VII pkt 1 obejmuje 

wszelkie czynności i składniki oraz zawiera wszelkie koszty niezbędne do realizacji Przedmiotu 

zamówienia.  

5. Podstawą wystawienia faktury będzie stwierdzenie przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, dokonywane po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Protokołu 

odbioru usług- rozliczenie czasu pracy. 

6. Rozliczenie nastąpi w formie comiesięcznego wynagrodzenia na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę w oparciu o Protokół odbioru usług - rozliczenie czasu pracy. 

7. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT obejmującą wynagrodzenie za wykonane usługi: 

będące iloczynem ilości przepracowanych godzin i cen jednostkowych wymienionych w Formularzu 

Ofertowym Wykonawcy. 

8. Do wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki. 

9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany Formularzu Ofertowym 

Wykonawcy. 
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10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 30 dni od dnia doręczenia należycie 

sporządzonej faktury VAT 

 

X. Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

2. Zamawiający wymaga sumy ubezpieczenia nie mniejszej niż 50 000,00 złotych (pięćdziesiąt 

tysięcy 00/100) na każde zadań. 

 

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca do dnia podpisania umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy. 

2. Kwota zabezpieczenia wynosi 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 

Zamawiającego wynikającego z umowy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu winno być przekazane  

na rachunek: PKO BP S.A. nr 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726 z dopiskiem- „Usługa załadunku 

gałęzi, zmiotek, liści i innych odpadów ładowarką samojezdną”. 

3. Cel zabezpieczenia oraz zasady jego wnoszenia, przechowywania, zmiany formy oraz zwrotu 

określają art. 449-453 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XII. Kryteria i ocena kryteriów 

1. Kryteria. 

1.1. W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował 

się niżej podanym kryterium i jego wagą: 

1.1.1. Cena całego zamówienia PC 100% = 100 punktów. Wykonawca może otrzymać 

maksymalnie 100 punktów. 

2. Ocena kryteriów 

2.1. Kryterium cena całego zamówienia (PC)– waga 100 punktów. 

2.1.1. Zamawiający przy wyborze kierować się będzie kryterium najniższej ceny. 

2.1.2. Kryterium cena całego zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto  

za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wynajmującego w „Formularzu 

Ofertowym Wykonawcy ”.  

2.1.3. Ocena kryterium cena całego zamówienia obliczona zostanie zgodnie ze wzorem: 

 

Najniższa cena brutto z ocenianych ofert 

-------------------------------------------------------- x 100 = ilość uzyskanych punktów 

Cena brutto badanej oferty 

 

2.1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością  

do dwóch miejsc po przecinku.  

2.2. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

2.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania określone  

w niniejszym SOPZ zamówienia oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych 

ofert na realizację przedmiotu zamówienia.  

2.4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu lub innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
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do złożenia w terminie przez niego określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty 

dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. 

 

Opracował: 

Wioleta Sajko 

Koszalin, dnia 07 listopada 2021 roku. 

 
 

 

 
 

 


