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Specyfikacja techniczna dotycząca Usługi sprzętowej  

 

Usługa sprzętowa. Urobienie i załadunek mieszaniny popiołowo – żużlowej kwatera EC Czechnica 

 

1. Zakres prac; 

  

a. Przygotowanie ciągów komunikacyjnych/ miejsca załadunku - zagęszczenie materiału dostępną szlaką 

b. Urobienie i załadunek mieszaniny popiołowo-żużlowej na środki transportu (samochody ciężarowe) 

podstawione przez Zamawiającego. Materiał luźny/ wilgotny wymagający miejscowego kopania.  

c. Bieżące prace polegające na utrzymaniu ciągów komunikacyjnych umożliwiających wjazd i wyjazd  

d. Zachowanie właściwego poziomu niwelacji terenu względem znajdującego się systemu studni. 

2. Warunki techniczne i organizacyjne: 

a. Ładowarka kołowa umożliwiająca załadunek ciągników siodłowych z naczepami min. 35m3  

b. Spych gąsienicowy jako sprzęt pomocniczy/ wspierający 

c. Sprawny technicznie sprzęt wraz z paliwem, 

d. Wykwalifikowana obsługa ładowarki z odpowiednimi kwalifikacjami zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, bhp oraz umiejętnościami, (załadunek Mg wg wskazań kierowcy) 

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

f. W przypadku awarii zapewnienie w terminie do maksymalnie dwóch godzin sprzętu o zbliżonych 

parametrach gwarantujących prawidłowe kontynuowanie przedmiotowych prac, 

g. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu szkód, wynikających z 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, wyrządzonych przez sprzęt oraz obsadę 

pozostających w gestii Wykonawcy na rzecz: 

- Właścicieli podstawionych pod załadunek i pozostających w dyspozycji Zamawiającego środków 

transportu 

 

3. Warunki realizacji prac i czasu pracy 

 

a. Szacowany pełen wolumen załadunku to ok 20 000Mg realizowane w jednym lub dwóch etapach w 

odstępach czasu wedle potrzeby Zamawiającego.  Za jeden etap rozumie się ciągłość pracy sprzętu 

w okresie wskazanym przez Zamawiającego, po którym nastąpi przerwa. Zakończenie etapu nastąpi 

w momencie realizacji wolumenu załadunku  zaplanowanego na dany etap. Przerwa między etapami 

będzie oszacowana przez Zamawiającego po zakończeniu pierwszego etapu wywozów. Przykładowy 

scenariusz: 1 etap -  załadunek 10 000 Mg mieszaniny, kolejno 2 miesiące przerwy oraz 2 etap: 

załadunek 10 000 Mg  

b. Przewidywany czas pracy sprzętu: 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w 

godzinach 6:00 -15:30 przy czym: 

- Zamawiający codziennie do godziny 12:00 powiadomi Wykonawcę o przewidywanym czasie pracy 

ładowarki w dniu następnym. 

- Dopuszcza się rezygnację z usług Wykonawcy w przypadku zgłoszenia tego przez Zamawiającego 

do godziny 12:00 w dzień roboczy poprzedzający takie zdarzenie. 

- Dopuszcza się skrócenie lub wydłużenie czasu pracy ładowarki w przypadku zgłoszenia tego przez 

Zamawiającego najpóźniej do godziny 12:00 w danym dniu. 

c. Wykonawca powinien zagwarantować gotowość pracy ładowarki w inne dni i w innych godzinach po 

uprzednim uzgodnieniu pomiędzy stronami. 

d. Wykonawca powinien w wyznaczonych godzinach pracy lub poza nimi realizować usługę urobienia 

(przygotowania materiału) do załadunku 

e. Dni obficie deszczowe będą dniami wyłączonymi z prac z racji na brak możliwości wjazdu i wyjazdu 

pojazdów ciężarowych  

f. Zamawiający nie zapewnia miejsca postoju/garażowania ładowarki poza godzinami pracy 

g. Zamawiający nie zapewnia miejsca do ewentualnej naprawy lub usunięcia usterki w ładowarce 

h. Zamawiający nie gwarantuje realizacji pełnego wolumenu oraz realizacji obydwu etapów wskazanych                      

w pkt. 3 a 

 
4. Realizacja przedmiotowego zadania odbędzie się w oparciu o powyższe oraz zapisy Umowy, jaka zostanie 

zawarta między stronami.  


