
 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Przedmiot zamówienia: 
 

Przekruszenie gruzu betonowego oraz rozbiórkowej masy asfaltowej zlokalizowanych na 

terenie bazy ZDP w Kętrzynie 
 

 

Rodzaj zamówienia:   usługa  

 

2. Zakres zamówienia   
 

I. Zakres usług: 

- przekruszenie gruzu betonowego oraz rozbiórkowej masy asfaltowej w ilości szacunkowej 

1 431,60 Mg na kruszywo do ponownego wykorzystania. 
 

II. Miejsce kruszenia: baza Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie przy ulicy Bałtyckiej 20. 
 

III. Granulacja uzyskana po wykonaniu usługi od 0 do 50 mm. 

IV. Przedmiotem zadania jest usługa kruszenia wraz z załadunkiem do kruszarki 

przewoźnej. 

V. Maszyna do kruszenia powinna być wyposażona w urządzenie pomiarowe z aktualnym 

świadectwem legalizacji. W przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość skruszonego 

materiału zostanie ustalona przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy na podstawie 

pomiaru pryzmy. 

VI. W przypadku braku wyposażenia kruszarki w urządzenie pomiarowe ilość m3 

skruszonego materiału zostanie przeliczona na tony (1 m3 skruszonego materiału będzie 

równoważny 1,7 t).  

VII. W cenie usługi Wykonawca uwzględni wszystkie koszty wykonania usługi (koszt 

transportu urządzeń na miejsce prowadzenia prac, załadunek gruzu do kruszarki i ułożenie 

przekruszonego materiału w hałdy, ew. ważenie przekruszonego materiału). 

VIII. W cenie usługi Wykonawca uwzględni wszystkie koszty dodatkowe (m.in. koszty 

pracownicze, transport kruszarki, taśmociągu i ładowarki na miejsce wykonania usługi),                         

a także koszty przemieszczania gruzu na placu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

odwozu odsiewu spod kruszarki oraz uporządkowania placu. 

IX. Podstawę wyliczenia wynagrodzenia za wykonaną usługę przysługującą Wykonawcy za 

realizację zadania będzie tylko ilość faktycznie skruszonego gruzu na podstawie obmiaru 

hałdy, dokonanego przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy, po wykonaniu 

przedmiotu zamówienia. 

X. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury. Podstawą do wystawienia 

faktury będzie zatwierdzony przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół odbioru 

końcowego, w którym zostanie wskazana faktyczna ilość gruzu zgodnie z odczytem z wagi 

urządzenia (wydruk) w przypadku kruszarki z urządzeniem pomiarowym lub zgodnie z 

wykonanym obmiarem pryzmy skruszonego materiału w przypadku braku urządzenia 

pomiarowego. 

 

3. Termin realizacji: do dnia 11.12.2020r. 

 

 


