
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 

Interwencyjny remont dróg gruntowych administrowanych przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Kętrzynie. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest interwencyjny remont dróg gruntowych na poniższych odcinkach: 

• DP 1610N odcinek Siemki - Klewno  

• DP 1691N odcinek Worpławki - Reszel  

• DP 1590N odcinek Ogródki - Srokowo  

• DP 1592N odcinek Barciany – Ogródki  

• DP 1989N odcinek Dzierżążnik – Głowbity  

 

2. Zakres zamówienie obejmuje dostawę mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 o stopniu 

przekruszenia C50/30 wraz z transportem i rozładunkiem w miejscu wbudowania oraz 

profilowaniem nawierzchni gruntowej równiarką. 

 

3. Wykonawca rozpocznie wykonywanie zadania w ciągu 2 dni od dnia otrzymania pisemnego 

zlecenia od Zamawiającego. 
 

4. Zamawiający dopuści wyrób budowlany – mieszankę kruszywa łamanego 0/31,5 o stopniu 

przekruszenia nie mniejszym niż C50/30 po: 

a) przedstawieniu przez Wykonawcę kompletu aktualnych badań wyrobu, ze szczególnym 

uwzględnieniem uziarnienia oraz stopnia przekruszenia, 

b) uprzedniej ocenie wizualnej przeprowadzonej przez wskazanego w umowie przedstawiciela  

Zamawiającego na pryzmie wyrobu złożonego w miejscu magazynowania przez Wykonawcę. 

 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kruszywa i wbudowania w terminie określonym  

w zamówieniu.  Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu dostawy w przypadku 

niesprzyjających warunków atmosferycznych ewentualnie innych niezależnych od niego 

okoliczności. 
 

6. Przed przystąpieniem do wykonania zadania Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić szczegółową 

lokalizację oraz kolejność wykonywania prac z przedstawicielem Zamawiającego. 

 

7. Przedmiot zamówienia należy wykonać z wykorzystaniem maszyn i urządzeń będących  

w dyspozycji Wykonawcy, pod nadzorem osoby uprawionej do ich wykorzystania. 
 

8. O każdym transporcie kruszywa Wykonawca powiadamia telefonicznie wskazanego w umowie 

przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca wraz z transportem przekazuje niezbędne dokumenty 

(np. listy przewozowe, druki Wz, itp. obowiązujące w firmie Wykonawcy i uzgodnione                                            

z Zamawiającym) potwierdzające ilość realizowanej dostawy. 
 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania sprawdzeń kontrolnych w zakresie: 

1) w przypadku wątpliwości, co do parametrów jakościowych dostarczonego kruszywa: 

a) z transportu kruszywa, komisyjnie, w oparciu o odpowiednie normy europejskie zostaną 

pobrane i zabezpieczone 3 próbki analityczne: po jednej dla każdej ze stron oraz próbka 

rozjemcza, 

b) transport nie zostanie rozładowany w miejscu dostawy i będzie odesłany do Wykonawcy, 



c) będą wstrzymane wszelkie zamówienia do czasu uzyskania wyników badań kontrolnych, 

d) koszt badań kontrolnych ponosi każda ze stron we własnym zakresie, tj. Wykonawca                       

w ramach kontroli produkcji, Zamawiający w ramach nadzoru, 

e) uruchomienie dalszych zamówień będzie możliwe po ponownym spełnieniu warunków                      

z pkt. 4 niniejszej OPZ w zakresie dopuszczenia wyrobu budowlanego – mieszanki 

kruszywa łamanego 0/31,5 o stopniu przekruszenia nie mniejszym niż C50/30 pkt. a) i b), na 

co Wykonawca będzie miał 7 dni kalendarzowych. Po przekroczeniu tego terminu 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

2) w przypadku wątpliwości co do parametrów ilościowych dostarczonego kruszywa: 

a) Zamawiający skieruje transport kruszywa na ważenie kontrolne (waga z aktualną 

legalizacją), gdzie zostanie porównana ilość brutto z listu przewozowego z wynikiem 

ważenia pojazdu z załadowanym kruszywem, 

b) w przypadku rozbieżności większej niż 4% całkowitej masy pojazdu z ładunkiem, 

Zamawiający przyjmie do rozliczenia ilość z ważenia kontrolnego. 
 

10. Zamawiający przy podpisaniu umowy wyznaczy przedstawiciela Zamawiającego 

odpowiedzialnego za przyjęcie i sprawdzenie zgodności dostaw z zamówieniem. 
 

11. Termin wykonania całości przedmiotu umowy: do dnia 11 grudnia 2020r. 

 

12. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie dokumentów potwierdzających ilość wbudowanego 

kruszywa oraz dołączonych kart pracy sprzętu potwierdzonych przez przedstawiciela 

Zamawiającego.  

 

13. Mieszanka kruszywa łamanego powinna spełniać wymagania:  

PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” oraz norma PN-EN 13285 „Mieszanki 

niezwiązane – wymagania”. Wspomniane dwie normy jako normy zharmonizowane, są 

wprowadzane do stosowania w Polsce poprzez Krajowy Dokument Aplikacyjny, który w tym 

przypadku stanowią Wymagania Techniczne WT-4 2010 („Mieszanki niezwiązane do dróg 

krajowych”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


