
Załącznik nr 3  

do Zapytania ofertowego 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dostawa mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 C50/30 do naprawy dróg powiatowych 

administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie. 

 

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5  

o przekruszeniu C50/30 do naprawy dróg powiatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego 

wraz z transportem i rozładunkiem w miejscu wbudowania. 
 

2. Zakres prac obejmuje pozyskanie mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 C50/30, załadunek, 

transport do miejsca wbudowania i rozładunek. Zamawiający wymaga, aby dostawa 

kruszywa następowała bezpośrednio z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania. 
 

3. Poszczególne dostawy będą realizowane partiami po zgłoszeniu przez Zamawiającego 

miejsca, ilości i terminu dostawy na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia oraz umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Zlecenie 

będzie wysyłane na adres e-mail Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Wielkość dostaw będzie wynikała z aktualnych potrzeb Zamawiającego.  
 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kruszywa w terminie określonym 

w zamówieniu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu dostawy w przypadku 

niesprzyjających warunków atmosferycznych ewentualnie innych niezależnych od niego 

okoliczności. 
 

5. Za termin dostawy Zamawiający rozumie rzeczywiste przystąpienie Wykonawcy do 

wykonywania zamówienia, tj. dostawę kruszywa i wykonywanie czynności bezpośrednio 

związanych z realizacją zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, liczone 

od daty przesłania zamówienia przez Zamawiającego. 
 

6. Realizacja dostaw będzie odbywała się w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 

7:00 – 13:00). 

7. O każdym transporcie kruszywa Wykonawca powiadamia telefonicznie Zamawiającego  

w dniu transportu oraz przygotowuje dokumenty (np. listy przewozowe, druki Wz, itp. 

Obowiązujące w firmie Wykonawcy i uzgodnione z Zamawiającym) potwierdzające ilość 

dostarczonego kruszywa na podstawie ważenia przeprowadzonego zalegalizowaną wagą, 

a także zgodną ze zleceniem oraz stosowne dokumenty potwierdzające spełnianie przez 

kruszywo wymagań odnośnie jego jakości.  
 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania kontrolnych badań dostarczonych 

kruszyw. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego 

kruszywa jest niezgodna z przedstawionymi dokumentami potwierdzającymi jego jakość, 

Wykonawca pokryje koszt kontrolnych badań zleconych przez Zamawiającego natomiast 

Zamawiający nie dokona zapłaty za dostarczone kruszywo. 
 



9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolnego ważenia wyrywkowo wytypowanych 

pojazdów. W przypadku stwierdzenia niezgodności z dokumentem przewozowym 

przedstawionym przez Wykonawcę do rozliczeń ilości kruszywa będzie przyjęta ilość 

stwierdzona w ważeniu kontrolnym.  
 

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 30 listopada 2021 r. 

 

12. Wykonawca zapewnia cenę przedmiotu umowy określoną w Formularzu cenowym oferty 

do końca terminu obowiązywania umowy. 

 

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”). 

 

 


