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Załącznik nr 1 
 do SWZ nr sprawy 08/2022 

 
 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa kruszyw drogowych frakcji 4-31,5, 

frakcji 2-5 oraz frakcji 2-8 ” (sprzedaż wraz z transportem – dostawą). 
2. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert 

częściowych z podziałem na 3 części (zadania), jak poniżej: 
2.1. Zadanie nr 1: Kruszywo drogowe, dolomitowe, frakcji 4-31,5 wraz 

z dostawą w ilości: 14000 Mg (zgodne z PN-EN 13043 „lub 
równoważnej”) 

2.2. Zadanie  nr 2: Kruszywo drogowe, bazaltowe,  frakcji 2-5 wraz z dostawą 
w ilości: 800 Mg (zgodne z PN-EN 13043 „lub równoważnej”) 

2.3. Zadanie nr 3: Kruszywo drogowe, bazaltowe,  frakcji 2-8 wraz z dostawą 
w ilości: 1000 Mg (zgodne z PN-EN 13043 „lub równoważnej”) 

zgodnie z: 
- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U z 2021r., poz. 1213), 
-Normami przedmiotowymi, tj. dostarczony materiał kamienny musi spełniać warunki 
normy PN-EN 13043 (lub „równoważnej”)  „Kruszywa do mieszanek bitumicznych 
i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu”.  
3. Dostawa kruszywa obejmuje: sprzedaż, załadunek, ważenie, transport oraz 

rozładunek kruszywa drogowego na wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 
4. Oferowane kruszywo w ramach zadania nr 1, 2 i 3 winno być jednorodne, bez 

zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny,  wolne od wad oraz posiadać wystawioną 
przez producenta Deklarację Właściwości Użytkowych potwierdzającą zgodność 
kruszywa z obowiązującymi normami i właściwościami fizyko-chemicznymi 
(Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument przy każdej dostawie). Wraz 
z każdą dostawą kruszywa Wykonawca zobowiązany będzie także do dostarczenia 
zamawiającemu deklaracji właściwości użytkowych (kopia) i oryginalnych 
dokumentów ważenia kruszywa oraz dowodów wydania WZ. Brak dostarczenia ww. 
dokumentów daje Zamawiającemu prawo do odmowy odbioru kruszywa. 

5. Zamawiający w okresie dostawy kruszywa, przewiduje możliwość pobrania jego 
próbek dla zlecenia badania laboratoryjnego jego technicznych właściwości na 
zgodność z normą wymienioną w pkt 2. 

6. Zamawiający nie dopuszcza dostawy kruszywa wapiennego, chelcedonitu i łupku. 
7. Zamówienia będą odbywać się sukcesywnie, partiami wg uzgodnień z Wykonawcą, 

którego oferta zostanie wybrana do realizacji. Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć  Zamawiającemu zamówione kruszywa (zamówione partie) w terminie 2 
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dni roboczych od dnia, w którym złożono zamówienie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

8. Miejsce wykonania zamówienia: wydanie przedmiotu dostawy (kruszywa), nastąpi na 
placu zamawiającego, ul. Targowa 9, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, bądź na wskazane 
przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Opoczno- uprawnionemu 
pracownikowi Zamawiającego. 


