
1 
 

Załącznik nr 1 
 do SWZ nr sprawy 14/2022 

 
 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
 
1.  Sól drogowa luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg, w ilości  

 360 Mg (ton). 
2. Zamawiający wskazuje, iż ilość podane w ust. 1 jest orientacyjna (uzależniona będzie 

od warunków atmosferycznych), zaś ostateczny zakres dostaw soli może być mniejszy, 
jednakże minimalna ilość zakupionej przez Zamawiającego soli w okresie 
obowiązywania umowy wyniesie: 90 Mg. 
 

3. Dostarczana sól powinna spełniać określone normy i posiadać parametry jakościowe: 
a) Jakość soli powinna spełniać warunki wg normy PN – 86/C – 84081/02, 
b) Ponadto powinna spełniać : 
- zawartość wody wg PN – 80/C – 84081/20 max. do 2 %, 
- zawartość subst. nierozpuszczalnych wg PN – 80/C – 84081/21 max. do 2,5 %, 
- zawartość NaCl wg PN – 80/C – 84081/31 min. 94 %, 
- zawartość CaCL2 wg PN – 80/C – 84081/25, 
- zawartość MgCL2 wg PN – 80/C – 84081/25, 
- zawartość siarczanów wg PN – 80/C – 84081/32, 
- posiadać skład ziarnowy wg PN – 80/C – 84081/10 
c) sól drogowa powinna odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym ( Atest 
 higieniczny PZH ), 
d) sól powinna posiadać pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sukcesywnych dostaw w okresie 6 
miesięcy od dnia podpisania umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zamówioną sól drogową 
sukcesywnie w terminie 48 godzin od chwili (data i godzina) złożenia zamówienia za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, przy czym w przypadku 
zgłoszenia zamówienia w piątek danego tygodnia dostawa winna być zrealizowana do 
godziny  12:00 pierwszego dnia roboczego-z wyłączeniem soboty. 

6. Zamawiający wskazuje, iż jednorazowa dostawa obejmować będzie  minimum 25 Mg 
soli drogowej. 

7. Dostawa soli drogowej obejmuje: sprzedaż, załadunek, ważenie, transport oraz 
rozładunek soli drogowej na wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 

8. Miejsce realizacji 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. 


