
Załącznik nr 2 
do Ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert 

RI.271.P.7.2022 

 
 

Strona 1 z 2 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa zadania: „Dostawa kruszywa drogowego w ramach zadania pn.: „Modernizacja dróg 

gminnych w miejscowości Łąck, Grabina, Koszelówka, Podlasie, Korzeń Królewski”” 
Adres inwestycji: teren gminy Łąck 

Inwestor: Gmina Łąck, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck 
 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 

14212200-2 Kruszywo; 

14212000-0 Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany  

oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne 

kruszywo ; 

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego. 

 

I. Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę kruszywa drogowego  

wraz z transportem do miejsca docelowego, tj. Gminny Zakład Komunalny w Łącku,  

ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck, rozładunek kruszywa z wyładunkiem we wskazanym 

przez Zamawiającego miejscu.  

2. W ramach przedmiotu zamówienia  Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) dostawy kruszywa dolomitowego frakcji 0,4-31,5 mm w ilości szacunkowej 700 ton; 

b) dostawy kruszywa dolomitowego frakcji 31,5-63 mm w ilości szacunkowej 300 ton. 

Podane sortymenty są wielkościami szacunkowymi i nie są ostateczne, maja jedynie pomóc 

Wykonawcom w skalkulowaniu ceny za dostawy w celu uzyskania wspólnej podstawy  

do oceny ofert. Rzeczywiste ilości kruszywa i jego sortymenty mogą się różnić od podanych 

powyżej. Dokładne ilości zostaną określone w umowie. W takiej sytuacji Wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie odpowiedniej modyfikacji. Podstawa płatności będą rzeczywiste ilości 

zleconych dostaw po cenach jednostkowych zaproponowanych w ofercie.  

Podana ilość kruszywa jest wielkością szacunkową służącą do porównania złożonych ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu kruszywa w ilości odbiegającej od podanych 

powyżej wielkości w zależności od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych 

Zamawiającego. 

3. Przedmiot zamówienia winien spełniać parametry określone w normie: PN-EN 12620, 

PN-EN 13043, PN – EN 13242 (lub równoważne) oraz powinno posiadać wymagane 

przepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości, 

potwierdzające spełnienie tej normy, które należy dostarczyć Zamawiającemu na 

każde żądanie. 

4. Kruszywo musi być czyste, bez domieszki odsiewu, piasku, ziemi, resztek odpadów 

metalowych, plastikowych, drewnianych i innych materiałów niepożądanych  

oraz muszą pozostawać wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia każdej partii dostarczanego 

kruszywa pod względem ilościowym we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.  

W przypadku stwierdzenia, że ilość dostarczonego kruszywa jest mniejsza niż wynika 

to z przekazanych dokumentów, Wykonawca uzupełni brakującą ilość kruszywa  

w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze oraz poniesie koszty związane z ilości. 
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6. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonych materiałów, Zamawiający  

ma prawo zlecić przeprowadzenie badania dowolnie wybranych próbek dostarczanego 

materiału na ich zgodność z parametrami określonymi powyżej. 

7. Zamawiający w okresie dostawy kruszywa, dopuszcza pobranie jego próbek  

dla zlecenia badania laboratoryjnego jego technicznych właściwości celem 

sprawdzenia czy spełnia ww. normy. 

8. Potwierdzeniem realizacji dostawy będą dowody wydania WZ wystawione 

każdorazowo przez Wykonawcę na dostawę kruszywa wraz z wydrukiem wagowym 

potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

 

II. Informacje dodatkowe. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego działania  

lub zaniechania powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na Formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zaproszeniu do składania 

ofert. 

3. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz warunków i wytycznych stawianych przez Zamawiającego, 

odnoszących się do przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie 

wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 

4. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszystkie upusty, 

rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację 

zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez 

Zamawiającego przeliczeń tj. działań w celu jej określenia. 

5. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie,  

z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty musi być podana w złotych polskich 

(PLN) cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  

po uprzednim zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 

grosza pomija się, a końcówki powyżej 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

W złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą. 


