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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
CPV: 34.92.71.00-2 → sól drogowa 
 
Dostawa soli drogowej w latach 2014-2017 w ilości 1350 Mg, do likwidacji 
śliskości zimowej na drogach i chodnikach 
 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem na 
teren bazy PUK „STARKOM”, soli drogowej przeznaczonej do zimowego 
utrzymania dróg w sezonach zimowych 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. 
Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie w trakcie trwania sezonu 
zimowego , w terminach i ilościach w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
 
2. WARUNKI TECHNICZNO – ORGANIZACYJNE 
Sól należy dostarczyć na teren bazy PUK „STARKOM”, ul. Tczewska 22 w 
Starogardzie Gdańskim. 
 
3. WIELKOŚCI I TERMINY DOSTAW SOLI DROGOWEJ 
Zamówienie należy realizować w ilości 1350 Mg, w szczególnym wypadku 
ilość zamówionej soli może wzrosnąć o 20% 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SOLI DROGOWEJ 
Wymagane parametry przedmiotu zamówienia: 
a) Zamówiona sól musi odpowiadać normom soli drogowej, 
b) Wymagany jest aktualny atest dopuszczający użycie soli do zimowego 

utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów , 
 

5. ODBIÓR DOSTAW 
Dostawa soli odbywać się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb po uprzednim 
wystosowaniu zamówienia. Zamówienie określać będzie każdorazowo ilości 
dostarczenia materia łu na teren bazy PUK „STARKOM”, oraz czas dostawy 

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 
 



 

Dostawa zamówionego materiału musi nastąpić do bazy składowej, do 2 dni 
roboczych od dnia złożenia zamówienia . 
Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia każdorazowo terminów i 
wielkości dostaw wymienionego kruszywa na podstawie oddzielnych 
zamówień: faksowych, e-mailem lub telefonicznie. 
Odbioru materiału dokona pracownik PUK „STARKOM” (lub osoba 
upoważniona przez PUK „STARKOM”) na podstawie dokumentów WZ 
wystawionych w miejscu załadunku przedstawionych przez Dostawcę. 
Dostawca przedstawi elektroniczny wydruk kwitu wagowego środka transportu 
brutto i netto zważonego na legalizowanych wagach. Elektroniczny wydruk 
kwita wagowego będzie integralną częścią Dowodu WZ. 
W przypadku braku dowodu wagowego lub stwierdzenia wady jakościowej, 
materia ł nie zostanie odebrany. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania wagi pojazdu oraz 
pobierania próbek rozjemczych materiału. Pomiar na wadze w Starogardzie 
Gdańskim baza PUK „STARKOM” ul. Tczewska 22. 
Dostawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy 
materia łu na teren bazy. 
 
6. USTALENIA DODATKOWE 
W czasie wykonywanej dostawy związanej z wykonaniem zamówienia 
Dostawca będzie przestrzegał przepisów BHP. 
Dostawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji 
robót objętych umową. 
 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń                                                      

woli w imieniu Wykonawcy 


	Załącznik nr 4
	Załącznik nr 4
	Załącznik nr 4
	Załącznik nr 4




