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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

na 

„Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego i piasku przeznaczonych na potrzeby Wolbromskiego 

Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w 2020 roku” 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą kruszywa drogowego i piasku przeznaczonych na 

potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej                                 

i Mieszkaniowej sp. z o.o. wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem w miejsca wskazane 

przez Zamawiającego na terenie Gminy Wolbrom. Nie dopuszcza się dostaw kruszyw z żużla 

hutniczego i jego domieszek. 

2. Zamówienie obejmuje 8 części: 

a) Część 1:  Zakup wraz z dostawą mieszanek kamiennych oraz tłucznia: 

▪ Zakup wraz z dostawą mieszanki kruszywa dolomitowego frakcji 0-31,5 mm. 

▪ Zakup wraz z dostawą mieszanki kruszywa dolomitowego frakcji 0-63 mm. 

▪ Zakup  wraz z dostawą tłucznia dolomitowego frakcji 31,5-63 mm. 

d) Część 2:  Zakup wraz z dostawą grysu dolomitowego frakcji 4-8 mm. 

e) Część 3:  Zakup wraz z dostawą miału dolomitowego frakcji 0-4 mm. 

f) Część 4:  Zakup wraz z dostawą piasku łamanego frakcji 0-4 mm. 

g) Część 5: Zakup wraz z dostawą piasku nasypowego. 

h) Część 6:  Zakup wraz z dostawą piasku płukanego frakcji 0-2 mm do wytworzenia piaskosoli. 

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 

Część 1: 

Zakup wraz z dostawą mieszanek kamiennych i tłucznia 

 Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą:  

- mieszanki kruszywa dolomitowego frakcji 0-31,5 mm w ilości do 4200 ton, 

- mieszanki kruszywa dolomitowego frakcji 0-63 mm w ilości do 2200 ton, 

- tłucznia dolomitowego frakcji 31,5-63 mm w ilości do 1120 ton, 

przeznaczonych na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej sp. z o.o. w 2020 roku. 

 Wyżej wymienione wartości są maksymalnymi ilościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny 

ofertowej i mogą ulec pomniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje 

się do realizacji 20% wartości zamówienia. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w pozostałym 

zakresie nie wymaga podania przyczyn i nie może stanowić podstawy dla roszczeń ze strony 

Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości poszczególnych rodzajów kruszyw wskazanych 

powyżej w zależności od potrzeb z zastrzeżeniem, że nie przekroczy to łącznej maksymalnej wartości 

umowy. 

 Sposób rozładunku kruszywa: 

1) punktowo (we wskazanym miejscu), 

             2) ciągle (na całej długości wskazanego odcinka). 

 Dostarczone kruszywo musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242+A1:2010 lub równorzędnej, 

zgodnie z art. 30 ustawy Pzp oraz powinno posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie atesty, 

certyfikaty lub świadectwa jakości potwierdzające spełnienie tej normy, które należy każdorazowo 

dołączyć do faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi dostarczoną ilość kruszywa. 

 Potwierdzeniem realizacji każdej dostawy będą dowody wydania WZ wystawione każdorazowo przez 

Wykonawcę na dostawę danej części zamówienia wraz z wydrukiem wagowym z kopalni potwierdzone 

przez przedstawiciela Zamawiającego. 



 Dostawy realizowane będą sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego określanych co 

do ilości, po uprzednim złożeniu zamówienia Wykonawcy (faksem, e-mailem lub telefonicznie) 

w terminie nie dłuższym niż 2 dni liczonym od czasu złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego w miejsce wskazane każdorazowo przy składaniu zamów ienia na terenie Gminy 

Wolbrom. 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dostawy kruszywa na etapie realizacji 

zamówienia. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do 

Zamawiającego. 

 Kwota wynagrodzenia zostanie określona na podstawie ilości ton fakt ycznie dostarczonego 

kruszywa, tj. kwota wynagrodzenia = ilość ton faktycznie dostarczonego kruszywa x cena 

jednostkowa netto + należny podatek VAT.  

 Termin płatności: 30 dni.  

 Nazwy i kody CPV: 

 1) „Kruszywo”  14.21.22.00-2, 

    2) „Usługi w zakresie transportu drogowego”  60.10.00.00-9. 

Cześć 2: 

 Zakup wraz z dostawą grysu dolomitowego frakcji 4-8 mm. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą grysu dolomitowego frakcji 4-8 mm          

w ilości do 150 ton przeznaczonej na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w 2020 roku. 

2. Wyżej wymienione wartości są maksymalnymi ilościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji 

ceny ofertowej i mogą ulec pomniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

3. Sposób rozładunku kruszywa: 

1) punktowo (we wskazanym miejscu), 

2) ciągle (na całej długości wskazanego odcinka). 

4. Dostarczone kruszywo musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242+A1:2010 i PN-EN 

12620+A1:2010 lub równorzędnym, zgodnie z art. 30 ustawy Pzp oraz powinno posiadać wymagane 

przepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości potwierdzające spełnienie 

tej normy, które należy każdorazowo dołączyć do faktury wraz  z dokumentami potwierdzającymi 

dostarczoną ilość kruszywa.  

5. Potwierdzeniem realizacji każdej dostawy będą dowody wydania WZ wystawione każdorazowo 

przez Wykonawcę na dostawę danej części zamówienia wraz z wydrukiem wagowym z kopalni 

potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. 

6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego określanych 

co do ilości, po uprzednim złożeniu zamówienia Wykonawcy (faksem, e-mailem lub 

telefonicznie) w terminie nie dłuższym niż 2 dni liczonym od czasu złożenia zamówienia 

przez Zamawiającego w miejsce wskazane każdorazowo przy składaniu zamówienia na 

terenie Gminy Wolbrom. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dostawy kruszywa na etapie 

realizacji zamówienia. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczeni a 

w stosunku do Zamawiającego. 

8. Kwota wynagrodzenia zostanie określona na podstawie ilości ton faktycznie dostarczonego 

kruszywa, tj. kwota wynagrodzenia = ilość ton faktycznie dostarczonego kruszywa x cena 

jednostkowa netto + należny podatek VAT. 

9. Termin płatności: 30 dni.  

10. Nazwy i kody CPV: 

1) „Kruszywo”  14.21.22.00-2, 

2) „Usługi w zakresie transportu drogowego”  60.10.00.00-9. 

 



Cześć 3:  

Zakup wraz z dostawą miału dolomitowego  frakcji 0-4 mm. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą miału dolomitowego frakcji 0-4 mm          

w ilości do 150 ton przeznaczonego na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, 

Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. 2020 w roku. 

2. Wyżej wymienione wartości są maksymalnymi ilościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji 

ceny ofertowej i mogą ulec pomniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

3. Sposób rozładunku kruszywa: 

1) punktowo (we wskazanym miejscu), 

2) ciągle (na całej długości wskazanego odcinka). 

4. Dostarczone kruszywo musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242+A1:2010 lub 

równorzędnej, zgodnie z art. 30 ustawy PZP oraz powinno posiadać wymagane przepisami prawa 

odpowiednie atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości potwierdzające spełnienie tej normy, które 

należy każdorazowo dołączyć do faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi dostarczoną ilość 

kruszywa.  

5. Potwierdzeniem realizacji każdej dostawy będą dowody wydania WZ wystawione każdorazowo 

przez Wykonawcę na dostawę danej części zamówienia wraz z wydrukiem wagowym z kopalni 

potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. 

6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego określanych 

co do ilości, po uprzednim złożeniu zamówienia Wykonawcy (faksem, e-mailem lub 

telefonicznie) w terminie nie dłuższym niż 2 dni liczonym od czasu złożenia zamówienia 

przez Zamawiającego w miejsce wskazane każdorazowo przy składaniu zamówienia na 

terenie Gminy Wolbrom. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany i lości dostawy kruszywa na etapie 

realizacji zamówienia. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia                               

w stosunku do Zamawiającego. 

8. Kwota wynagrodzenia zostanie określona na podstawie ilości ton faktycznie dostarczonego 

kruszywa, tj. kwota wynagrodzenia = ilość ton faktycznie dostarczonego kruszywa x cena 

jednostkowa netto + należny podatek VAT.  

9. Termin płatności: 30 dni.  

10. Nazwy i kody CPV: 

1) „Kruszywo”  14.21.22.00-2, 

2) „Usługi w zakresie transportu drogowego”  60.10.00.00-9. 

 

Cześć 4:  

Zakup wraz z dostawą piasku łamanego frakcji 0-4 mm. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą piasku łamanego frakcji 0-4 mm w ilości  

do 200 ton przeznaczonego na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w 2020 roku. 

2. Wyżej wymienione wartości są maksymalnymi ilościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji 

ceny ofertowej i mogą ulec pomniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

3. Sposób rozładunku piasku: 

1) punktowo (we wskazanym miejscu), 

2) ciągle (na całej długości wskazanego odcinka). 

4. Dostarczony piasek musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13043:2004 lub równorzędnej, 

zgodnie z art. 30 ustawy Pzp oraz powinno posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie 

atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości potwierdzające spełnienie tej normy, które należy 

każdorazowo dołączyć do faktury wraz  z dokumentami potwierdzającymi dostarczoną ilość piasku.  

5. Potwierdzeniem realizacji każdej dostawy będą dowody wydania WZ wystawione każdorazowo 

przez Wykonawcę na dostawę danej części zamówienia wraz z wydrukiem wagowym z kopalni 



potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.  

6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego określanych 

co do ilości, po uprzednim złożeniu zamówienia Wykonawcy (faksem, e -mailem lub 

telefonicznie) w terminie nie dłuższym niż 2 dni liczonym od czasu złożenia zamówienia 

przez Zamawiającego w miejsce wskazane każdorazowo przy składaniu zamówienia na 

terenie Gminy Wolbrom. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dostawy piasku na etapie realizacji 

zamówienia. Wykonawcy nie przysługują  z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do 

Zamawiającego. 

8. Kwota wynagrodzenia zostanie określona na podstawie ilości ton faktyczn ie dostarczonego 

piasku, tj. kwota wynagrodzenia = ilość ton faktycznie dostarczonego piasku x cena 

jednostkowa netto + należny podatek VAT. 

9. Termin płatności: 30 dni.  

10. Nazwy i kody CPV: 

1) „Piasek”  14.21.10.00-3, 

2) „Usługi w zakresie transportu drogowego”  60.10.00.00-9. 

Cześć 5:  

Zakup wraz z dostawą piasku nasypowego. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą piasku nasypowego w ilości do 1000 ton 

przeznaczonego na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w 2020 roku. 

2. Wyżej wymienione wartości są maksymalnymi ilościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji 

ceny ofertowej i mogą ulec pomniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

3. Sposób rozładunku piasku: 

1) punktowo (we wskazanym miejscu), 

2) ciągle (na całej długości wskazanego odcinka). 

4. Dostarczony piasek musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13043:2004 lub równorzędnej, 

zgodnie z art. 30 ustawy PZP oraz powinno posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie 

atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości potwierdzające spełnienie tej normy, które należy 

każdorazowo dołączyć do faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi dostarczoną ilość piasku.  

5. Potwierdzeniem realizacji każdej dostawy będą dowody wydania WZ wystawione każdorazowo 

przez Wykonawcę na dostawę danej części zamówienia wraz z wydrukiem wagowym z kopalni 

potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.  

6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie wg bieżących  potrzeb Zamawiającego określanych 

co do ilości, po uprzednim złożeniu zamówienia Wykonawcy (faksem, e-mailem lub 

telefonicznie) w terminie nie dłuższym niż 2 dni liczonym od czasu złożenia zamówienia 

przez Zamawiającego w miejsce wskazane każdorazowo przy  składaniu zamówienia na 

terenie Gminy Wolbrom. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dostawy piasku na etapie realizacji 

zamówienia. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do 

Zamawiającego. 

8. Kwota wynagrodzenia zostanie określona na podstawie ilości ton faktycznie dostarczonego 

piasku, tj. kwota wynagrodzenia = ilość ton faktycznie dostarczonego piasku x cena 

jednostkowa netto + należny podatek VAT. 

9. Termin płatności: 30 dni.  

10. Nazwy i kody CPV: 

1) „Piasek”  14.21.10.00-3, 

2) „Usługi w zakresie transportu drogowego”  60.10.00.00-9. 

 



 Cześć 6: 

 Zakupu wraz z dostawą piasku płukanego frakcji 0-2 mm do wytworzenia piaskosoli. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą piasku płukanego frakcji 0-2 mm do 

wytworzenia piaskosoli w ilości do 1500 ton przeznaczonego na potrzeby Wolbromskiego 

Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w 2020 roku. 

2. Wyżej wymienione wartości są maksymalnymi ilościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji 

ceny ofertowej i mogą ulec pomniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

3. Sposób rozładunku piasku: 

1) punktowo (we wskazanym miejscu). 

4. Dostarczony piasek musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13043:2004 lub równorzędnej, 

zgodnie z art. 30 ustawy Pzp oraz powinno posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie 

atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości potwierdzające spełnienie tej normy, które należy 

każdorazowo dołączyć do faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi dostarczoną ilość piasku.  

5. Potwierdzeniem realizacji każdej dostawy będą dowody wydania WZ wystawione każdorazowo 

przez Wykonawcę na dostawę danej części zamówienia wraz z wydrukiem wagowym z kopalni 

potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.  

6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego określanych 

co do ilości, po uprzednim złożeniu zamówienia Wykonawcy (faksem, e-mailem lub 

telefonicznie) w terminie nie dłuższym niż 2 dni liczonym od czasu złożenia zamówienia 

przez Zamawiającego w miejsce wskazane każdorazowo przy składaniu zamówienia na 

terenie Gminy Wolbrom. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dostawy piasku na etapie realizacji 

zamówienia. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do 

Zamawiającego. 

8. Kwota wynagrodzenia zostanie określona na podstawie ilości ton faktycznie dostarczo nego 

piasku, tj. kwota wynagrodzenia = ilość ton faktycznie dostarczonego piasku x cena 

jednostkowa netto + należny podatek VAT.   

9. Termin płatności: 30 dni.  

10. Nazwy i kody CPV: 

1) „Piasek”  14.21.10.00-3, 

2) „Usługi w zakresie transportu drogowego”  60.10.00.00-9. 


