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TOM II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
1. Przedmiotem zamówienia jest rozwiezienie i uzupełnienie nawierzchni dróg gruntowych przy

użyciu ładowarki lub koparko – ładowarki, dostarczonym przez Zamawiającego, kruszywem
drogowym na terenie miasta lub gminy Prabuty
2. Zamawiający ustala podział zamówienia na zadania i dopuszcza składanie ofert częściowych, na jedno lub
dwa zadania:
1) Zadanie 1: Rozwiezienie i uzupełnienie nawierzchni dróg gruntowych, dostarczonym przez
Zamawiającego kruszywem, przy użyciu ładowarki lub koparko – ładowarki w ilości 3500 ton na
terenie północno – wschodniej części gminy.
2) Zadanie 2: Rozwiezienie i uzupełnienie nawierzchni dróg gruntowych, dostarczonym przez
Zamawiającego kruszywem, przy użyciu ładowarki lub koparko – ładowarki w ilości 1500 ton, na
terenie południowej części gminy.
3. Naprawy dróg należy prowadzić przy sprzyjających warunkach pogodowych.
4. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się sukcesywnie, według bieżących potrzeb, na
podstawie zlecenia przekazanego w formie pisemnej lub elektronicznej.
5. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji przedmiot zamówienia w terminie zgodnym ze
złożoną ofertą tj. …..….. dni (nie krótszym niż 2 dni i nie dłuższym niż 4 dni robocze od otrzymania
zlecenia – w zależności od terminu zaproponowanego w ofercie).
6. Kruszywo drogowe będzie znajdowało się w odległości nie większej niż 3 km od miejsca (drogi) wykonania
przedmiotu umowy.
7. Dojazd do miejsca wykonania przedmiotu zamówienia obciąża Wykonawcę.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości rozwiezionego kruszywa, w szczególności jego
ograniczenia o nie więcej niż 20%.
9. Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2019 r. lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu
zamówienia, w zależności który z wymienionych warunków zostanie spełniony jako pierwszy, z
zastrzeżeniem, że 80% prac będzie realizowanych w okresie od kwietnia do czerwca 2019 r.
10. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera Tom III (IPU) SIWZ.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozwiezienie i uzupełnienie kruszywem
nawierzchni dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty”

