
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych z podziałem na 

następujące części: 

Część 1 – kruszywo łamane drogowe. 

 
Szacunkowa ilość kruszywa łamanego drogowego  

1. Kruszywo łamane 0-31,5   w ilości do 303 t 

2. Kruszywo łamane 0-63      w ilości do 426 t 

 
I. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie transportem Wykonawcy, 

sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, od poniedziałku do piątku od 

godziny 7.00 do 15.00 na teren Cmentarza komunalnego przy ul. Bielskiej 66 w 

Płocku. 

II. Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z obowiązującymi normami. Na 

dostarczony materiał Wykonawca dołączy aktualne deklaracje właściwości 

użytkowych.  

III. Dostawy przedmiotu zamówienia będą się odbywać zgodnie z każdorazowym, 

odrębnym zamówieniem przekazanym Wykonawcy telefonicznie bądź 

elektroniczną, składanym od poniedziałku do piątku od godziny 7 00 do 15 00. 

IV. Zamawiający wymaga, aby dostawy poszczególnych partii zamówienia 

zastępowały w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od złożonego zamówienia. 

I. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przedmiotu 

zamówienia, w trakcie umowy, jednak nie więcej niż o 20% maksymalnego 

wynagrodzenia brutto, z jednoczesnym prawem do proporcjonalnego obniżenia 

wynagrodzenia.  

V. Termin realizacji zamówienia – w okresie 4 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 

 

 
Część 2 – pospółka 

 
Szacunkowa ilość pospółki– do 1845 t. 

II. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie transportem Wykonawcy, 

sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, od poniedziałku do piątku od 

godziny 7.00 do 15.00 na teren Cmentarza komunalnego przy ul. Bielskiej 66 w 

Płocku. 



III. Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z obowiązującymi normami oraz      

WT-4. Na dostarczony materiał Wykonawca dołączy aktualne deklaracje 

właściwości użytkowych. 

IV. Dostawy przedmiotu zamówienia będą się odbywać zgodnie z każdorazowym, 

odrębnym zamówieniem przekazanym Wykonawcy telefonicznie bądź 

elektroniczną, składanym od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 15.00. 

V. Zamawiający wymaga, aby dostawy poszczególnych partii zamówienia 

zastępowały w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od złożonego zamówienia. 

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wartości zamówienia w 

trakcie umowy, jednak nie więcej niż o 15% maksymalnego wynagrodzenia 

brutto, z jednoczesnym prawem do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia.  

VII. Termin realizacji zamówienia – w okresie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

Część 3 - materiały betonowe 

Szacunkowa ilość materiałów betonowych: 

1. Kostka brukowa betonowa behaton gr. 8 cm szara w ilości do 1165,0 m² 

2. Kostka brukowa betonowa prostokątna gr. 6 cm szara w ilości do 35,0 m² 

3. Krawężnik drogowy betonowy 15x30x100cm szary w ilości do 176,0 szt. 

4. Krawężnik drogowy betonowy skos L/P 100x30/22x15 cm szary w ilości do 8,0 szt. 

5. Krawężnik drogowy betonowy najazdowy 15x22x100 cm szary w ilości do 12,0 szt. 

II.  Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie transportem Wykonawcy, 

sukcesywnie w   miarę potrzeb Zamawiającego, od poniedziałku do piątku od godziny  

7.00 do 15.00 na teren Cmentarza komunalnego przy ul. Bielskiej 66 w Płocku. 

III.  Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z obowiązującymi normami. Do materiałów 

betonowych Wykonawca dołączy aktualne deklaracje właściwości użytkowych.  

IV.  Ilość przedmiotu zamówienia Zamawiający oznaczy każdorazowo w odrębnym 

zamówieniu przekazanym wykonawcy telefonicznie bądź droga elektroniczną. 

Zamawiający wymaga, aby realizacja każdego zamówienia następowała w terminie 1 

dnia roboczego, od dnia złożenia zamówienia.  

V.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia, w 

trakcie trwania umowy, jednak nie więcej niż o 10% maksymalnego wynagrodzenia 

brutto, z jednoczesnym prawem do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia. 

VI.  Termin realizacji zamówienia – w okresie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 


