
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  
Ogłoszenie w BZP nr 605397-N-2019 z dnia 03.10.2019 r. 

 

„Dostawa kruszywa łamanego przeznaczonego do naprawy nawierzchni dróg gminnych 

na terenie gminy Złotów” 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie 

Nazwa projektu lub programu: nie dotyczy 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
nie  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów, krajowy numer identyfikacyjny 55607400000, ul. 

ul. Leśna  7, 77400   Złotów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 635 305, e-mail 

zlotow@gminazlotow.pl, faks 672 635 305 

Adres strony internetowej (URL): www.gminazlotow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) 

nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
www.bip.gminazlotow.pl 

 Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie 
nie  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: pisemnie na adres zamawiającego 



 

 

Adres:  

Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne 
nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa kruszywa łamanego 

przeznaczonego do naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Złotów” 

Numer referencyjny: ZP.271.06.2019.D 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny:  nie  

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: nie 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane  
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (według potrzeb określonych przez 

Zamawiającego) dostawa kruszywa łamanego kamiennego uzyskanego w wyniku 

pokruszenia surowca skalnego (z wykluczeniem skał pochodzenia organicznego) frakcji 0-

31,5 mm tj. zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem kruszywa w ilości 

minimalnej około 1000 ton, objętej prawem opcji: dodatkowo około 500 ton. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku, 

gdy będzie to leżeć w interesie w Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb – po 

zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia. Zamawiający przekaże pisemną 

informację Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji w ramach realizacji umowy. Prawo 

opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma 

obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku 

nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym 

wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji. 

Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu 

podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. 

Zamówienie kruszywa w ilości przekraczającej prawo opcji wymaga zmiany umowy. 

Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy. O uruchomieniu opcji 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie w formie oświadczenia woli.  

Dostarczane kruszywo będzie posiadało wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, 

świadectwa jakości odpowiadające normom: PN-EN 13043:2004, PN-EN 13242+A1:2010 

lub równoważnym. Kruszywo powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych 

typu: odpady metalowe, plastikowe, drewniane, gliny: w przypadku ujawnienia w zawartości 

kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy. 

Wykonawca ponosi ryzyko oraz wszelkie koszty transportu kruszywa do miejsca realizacji 

zamówienia, jak również koszty ubezpieczenia przedmiotu dostawy. Dostawa materiału 

odbywać się będzie samochodami samowyładowczymi dopuszczonymi do ruchu.  

II.5) Główny kod CPV: 14212200-2 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): nie dotyczy 



 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów: 

data zakończenia: 30/11/2019 

II.9) Informacje dodatkowe: nie dotyczy 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe nie dotyczy. 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe nie dotyczy 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe: nie dotyczy 

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób 

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób.  

Informacje dodatkowe: nie dotyczy 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

nie dotyczy 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
nie dotyczy 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

nie dotyczy 



 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
nie dotyczy 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1) Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie – w przypadku 

podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 

osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. 

2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg  nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
nie  

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: nie 

 Informacje dodatkowe: nie dotyczy 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

nie  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców:  

nie dotyczy 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie  

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  nie  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  



 

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

   Cena 60 

 Termin realizacji dostawy 30 

 Termin płatności faktury 10 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony):  nie  

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

nie dotyczy 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

nie dotyczy 

 

IV.6.2) Termin składania ofert: 

   Data: 11/10/2019, godzina: 11:00 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu:  

Oferty wraz z oświadczeniami muszą być sporządzone w języku polskim.  

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu. 
Kruszywo łamane powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST. 
 

 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa naturalnego, łamanego-dolomitu. Wielkość 
zamówienia - 5 000 ton. Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia zamówienia o max. 10% 
ilości w cenach podanych w ofercie. Zamówienie obejmuje: zakup, załadunek, ważenie, transport 
i rozładunek kruszywa łamanego na wskazanej przez Zamawiającego drodze lub na placu 
magazynowym położonych na terenie Gminy Rzgów. Frakcja kruszywa 4-31,5 mm. Dostawy 
kruszywa przeznaczone zostaną na remonty dróg gminnych oraz utwardzenia poboczy dróg 
powiatowych. Kruszywo musi spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004 oraz normy PN-EN 
13242:2004 oraz powinno posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa potwierdzające 
spełnienie tej normy, które należy dostarczyć Zamawiającemu w złożonej ofercie. Kruszywo nie 
może zawierać gwoździ, metalowych drutów ani innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić 
pojazdy poruszające się po drogach. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich 
zanieczyszczeń zamawiający żądać będzie usunięcia tych zanieczyszczeń. Maksymalne dzienne 
zapotrzebowanie na kruszywo wynosi ok. 100 ton.  
 
II.5) Główny kod CPV: 14.21.22.00 - 
 

 

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest dostawa maksymalnie 4.200 
ton (w tym 2.850 ton na potrzeby sołectw: Biała Wieś, Białogórne, Błażejewice, Chodnów, Dańków, 

Franklin, Gołyń, Koprzywna, Narty, Ossa, Przyłuski, Stanisławów – Krukówka, Słupce, Stara Wieś, 
Szczuki, Tuniki, Zakrzew, Żurawia) kruszywa łamanego frakcji 4-31,5 mm o średniej wytrzymałości 
na ściskanie powyżej 100 Mpa i spełniającego wymogi norm PN-EN 13043:2004 i PN – 
EN13242:2004 dla kruszyw do drogownictwa, zakupionego we własnym zakresie przez dostawcę, 
w miejsca wskazane przez Zamawiającego lub Sołtysów poszczególnych sołectw, na terenie miasta 

i gminy Biała Rawska wraz z rozładunkiem w sposób uzgodniony z Zamawiającym lub Sołtysem. 
Minimalna dobowa dostawa 50 ton, a maksymalna 200 ton. Dostawy realizowane od poniedziałku 

do piątku od 8:00 do 16:00. 

3.2 Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

14212200 – 2 – Kruszywo 

60100000 – 9 – Usługi w zakresie transportu drogowego 

 

 
zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego spełniającego normę PN-EN 
13242 w ilości 2 375,00 ton, uzyskanego w wyniku pokruszenia surowca skalnego (z wykluczeniem 
skał pochodzenia organicznego). Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i 
bez domieszek gliny. Poprzez sformułowanie dostawa kruszywa należy rozumieć: sprzedaż kruszywa 
Zamawiającemu, jego załadunek, transport oraz rozładunek na wskazanych drogach bądź punktach 
na terenie Gminy Baborów. Dostawa obejmuje również ważenie kruszywa przy wykonywanym 
załadunku, z której to czynności będzie sporządzony stosowny dokument celem przedłożenia go 



 

 

Zamawiającemu. 1.2. Rodzaj i ilość kruszywa: 1.2.1. Kruszywo drogowe frakcji 0 - 31,5 w ilości 650,00 
ton, 1.2.2. Kruszywo drogowe frakcji 0 - 63 w ilości 1 725,00 ton. 1.3. Uziarnienie kruszywa: Krzywa 
uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15 musi leżeć pomiędzy krzywymi 
granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 
0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65 % przechodzącej przez sito. Kruszywo musi posiadać 
odpowiednie certyfikaty lub świadectwa potwierdzające spełnienie stosownej normy, które należy 
dostarczyć Zamawiającemu. 1.3. Dostawa kruszywa: Dostaw kruszywa będzie wykonywana w 
godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Baborowie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania 
weryfikacji tonażu dostarczanego kruszywa poprzez wyrywkową kontrolę wagi transportu na 
składowisku odpadów komunalnych w Baborowie, wyposażonym w wagę elektroniczną.. 
 

 

 
 

Opis  przedmiotu  zamówienia  
 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  14212200-2) 

 
 
 

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm w ilości 3.500 ton 
na potrzeby napraw nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pasłęk, przy czym ok. 500 ton 
na drogi gminne na terenie miasta Pasłęka, 3.000 ton na drogi gminne na terenach wiejskich gminy Pasłęk 
– średnio 11,7 km od centrum miasta Pasłęka, maksymalnie 17,6 km od centrum miasta Pasłęka.  
 Dostawy odbywać się będą sukcesywne w miarę zapotrzebowania Zamawiającego, średnio około 318 
ton/miesiąc z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia ilości dostarczanego materiału pomiędzy 
poszczególnymi miesiącami.  
 Materiał dostarczany będzie każdorazowo (jednorazowo nie mniej niż 15 ton) na zgłoszenie 
Zamawiającego. Zgłoszenie dokonywane będzie w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną. 
Wykonawca dostarczy zamówioną partię kruszywa w terminie do 5 dni, licząc od dnia zgłoszenia 
zapotrzebowania. Zamawiający w pisemnym zgłoszeniu, o którym mowa powyżej, każdorazowo określi: 
ilość potrzebnego materiału jaką należy dostarczyć, lokalizację do dostawy oraz upoważnioną osobę do 
kontaktu. 
 Koszt transportu materiału leży po stronie Wykonawcy. 
 Dostarczany materiał powinien spełniać wymagania norm: PN-EN 13043:2004, PN-EN 
13242+A1:2010 oraz powinien posiadać certyfikaty, świadectwa lub aprobaty potwierdzające spełnienie 
tych norm.  
 Wykonawca przy każdej dostawie będzie zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów, 
potwierdzających, że dostarczony materiał spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.  

 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0-31,5 mm, 

pospółki kopalnianej frakcji 0,075-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym oraz żużlu paleniskowego 

tj. zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem w zakresie podstawowym kruszywa 

łamanego kamiennego frakcji 0-31,5 mm w ilości 800 ton, pospółki kopalnianej w ilości 430 

ton oraz żużlu w ilości 60 ton, przy czym należy uwzględnić ilość oraz rodzaj dostaw do 

poszczególnych miejscowości: Brzozowy Kąt 60 ton kruszywa, 40 ton pospółki. Derewiczna 

145 ton pospółki i 60 ton żużlu. Komarówka Podlaska 240 ton kruszywa i 120 ton pospółki. 

Przegaliny Duże 260 ton kruszywa, 30 ton pospółki. Walinna 120 ton kruszywa. Wiski 120 

ton kruszywa i Woroniec 95 ton pospółki. Dokładne miejsce dostarczenia w danej 

miejscowości zostanie wskazane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Powyższe 

zamówienie realizowane jest w ramach Funduszu Sołeckiego. W zakresie objętym prawem 

opcji szacuje się dostawę po około 150 ton poszczególnych kruszyw. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku, gdy będzie 



 

 

to leżeć w interesie w Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb – po zrealizowaniu 

zakresu podstawowego zamówienia. Zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy 

o potrzebie realizacji prawa opcji w ramach realizacji umowy. Prawo opcji jest 

jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku 

skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest 

wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji. Zamawiający ma 

prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego 

zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Zamówienie 

kruszywa lub żużlu w ilości przekraczającej prawo opcji wymaga zmiany umowy. 

Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy. O uruchomieniu opcji 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie w formie oświadczenia woli. amawiający 

nie dopuszcza margli, kredy i wapienia. Dostarczane kruszywo będzie posiadało wymagane 

przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości odpowiadające normie PN-EN 

13242, PN-EN 13043:2004 lub równoważne. Kruszywo powinno być czyste, bez domieszek 

materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, plastikowe, drewniane, gliny: w 

przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający 

odmówi przyjęcia dostawy. Żużel nie może zawierać popiołu. Wykonawca ponosi ryzyko 

oraz wszelkie koszty transportu kruszywa do miejsca realizacji zamówienia, jak również 

koszty ubezpieczenia przedmiotu dostawy. Dostawa materiału odbywać się będzie 

samochodami samowyładowczymi dopuszczonymi do ruchu. 


