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Przedmiotem zamo wienia jest sprzedaz  i dostawa  piasku do zimowego utrzymania dro g 
wojewo dzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dro g w 
Kłobucku w sezonie 2022/2023. Zamo wienie obejmuje dostawę piasku luzem. 
 

Szacunkowa ilość dostaw w okresie realizacji umowy będzie wynosiła: 

• zakres podstawowy - dostawa piasku luzem w ilos ci 3000 ton z przeznaczeniem: 

 1. Na drogi wojewo dzkie w ilos ci 600 ton, w tym: 

 a) dostawa na bazę w Kłobucku, ul. Zamkowa 19 w ilos ci 350 ton, 

 b) dostawa na bazę w Przystajni, ul. Targowa 18 w ilos ci 250 ton. 

 2. Na drogi powiatowe w ilos ci 2400 ton, w tym: 

 a) dostawa na bazę w Kłobucku, ul. Zamkowa 19 w ilos ci 1000 ton, 

 b) dostawa na bazę w Przystajni, ul. Targowa 18 w ilos ci 1400 ton. 

• zakres objęty prawem opcji - dostawa piasku luzem w ilos ci 1200 ton z 

przeznaczeniem: 

 1. Na drogi wojewo dzkie w ilos ci 250 ton, w tym: 

 a) dostawa na bazę w Kłobucku, ul. Zamkowa 19 w ilos ci 150 ton, 

 b) dostawa na bazę w Przystajni, ul. Targowa 18 w ilos ci 100 ton. 

 2. Na drogi powiatowe w ilos ci 950 ton, w tym: 

 a) dostawa na bazę w Kłobucku, ul. Zamkowa 19 w ilos ci 400 ton, 

 b) dostawa na bazę w Przystajni, ul. Targowa 18 w ilos ci 550 ton. 

 

• zakres minimalny - dostawa piasku luzem w ilos ci 900 ton z przeznaczeniem: 

 1. Na drogi wojewo dzkie w ilos ci 200 ton, w tym: 

 a) dostawa na bazę w Kłobucku, ul. Zamkowa 19 w ilos ci 120 ton, 

 b) dostawa na bazę w Przystajni, ul. Targowa 18 w ilos ci 80 ton. 

 2. Na drogi powiatowe w ilos ci 700 ton, w tym: 

 a) dostawa na bazę w Kłobucku, ul. Zamkowa 19 w ilos ci 300 ton, 

b) dostawa na bazę w Przystajni, ul. Targowa 18 w ilos ci 400 ton. 
 
Zamawiający os wiadcza, z e ilos c  zamawianego piasku nie będzie mniejsza niz  30% ilos ci 
podanych dla zakresu podstawowego zamo wienia. Zmniejszenie zakresu nie stanowi 
podstaw do z adnych roszczen  Wykonawcy. 
 
Piasek powinien posiadac  frakcję uziarnienia (s rednicę cząstek) od 0,1 do 1,0 mm, 
zgodnie z wymogami okres lonymi w Rozporządzeniu Ministra S rodowiska z dnia 27 
paz dziernika 2005 r. w sprawie rodzajo w i warunko w stosowania s rodko w, jakie mogą 
byc  uz ywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230, poz. 1960). 
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Piasek nie moz e byc  nadmiernie zawilgocony – dopuszczalna wilgotnos c  wynosi 5 %, nie 
moz ne zawierac  skalen  i zbrylen  (nie rozkruszających się przy nacisku stopą), a takz e 
zanieczyszczen  obcych (lis cie, patyki, chwasty, glina). 
 
Dostawy odbywac  się będą sukcesywnie w miarę potrzeb, w terminie 3 dni roboczych od 
daty zlecenia pisemnego przekazanego faksem lub drogą elektroniczną przez 
upowaz nionego przedstawiciela Zamawiającego. Dostawy odbywac  się będą sukcesywnie 
z intensywnos cią uzalez nioną od faktycznych potrzeb Zamawiającego, związanych z 
warunkami pogodowymi. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowego sprawdzenia jakos ci dostarczonej 
partii materiału, poprzez zlecenie przeprowadzenia niezbędnych badan  niezalez nej 
jednostce. 
 
Zakwestionowane przez Zamawiającego, tj. Powiatowy Zarząd Dro g w Kłobucku partie 
materiało w, jako nie spełniające wymogo w wyz ej wymienionych norm zostaną 
pozostawione do dyspozycji Wykonawcy i za zakwestionowaną ilos c  materiału, jak i za jej 
transport Zamawiający nie ureguluje nalez nos ci. Zakwestionowaną partię materiału 
Wykonawca zobowiązany jest zabrac  z placu Zamawiającego we własnym zakresie. 
 
Dostawa na wyz ej wymienione place składowe winny odbywac  się w godzinach pracy 
Zamawiającego, tj. od godz. 700 do 1500 (od poniedziałku do piątku), po wczes niejszym 
telefonicznym uzgodnieniu, celem potwierdzenia odbioru materiało w przez Kierownika 
Obwodu lub upowaz nioną osobę. 
 
Kaz dorazowo kierowca samochodu winien posiadac  dokument potwierdzający ilos c  
załadowanego materiału na daną jednostkę transportową. 
W przypadku wątpliwos ci, co do ilos ci załadowanego materiału, Zamawiający moz e na 
koszt Wykonawcy zamo wienia skierowac  pojazd z ładunkiem do ponownego 
sprawdzenia jego ilos ci. 
Minimalna jednorazowa dostawa ro wnac  się będzie ładownos ci samochodu, sumaryczna 
zas  ilos c  dostarczonego materiału nie przekroczy ilos ci podanej dla zamo wienia. 
 


