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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Zakres zamówienia: 

Zamówienie obejmuje  dostawę wraz z rozładunkiem i transportem oferenta nowych płyt 

drogowych betonowych  300x150x15 w łącznej ilości 660 szt. 

Miejsce dostawy i rozładunku: przy drodze powiatowej nr 2712G odc. Koteże- Sumin 

(dokładne miejsce rozładunku wskaże Zamawiający przed rozpoczęciem dostaw). 

 

2. Termin realizacji: 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie 

dłuższym niż 6 tygodni (42 dni) od daty podpisania umowy. Minimalny termin realizacji 

wynosi 4 tygodnie (28 dni) od daty podpisania umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny 

ofert „Termin realizacji”. 

 

3. Wymagania jakie powinny spełniać dostarczone płyty drogowe: 

1) płyty drogowe muszą spełniać wymagania określone w Normach: 

PN-EN 206-1:2003/AP:2004 „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja                            

i zgodność”;  

PN-EN 1338:2005/AC:2007 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”; 

PN-EN 1339:2005/AC:2007 „Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań”;  

PN-EN 1340:2004/AC:2007 „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań”. 

2) Zamawiający dopuszcza dostarczenie płyt drogowych spełniających wymagania norm 

równoważnych, 

3) Wszystkie zamawiane płyty muszą być z I gatunku 

4) Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków. 

 

4. Odbiór dostaw: 

Odbioru dostawy dokona pracownik Powiatowego Zarządu Dróg lub osoba upoważniona przez 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim na podstawie dokumentów 

przewozowych wystawionych w miejscu załadunku przedstawionych przez Dostawcę (dowód 

WZ).  

 

5. Sposób realizacji zamówienia: 

1) Płyty drogowe należy dostarczyć Zamawiającemu i rozładować przy drodze powiatowej                

nr 2712G Koteże- Sumin w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

2) Transport i rozładunek płyt drogowych leży po stronie Wykonawcy.  

3) W cenę jednostkową płyt drogowych należy wkalkulować koszty związane z ich 

transportem i rozładunkiem do w/w miejsc składowania. 

4) Szczegółowe miejsce rozładunku wskazane zostanie przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego przed terminem realizacji zamówienia                          

o wskazanie szczegółowego miejsca rozładunku.  
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5) Do każdej dostarczonej partii płyt Wykonawca przedłoży deklaracje zgodności z normami. 

6) Po zrealizowaniu całości dostaw zostanie spisany protokół odbioru podpisany przez 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

6. Dodatkowe wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia: 

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za ilość i jakość przedmiotu zamówienia. 

2) Prefabrykaty na czas transportu i jego rozładunku, muszą być należycie zabezpieczone tak, 

aby podczas rozładunku nie zagrażały bezpieczeństwu pracowników. 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas realizacji umowy. 

4) Koszty związane z realizacją zamówienia, w tym zakup płyt jak również koszty związane 

z ich transportem do miejsca składowania i rozładunkiem ponosi Wykonawca w ramach 

umowy. 

5) Ujawnioną wadę w okresie gwarancji Wykonawca usunie na własny koszt w terminie                             

14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 

 

7. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone płyty przez okres zadeklarowany                                 

w OFERCIE, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty wystawienia 

faktury po zrealizowaniu dostawy. Wykonawca może zadeklarować okres gwarancji 

dłuższy, 60 miesięcy i więcej, jednak do oceny oferty uwzględniony będzie okres gwarancji 

maksymalnie 60 miesięcy.  

 

8. Produkt dostarczony Zamawiającemu, a nie odpowiadający warunkom SWZ nie zostanie  

odebrany od Wykonawcy. W zaistniałej sytuacji, w terminie nieprzekraczalnym 5 dni 

kalendarzowych, Wykonawca winien dostarczyć produkt odpowiadający wymogom 

specyfikacji łącznie z  deklaracje zgodności z normami. 

 

9. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane 

pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, 

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod 

pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia                        

w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach przetargowych. 

 

10.  Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na 

podstawie umowy o pracę.          

 

 


