
 

 

 
Rozdział II 

 

Przedmiot zamówienia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soli rogowej wraz z transportem w 

następujących asortymentach i ilościach:  

 

1. 3 000 Mg soli drogowej typu Dr niezbrylającej luzem do uszarstniania i usuwania 

śliskości na drogach, 

2. 200 Mg soli drogowej typu Ds. niezbrylającej luzem do sporządzania wodnego 

roztworu soli (solanki),  

   

Wymagania  - Sól drogowa 

Skład chemiczny oraz właściwości soli drogowej do uszarstniania dróg typ Dr.:   

 Chlorek sodu NaCl  –  90% min 

Siarczany SO
-2 

 – 2,0% max 

Zawartość wody - 3,0% max 

Substancje nierozpuszczalne w wodzie  - 8.0% max 

Antyzbrylacz K4Fe(Cn)6  –  20,0 mg/kg 

    -   Granulacja  

ziarna powyżej 6 mm – 10% max  

ziarna poniżej 1 mm – 20% max 

postać krystaliczna, sypka o barwie białej lub biało- szarej. 

 

Wymagania -  sól do solanki  

 

Skład chemiczny oraz właściwości soli drogowej typu Ds. do sporządzania wodnego 

roztworu soli tzw „solanki” 

 

Chlorek sodu NaCl  –  95% min 

Siarczany SO
-2 

 – 2,0% max 

Zawartość wody - 1,0% max 

Substancje nierozpuszczalne w wodzie  - 3.0% max 

Antyzbrylacz K4Fe(Cn)6  –  20,0 mg/kg min. 

    -   Granulacja  

ziarna powyżej 6 mm – 5% max  

ziarna poniżej 1 mm – 50% max 

postać krystaliczna, sypka o barwie białej lub biało- szarej. 

 

Oferowany przedmiot zamówienia powinien być  I klasie jakości zgodny  z normą  

PN – 86/C-84081/02 posiadać pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów  

o dopuszczeniu do stosowania na drogach oraz atest P.Z.H.    

          

2. Termin realizacji dostaw :  

Dostawy realizowane będą w formie dostaw  częściowych w terminie od dnia 1.09.2012 r.  do 

31.03.2013 r. z zastrzeżeniem, że pierwsza dostawa  nastąpi obligatoryjnie w okresie  

od 1.09 – 30.09.2012 r.  

w ilości: 

 sól drogowa typu Dr  - 2 000 Mg , 

 sól drogowa typu Ds. - 50 Mg. 

 

- kolejne dostawy realizowane będą sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego zgodnie 

 z pisemnym zamówieniem złożonym przez Zamawiającego w ilości nie mniejszej niż: 



 

 - sól drogowa typu Dr  - 200 Mg , 

 - sól drogowa typu Ds. - 25 Mg .  

 

Terminy dostaw soli: 

 dostawa kolejnej partii soli typu Dr będzie następowała w terminie uzgodnionym 

przez strony ale nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia 

przez Zamawiającego. 

 dostawa kolejnej partii soli typu Ds będzie następowała w terminie uzgodnionym 

przez strony ale nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia różnicy między ilością dostarczoną a 

określoną w zamówieniu do wysokości 2 %.  

Dostawa soli odbywać się będzie transportem samochodowym dostawcy (samochody 

samowyładowcze) na teren Bazy MPO Sp. z o.o. w Toruniu ul. Grudziądzka 159 w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6
00 

do 18
00

.  

Dostawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów, w szczególności na zawilgocenie.  

 

Potwierdzenie jakości  soli drogowej  - obligatoryjnie do każdej dostarczonej partii 

wykonawca musi załączyć świadectwo Jakości. 

W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonej soli Zamawiający zastrzega sobie prawo  

do zlecenia badań składu chemicznego oraz właściwości dostarczonej soli na koszt 

wykonawcy .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


