
Ełk, dnia 16.10.2019r. 
PZD.2.3211.26.2019 

L.dz. 1334/2019 
 

 

Wykonawcy zainteresowani  

złożeniem oferty 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PONIŻEJ 30 000 EURO PROWADZONEGO  

W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku zwraca się z prośbą o podanie ceny (netto i brutto) pocztą 

elektroniczną na adres: a.kolnacki@pzd.elk.pl dla „Zakupu wraz z dostawą na plac składowy 

Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno  

w ilości łącznej do 20 ton” w terminie do 24.10.2019 r. do godziny 13
00

.  

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

a) Przedmiotem zamówienia jest „Zakupu wraz z dostawą na plac składowy Powiatowego 

Zarządu Dróg w Ełku mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno w ilości 

łącznej do 20 ton” 

b) Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 

Zakupem objęto ilość do 20 ton mieszanki łącznie z dostawą do Zamawiającego. Dostawa mieszanki 

w godzinach od 7
00

÷15
00 

do dnia 13.12.2019 r.  Samochód ciężarowy używany do transportu 

mieszanki musi posiadać otwierane burty, umożliwiające sprawny rozładunek ręczny lub użycie 

urządzenia mechanicznego z zachowaniem szczególnie przepisów bhp. Rozładunek mieszanki 

organizuje Wykonawca we własnym zakresie, w godzinach pracy PZD w Ełku. 

 

c) Wykonawca poda koszt brutto sprzedaży 1 tony mieszanki łącznie z kosztami transportu do 

Zamawiającego z uwzględnieniem w cenie jednostkowej dostawy. 

d) Mieszanka mineralno-asfaltowa do wbudowania na zimno winna spełniać następujące 

wymagania: 

 Materiał musi być zgodny z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

(Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 881. ze zm.) 

 Mieszanka musi posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę badawczą, 

zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 249, poz. 2497 ze zm.) lub dokument równoważnych. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spełniać wymogi zawarte w Aprobacie Technicznej i powinna 

być: 

- wykonana na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami z przeznaczeniem na warstwę 

ścieralną nawierzchni bitumicznej, 

-  produkowana z mieszaniny kruszywa łamanego o uziarnieniu od 0/8 mm, i modyfikowanego 

upłynnionego asfaltu drogowego, 

-  charakteryzować się dobrą urabialnością, bez konieczności smarowania lepiszczem krawędzi 

łatanych ubytków, zagęszczana płytą wibracyjną lub ręcznym ubijakiem, 

-  po wypełnieniu zachować pełną szczelność i elastyczność oraz nie ulegać oderwaniu od  

brzegów nawierzchni w niskich temperaturach osiąganych przez nawierzchnię w okresie 

zimowym, 

- o długim okresie składowania w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych bez utraty 

właściwości fizyczno - chemicznych z gwarancją trwałości dla każdej partii minimum  

6 miesięcy od daty jej dostawy,  

- znosząca niskie temperatury (mrozy, odwilż) tj. w okresie wiosenno - jesiennym i zimowym 

przy temp. powietrza w przedziale min. – 10 C ÷ + 30 C,  



- pakowana w zgrzewane worki foliowe ± 25÷30 kg mieszanki oraz zostać dostarczona na 

paletach typu EURO (palety do zwrotu dla Wykonawcy). 

 

Do każdej partii dostawy materiałów Wykonawca zobowiązuje się dołączyć aktualną deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z Aprobatą Techniczną. Zamawiający w każdym czasie trwania 

umowy będzie miał prawo żądać aktualne atesty, deklaracje zgodności lub badania laboratoryjne 

przedmiotu zamówienia. 

 

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia:  do dnia 13.12.2019 r. 

3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

 

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,  

2) złożą oferty zgodne z wymogami zamówienia oraz przyjmą warunki umowy, wg załączonego 

wzoru. 

 

4. OSOBY WSKAZANE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela w godzinach urzędowania: 

Adrian Kołnacki -   tel./fax  087 / 621 08 30, e-mail: pzdelk@post.pl 

 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

a) Wymagania i zalecenia ogólne 

1) Oferta musi odpowiadać treści zamówienia. 

 

b) Zawartość oferty 

1) wypełniony formularz oferty (Załącznik Nr 1). 

 

6. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY 

WYBORZE OFERTY 

 

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszej zamówieniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryterium wyboru:  

Najniższa cena (brutto) - 100% 

 

7. ZAŁĄCZNIKI: 
1) Formularz oferty - załącznik Nr 1 

 

 

 

DYREKTOR 

Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku 

mgr Jan Wielgat 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządził: Adrian Kołnacki 
Nr tel. 87 621 08 30; adres e-mail  a.kolnacki@pzd.elk.pl 
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