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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PZD.3210.17.2020
Dostawa materiałów z przeznaczeniem do wykonywania bieżących remontów nawierzchni
bitumicznych z podziałem na 2 zadania:
ZADANIE NR 1 – Dostawa 90 ton kationowej, szybkorozpadowej emulsji asfaltowej
C65 B3 PU/RC;
1. Zamówienie obejmuje dostawę 90 ton emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC do wykonywania
remontów cząstkowych z przepompowaniem do zbiornika ustawionego na wysokości ok. 3 m.
Ww. ilość emulsji asfaltowej jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu z uwagi na stan
techniczny nawierzchni bitumicznych, powstałe ubytki i potrzebę wykonania remontów
cząstkowych.
2. Miejsce dostaw : – Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6;
– Obwód Drogowy Nr 2 w Orzyszu, ul. Polna 18.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w okresie od dnia
podpisania umowy do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania wartości umownej – sukcesywnie
wg potrzeb PZD w Piszu.
Emulsja dostarczana będzie partiami, w ilości po ok. 10 ton jednorazowo, na pisemne
zgłoszenie Zamawiającego (faksem lub drogą elektroniczną). Wykonawca dostarczy zamówioną
partię materiału w terminie przez siebie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 4 dni,
licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.
Termin dostawy zamówionej partii materiału jest jednym z kryteriów oceny ofert.
Wykonawca może zadeklarować realizację dostawy:
1) w dniu następnym po złożeniu zapotrzebowania (w ciągu 1 dnia);
2) w ciągu 2 dni;
3) w ciągu 3 dni;
4) w ciągu 4 dni.
Zamawiający – w pisemnym zgłoszeniu, o którym mowa wyżej, każdorazowo określi ilość
materiału jaką należy dostarczyć i wskaże miejsce rozładunku.
Koszt transportu i rozładunku materiału leży po stronie Wykonawcy.
Odbioru partii materiału dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.
4. Wymagania jakie winna spełniać emulsja asfaltowa :
Emulsja asfaltowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 13808:2013-10E oraz powinna
posiadać certyfikaty lub świadectwa, potwierdzające spełnienie tej normy. Wykonawca przy
każdej dostawie będzie zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających,
że dostarczona emulsja spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
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ZADANIE NR 2 – Dostawa 40 ton mieszanki mineralno – bitumicznej „na zimno”
(workowanej) do wbudowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, w temp.
od - 20oC do + 40oC.
1. Zamówienie obejmuje dostawę 40 ton mieszanki mineralno – bitumicznej „na zimno”
o uziarnieniu od 0 do 10 mm, na bazie modyfikowanego upłynnionego asfaltu drogowego do
napraw nawierzchni drogowych sposobem „na zimno” w zmiennych warunkach
atmosferycznych, w temp. od - 20oC do + 40oC.
Ww. ilość mieszanki mineralno - bitumicznej jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu z
uwagi na stan techniczny nawierzchni, powstałe ubytki i potrzebę uzupełnienia uszkodzeń.
Mieszanka mineralno - bitumiczna winna być dostarczana w workach foliowych o ciężarze 30 kg
+/- 2 kg samochodami pod przykryciem plandeką lub obudowanym środkiem transportu.
2. Miejsce dostaw : – Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6.
– Obwód Drogowy Nr 2 w Orzyszu, ul. Polna 18.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w okresie od dnia
podpisania umowy do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania wartości umownej – sukcesywnie
wg potrzeb PZD w Piszu.
Mieszanka mineralno – bitumiczna dostarczana będzie partiami, w ilości po ok. 10 ton
jednorazowo, na pisemne zgłoszenie Zamawiającego (faksem lub drogą elektroniczną).
Wykonawca dostarczy zamówioną partię materiału w terminie przez siebie wskazanym
w ofercie, nie dłuższym jednak niż 4 dni, licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.
Termin dostawy zamówionej partii materiału jest jednym z kryteriów oceny ofert.
Wykonawca może zadeklarować realizację dostawy:
1) w dniu następnym po złożeniu zapotrzebowania (w ciągu 1 dnia);
2) w ciągu 2 dni;
3) w ciągu 3 dni;
4) w ciągu 4 dni.
Zamawiający – w pisemnym zgłoszeniu, każdorazowo określi ilość materiału jaką należy
dostarczyć i wskaże miejsce rozładunku.
Koszt transportu i rozładunku materiału leży po stronie Wykonawcy.
Odbioru partii materiału dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.
4. Wymagania jakie winna spełniać mieszanka mineralno – bitumiczna:
- mieszanka mineralno – bitumiczna powinna być materiałem dobrej jakości, wytworzona
z drobnoziarnistej mieszanki mineralnej o uziarnieniu od 0 do 10 mm, na bazie
modyfikowanego upłynnionego asfaltu drogowego;
- przeznaczona do stosowania w temperaturze otoczenia od -20oC do +40oC;
- posiadać aktualną Aprobatę Techniczną stwierdzającą przydatność mieszanki do wykonywania
remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych;
- posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający spełnienie wymagań
higienicznych;
- posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną.
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