Załącznik Nr 1
do zaproszenia
WARUNKI ZAMÓWIENIA
I. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
ul. Bielska 41
17-200 Hajnówka
tel: /85/ 683-20-01 fax: /85/ 683-27-51
e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl
II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej
szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 85 ton”
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych ( CPV):
44113600-1 – bitum i asfalt
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Wykonawca dostarczy emulsję własnym transportem (cysternami samochodowymi) do siedziby
zamawiającego wraz z przepompowaniem ze środka transportu do zbiornika zlokalizowanego w
siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41 o pojemności 25 tony lub
bezpośrednio do skrapiarki - w ilości około 5 ton jednorazowo.
2.2. Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać normie europejskiej PN-EN 13808 „Asfalty i lepiszcza
asfaltowe” lub wymaganiom określonym w Warunkach Technicznych wydanych przez IBDiM oraz
odpowiedniej Aprobacie Technicznej wydanej przez uprawnioną instytucję. Oferowana emulsja
powinna być przydatna do powierzchniowych utrwaleń. Wykonawca powinien przedstawić w ofercie
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji będący poświadczeniem zachowania normy lub ważną
Aprobatę Techniczną na zaoferowany wyrób (emulsję). Każdy transport emulsji powinien być
potwierdzony podpisem w dokumencie WZ przez przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w
Hajnówce. Wykonawca dostarczy każdorazowo wraz z dokumentem WZ Certyfikat Zakładowej
Kontroli Produkcji lub Aprobatę Techniczną na dostarczoną partię materiału. Oferowana emulsja
powinna odpowiadać wymaganiom higienicznym - należy dołączyć do oferty ważny Atest
Higieniczny.
2.3. W przypadku dostarczenia emulsji asfaltowej nieodpowiedniej jakości, Wykonawca dokonana jej
wymiany na własny koszt w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wraz z zabraniem
dostarczonej partii nie spełniającej wymagań.
2.4. Dostawy będą odbierane w godzinach 7:00 – 15:00 i potwierdzone podpisem w dokumencie WZ
przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
2.5. Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez
zamawiającego i wykonawcę.
2.6. Określona ilość kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3
PU jest średnią ilością szacunkową.
2.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia w/w dostaw w zależności
od potrzeb po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. Zmniejszenie ilości dostaw emulsji, nie może
być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy.
2.8. Rozliczenie za odebrany towar będzie następować nie częściej niż 2 razy w miesiącu po
przedstawieniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie opłacona w ciągu
14 dni od daty wpłynięcia jej do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce prawidłowo wystawionej
faktury, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy.
2.9. Faktury dotyczące dostaw wynikających z niniejszej umowy muszą zawierać następujące dane
identyfikacyjne:
Nabywca: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP 603-001-75-63
Odbiorca/płatnik oraz adres do korespondencji: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska
41, 17-200 Hajnówka
3. Podwykonawcy (jeśli dotyczy)
1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza w trakcie realizacji zamówienia zatrudnić
podwykonawców, w ofercie należy wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy
podwykonawcom.
2.Konieczność zlecenia robót podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, w zakresie
wskazanym w ofercie lub innym, wymaga zgody Zamawiającego i podpisania aneksu do umowy.
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3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie zmuszony do dokonania zmiany
podmiotu, na którego potencjale opierał się dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu
składając ofertę, to zmiana ta będzie możliwa jedynie pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże
spełnienie warunków w takim samym lub większym stopniu i zakresie, co podmiot wskazany w
ofercie.
4. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest:
Aleksandra Majewska tel. 85 683 20 01
III. Termin wykonania zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy nie później niż do dnia
30 września 2017 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi sukcesywnie w ciągu 2 dni roboczych od daty
zamówienia telefonicznie lub faksem. Planowany termin rozpoczęcia sukcesywnych dostaw emulsji
określa się na 20 kwiecień 2017r.
IV. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej
oferty
1. Warunki zamówienia – wymagania zamawiającego:
1.1 Wykonawca winien posiadać niezbędne uprawnienia do wykonania działalności będącej
przedmiotem zamówienia.
1.2 Wykonawca winien posiadać środki finansowe do realizacji zamówienia.
2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
cena ofertowa brutto - 100 %
3) Ocena ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana według
następujących zasad:
najniższa cena brutto spośród ofert ważnych
ilość pkt = -------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena brutto oferty badanej
V. Tryb postępowania
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami) właściwie dla zamówień o równowartości poniżej 30 000
euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie
oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto ( podatkiem od towarów i usług VAT).
Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy
wykazać w „Formularzu ofert”, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.
VII. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony „Formularz oferty”
2. Parafowany projekt umowy
3. Aprobatę Techniczną lub Certyfikat Zakładowej Kontroli Jakości Produkcji
4. Atest higieniczny
5. Wypis z KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
6. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszych Warunków Zamówienia
VIII. Miejsce i termin złożenia ofert
Oferty należy złożyć w formie pisemnej, osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w
Hajnówce, pokój Nr 4 lub za pomocą poczty, przesyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z napisem
„Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3
PU” na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka
w terminie do dnia 10.04.2017 r. do godziny 13:00.
IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
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Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi
załącznik Nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia.
X. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
1. Aleksandra Majewski tel. 85 683 20 01 w zakresie prowadzonego postępowania
2. Adam Nazaruk tel. 85 683 20 01 w zakresie realizacji zamówienia
XI. Załączniki do niniejszych Warunków zamówienia stanowią:
1. Załącznik nr 1 - Druk „Formularz oferty”
2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.powiat.hajnowka.pl dla realizacji zadania
pn.: „Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej
C69B3 PU w ilości 85 ton” i w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200
Hajnówka
Zatwierdził:
Hajnówka, dnia 2017-04-03
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