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Nr sprawy SPW-273.65.2021.KK 

 

Zamawiający: 

Powiat Wołomiński 

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 

NIP: 125-09-40-609 

REGON: 013269344 

e-mail: wdp@powiat-wolominski.pl 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 
Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. PZP (Dz.U. z 2019r. poz.2019 ze zm.), 

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na: 

 

1. Przedmiot zamówienia:  

Dostawa asfaltowej masy zalewowej do szczelin i dylatacji, stosowanej na gorąco w ilości 

5000,00 kg  

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć materiał do siedziby Wydziału Inwestycji  

i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, w miejscowości Zagościniec  

ul. Asfaltowa 1, 05-200 Wołomin. Koszty transportu zamówionego materiału do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego obciążają w całości Wykonawcę. Realizacja umowy, 

nastąpi w jednej partii (całość zamówienia). Materiał objęty umową będzie dostarczany  

do Zamawiającego w dniach i godzinach urzędowania WDP, tj. od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 7.00-15.00, gdzie zostanie odebrany. Osoba wskazana przez WDP, 

potwierdzi  odbiór materiału, dostarczonego zgodnie z umową. WDP zobowiązany jest  

do odbioru materiału w godzinach i dniach jak podano powyżej. Asfaltowa masa zalewowa 

do szczelin i dylatacji, stosowana na gorąco, produkowana na bazie asfaltów 

modyfikowanych polimerami, przeznaczona do naprawiania pęknięć i zamykania szwów  

w nawierzchniach asfaltowych i betonowych.  Wykonane nią uszczelnienia powinny się 

charakteryzować następującymi cechami muszą zapewniać:  

• dogłębne, elastyczne i trwałe zamknięcie pęknięć i szwów; 

• bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych i bitumicznych; 

• odporność na działanie promieni słonecznych; 

• posiadać odporność na przywieranie do opon samochodowych; 

• łatwość wbudowywania w niskich i wysokich temperaturach, 

• odporność na działanie wody, soli, słabych kwasów, dużą odporność na starzenie się 

zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia; itp.  

Rodzaj asfaltowej masy zalewowej, wymagania parametry:  

• podstawowy składnik: asfalt modyfikowany polimerami,  

• kolor: czarny,  

• gęstość: od 1,1 g/cm3 do 1,25 g/cm3,  

• konsystencja: ciało stałe plastyczne, po podgrzaniu – płynne, 

• wbudowywanie, nakładanie: zalewarką,  
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• temperatura wbudowywania: 150-200 0C  

• masa powinna zachować swoje właściwości przy magazynowaniu w oryginalnych 

opakowaniach narażona  na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez okres  

co najmniej 24 miesięcy od daty produkcji.  

• masę zalewową, należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach (kartony papierowe)  

o wadze opakowania w przedziale od 10kg do 30kg.  

• wykonawca zobowiązany jest przedstawić i dostarczyć Zamawiającemu dla każdego 

materiału „KARTĘ CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ” wraz  

z wszystkimi aprobatami technicznymi. 

 

2. Termin realizacji zamówienia: 10 dni od podpisania umowy. 

 

3. Warunki płatności: 30 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu: Zarejestrowana działalność, doświadczenie w realizacji 

tego typu dostaw, w oparciu o przedstawione dokumenty.  

 

5. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających wykonanie dwóch dostaw  

o podobnym zakresie wykonanych należycie. 

 

6. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

  
7. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w: Wydziale  Dróg Powiatowych Starostwa 

Powiatowego w Wołominie, Zagościniec ul. Asfaltowa 1  (kancelaria).  do dnia 

17.05.2021r.  godz. 1000 

• koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego  

na adres: jw.  

• oznakowanie oferty: 

dane oferenta (nazwa, siedziba) 

„Dostawa asfaltowej masy zalewowej do wypełnienia spoin.” Nie otwierać  

do godziny 1200  dnia 17.05.2021r. 

• oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania. 

• miejsce otwarcia ofert: 

Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie 

   Zagościniec ul. Asfaltowa 1 

Pokój nr 26, dnia 17.05.2021 r. o godz. 1200 

• sesja otwarcia ofert: 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże Dostawcom informację  

o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie 

ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. 

• informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie 

internetowej w miejscu ogłoszenia. 

• oferty należy składać na załączonym druku „Formularz ofertowy” załącznik nr 1 

dołączyć podpisane IPU załącznik nr 2. 
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8. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Waldemar Majewski, Krzysztof 

Kornacki, e-mail: wid@powiat-wolominski.pl 

 

9.  Załączniki:  

Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Druk oferty z oświadczeniem - Załącznik nr 1 

2. Istotne Postanowienia Umowy - Załącznik nr 2 
 

 

       z up. Zarządu Powiatu Wołomińskiego 

       Naczelnik 

 

       /-/ Rafał Urbaniak 

        
 

 

 

 

 

 

mailto:wid@powiat-wolominski.pl

