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Załącznik nr  1 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest : dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno dla 

Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie  w ilości do 100 Mg  
Kod CPV – 44113700-2 ( materiały do naprawiana nawierzchni drogowych) 
 
2. Termin realizacji dostaw : od podpisanej umowy do 20 grudnia 2018 r.  

dostawy sukcesywnie realizowane wg potrzeb zamawiającego w ciągu 3 dni od pisemnego 
zgłoszenia w partiach od 0.5 do 1,0 Mg. 

 3. Do każdej dostarczonej partii mieszanki mineralno asfaltowej na zimno dostawca dołączy 
deklaracje  właściwości użytkowych. 

4. Transport worków z mieszanką mineralno – asfaltową  „na zimno” może odbywać się 
samochodami samowyładowczymi . Przy transporcie dalszym ( czas transportu ponad 0,5 
godziny ) skrzynie samochodów z mieszankami należy przykryć plandeką, aby zapobiec 
wpływom atmosferycznym na jakość mieszanki. Nie stosować do transportu niniejszej 
mieszanki samochodów z podgrzewaną skrzynią ładunkową. 

5. Cena jednostkowa obejmuje: 
  -    wyprodukowanie mieszanki, 
- workowanie  mieszanki do  ( 30 kg ) - worki mają być zgrzewane na zamknięciu, 
- załadunek ,  
- transport na teren siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu, z siedzibą 

przy ul. Armii Krajowej nr 52, Chociwel 
- rozładunek ze środków transportu i złożenie na terenie placu składowego 

Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej nr 
52, Chociwel 

6. Masa na zimno musi spełniać nw. wymagania: 
    a) wykonana z kruszywa łamanego ( w 100%) o wymiarach do 8 mm 
    b) lepiszcze modyfikowane na bazie upłynnionego asfaltu drogowego 
   c) zawartość asfaltu w mieszance 4 – 6.5 % 
   d) zawartość wolnych przestrzeni w mieszance do 25 % 
   e) możliwość stosowania w temperaturze  od -10 ºC  do + 40 ºC 
   f) możliwość układania bez smarowania krawędzi ubytku emulsją 
   g) możliwość przechowywania mieszanki przez okres min. 6 miesięcy od dnia       . 
.     dostarczenia Zamawiającemu, 
   h) masa musi być pakowana w worki foliowe  
   i) do każdej partii należy dołączyć aprobatę techniczną 

 
7. Podstawa płatności: 

    - cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę w formularzu cenowym. 

8.  Zamawiający wymaga, aby partie dostarczanej mieszanki nie przekraczały okresu dwóch .  
.      tygodni od daty produkcji. 
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                                                                                                         Załącznik nr 2                   

 

                           

                           OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest : dostawa emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych  

C65B3 PU/RC dla  Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie  w ilości do 16 Mg 
Kod CPV – 44113700-2 ( materiały do naprawiana nawierzchni drogowych) 
 
2. Termin realizacji dostaw : od podpisanej umowy do 20 grudnia 2018 r. 

dostawy sukcesywnie realizowane wg potrzeb zamawiającego w ciągu 3 dni od pisemnego 
zgłoszenia w partiach od 0,50 do 1,0 Mg. 

3. Do każdej dostarczonej partii  emulsji asfaltowej dostawca dołączy deklaracje właściwości 
użytkowych. 

4. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe  C65B3 PU/RC powinny spełniać wymagania 
zgodnie z norma PN-EN 13808 

5. Cena jednostkowa obejmuje: 

  -     wyprodukowanie emulsji, 

- transport na teren siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu, z siedzibą przy  
ul. Armii Krajowej nr 52, Chociwel 

- jednorazowa dostawa w ilości od 0.5 do 1,0 Mg,     

- przepompowanie emulsji ze środka transportu do zbiorników zlokalizowanych na terenie 
siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej  
nr 52, Chociwel 

6. Podstawa płatności: 

- cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę w formularzu cenowym. 

7. Dostawcą emulsji może zostać jedynie jej producent. 
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                                                                                                                        Załącznik  nr 3 

 

 

                                  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa grysu do remontu nawierzchni 

bitumicznych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie w ilości  50 Mg  

Kod CPV – 44113700-2 ( materiały do naprawiana nawierzchni drogowych) 
Termin realizacji dostaw: od podpisania umowy do 20 grudnia 2018 roku. 
Dostawy sukcesywnie realizowane wg potrzeb Zamawiającego w ciągu 3 dni od 

pisemnego zgłoszenia w partiach 2,0  do 5,0ton. 

2.   Do każdej dostarczanej partii materiału  Wykonawca dołączy  deklaracje właściwości 

użytkowej. 

3.   Grys do remontu nawierzchni bitumicznych powinien odpowiadać  wymaganiom  

wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do zastosowania w 

warstwie nawierzchni z kruszywa  niezwiązanego obciążonego ruchem KR-1- KR2  

zawartych w Wymaganiach Technicznych WT-4  GDDKIA z dnia 19 .11.2010 roku.   

4. Cena jednostkowa obejmuje: 

-    załadunek i transport  do siedziby Obwodu Dróg  Powiatowych z siedzibą przy ul 

Armii Krajowej  52 w Chociwlu. 

-   rozładunek materiału  

5. Podstawa płatności :  

-  cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę w formularzu cenowym. 

   

 


