
Ogłoszenie nr 510053506-N-2020 z dnia 25-03-2020 r.
Powiatowy Zarząd Dróg: Zakup i sukcesywna dostawa emulsji asfaltowej kationowej 
szybkorozpadowej C69 B3 PU (K1-70)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 511476-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg, Krajowy numer identyfikacyjny 13038229700000, ul. ul. Mazowiecka  7, 
06-400  Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 737 814, e-mail 
pzd@pzdciechanow.pl, faks 236 725 414.
Adres strony internetowej (url): http://pzdciechanow.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i sukcesywna dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C69 B3 PU (K1-70)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.231.3.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa emulsji asfaltowej kationowej 
szybkorozpadowej C69 B3 PU (K1-70) w ilości 35 ton. 1) Wymagania wobec emulsji: a) musi 
spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 13808:2013-10E; b) kationowa, szybko rozpadowa 
o zawartości asfaltu 69% ; c) musi być przeznaczona do wykonania remontów cząstkowych 
nawierzchni bitumicznych; d) musi posiadać aktualną aprobatę techniczną wydaną przez 
akredytowaną jednostkę certyfikującą lub inny dokument równoważny potwierdzający, że materiał 
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego; 2) Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym, to jest dostawę emulsji asfaltowej kationowej wykonanej według innych
norm niż wymienione powyżej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany produkt wyprodukowany
według innych norm spełnia wymagania określone w wyżej wymienionych normach. 3) 
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać sukcesywnie własnym transportem wyrób na plac 
Obwodów Drogowych przy ul. Sienkiewicza 35 w Ciechanowie po uprzednim telefonicznym, e-
mail bądź przesłanym faksem zgłoszeniu przez Zamawiającego potrzeb realizacji zamówienia. 4) 
Koszty dostawy ponosi Wykonawca. 5) Wykonawca przy użyciu własnej pompy przepompuje 



emulsję do zbiorników Zamawiającego. 6) Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i 
godzinie dostawy danej partii emulsji. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zgodności
jakości dostarczonych materiałów z deklaracją zgodności z normą, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zlecenia badań laboratoryjnych, a kosztami tych badań, w przypadku potwierdzenia w/w 
niezgodności, obciąży Wykonawcę. Jeżeli na podstawie przeprowadzonych badań, zostanie 
stwierdzone, iż przedmiot umowy jest niezgodny z normą lub posiada parametry od niej 
odbiegające - Wykonawca w terminie 48 godzin zobowiązany jest wymienić towar na 
odpowiadający normie oraz nie otrzyma wynagrodzenia za wadliwą partię emulsji. 8) 
Przewidywana ilość jednorazowej dostawy - około 5 ton; termin - do 5 dni od zgłoszenia 
zapotrzebowania. 9) Ilość mieszanki określona przez Zamawiającego w pkt 1 ma charakter 
szacunkowy, jest wielkością orientacyjną, przyjętą w celu porównania ofert oraz wyboru oferty 
najkorzystniejszej i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zamówienia mieszanki 
w podanej ilości. W zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, zastrzega się możliwość 
zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym i będą to wahania rzędu 20% 
(zmniejszenie lub zwiększenie - prawo opcji). Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tytułu zakupienia mniejszej niż przewidywana ilość mieszanki. Zamawiający zapłaci 
za faktycznie zakupioną mieszankę, zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w ofercie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 44113700-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 56912.10
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BITUNOVA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@bitunova.eu
Adres pocztowy: ul. Wólczyńska 237
Kod pocztowy: 01-919
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie



Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 55276.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 55276.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 65522.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami.


