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Miejski Zakład Komunalny w Gi życku 

11 – 500 Giżycko, ul. Suwalska 21 
tel. 798 112 435 

email: mzk@gizycko.pl 
 
 

Giżycko, dnia 18 marca 2019 r. 
ST.2512.10.2019 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
NA DOSTAWĘ EMULSJI ASFALTOWEJ, MIESZANKI MINERALNO-

ASFALTOWEJ, KRUSZYWA BAZALTOWEGO I DESTRUKTU 
ASFALTOWEGO. 

 
Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym pn:  
Dostawa emulsji asfaltowej, mieszanki mineralno-asfaltowej, kruszywa bazaltowego oraz 
destruktu asfaltowego lub ich poszczególnych elementów. 
  

Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215,  
z 2019 r. poz. 53) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP 
 
1. Zamawiający: 
Miejski Zakład Komunalny 
ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko  
Tel. 798 112 435, email: mzk@gizycko 
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Dostawa emulsji asfaltowej, mieszanki mineralno-asfaltowej, kruszywa bazaltowego oraz destruktu 
asfaltowego na potrzeby MZK w Giżycku do bieżących napraw dróg i chodników. 
 
Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakres zamówienia: 
Dostawa materiałów do bieżących napraw dróg i chodników: 

1) Emulsja asfaltowa C65 B3 PU/RC    – 2 000 litrów 
2) Mieszanka mineralno–asfaltowa     –  6 000 kg 
3) Kruszywo bazaltowe drobne 0/2    –  4 000 kg 
4) Destrukt asfaltowy       – 28 000 kg 

 
Definicje: 
Destrukt asfaltowy: mieszanka mineralno–asfaltowa, która jest uzyskiwana w wyniku frezowania 
warstw asfaltowych, w wyniku rozkruszenia płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej, brył 
uzyskiwanych z płyt oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub będącej nadwyżką 
produkcji. 
Mieszanka mineralno–asfaltowa:  gotowa na zimno mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego, 
przeznaczona do remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych oraz betonowych, usuwania 
skutków przekopów i deformacji nawierzchni, uzupełniania wokół studzienek, progów, chodników, 
płyt betonowych, wjazdów, ciągów pieszych. 
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Emulsja asflatowa C65 B3 PU/RC: kationowa emulsja asfaltowa, zawartość lepiszcza 65%,  
wyprodukowana z asfaltu drogowego, klasa indeksu rozpadu 3, przeznaczona 
do powierzchniowych utrwaleń i remontów cząstkowych wbudowywanych w nawierzchnię dróg 
obciążonych ruchem od KR1 do KR4. 
Kruszywo bazaltowe drobne 0/2: kruszywo stosowane do posypywania na emulsje i asfalt 
podczas przeprowadzanych remontów cząstkowych nawierzchni. 

 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na cały asortyment oraz na poszczególne 
jego części (elementy zamówienia). 
 
 
Oferowane produkty muszą spełniać wszelkie normy i posiadać certyfikaty do stosowania podczas 
przeprowadzania bieżących napraw na drogach publicznych.  
Dostawca przedstawi wraz z dostarczanym towarem karty charakterystyki oferowanych produktów. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 
3. Opis sposobu obliczenia ceny: 
Oferta powinna zawierać cenę brutto za dostawę całości zadania lub jego poszczególnych części. 
Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z 
realizacją zamówienia w tym transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego. 
 
4. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia 26 marca 2019 roku do godziny 12:00 w formie pisemnej, w 
języku polskim, na wymaganym formularzu ofertowym stanowiącym – załącznik nr 1 wraz z 
podpisanym (zaakceptowanym ) wzorem umowy stanowiącym – załącznik nr 2 w siedzibie 
Zamawiającego: 

 
Miejski Zakład Komunalny, 
ul. Suwalska 21, 
11-500 Giżycko.  
Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i opatrzona napisem: „Oferta na  dostawę 
emulsji asfaltowej, mieszanki mineralno-asfaltowej, kruszywa bazaltowego oraz destruktu 
asfaltowego lub ich poszczególnych elementów” nie otwierać przed 26.03.2019 r. do godz. 
12:15”. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 marca 2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego. 
 
5. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

• Miejsce wykonania zamówienia: Miejski Zakład Komunalny w Giżycku, ul. Suwalska 21,  
11-500 Giżycko  

• Termin wykonania zamówienia: 
Dostawa powinna być zrealizowana przez Dostawcę bezpośrednio do siedziby Zamawiającego 
(loco magazyn Zamawiającego) w terminie do 16 kwietnia 2019 r.  
 
6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
• Cena: 100 % - kryterium oznacza najniższą cenę za całość zamówienia. 
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7. Sposób i warunki płatności: 
Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę z płatnością przelewem w terminie minimum 14 dni. 
 
Wykonawca wystawi fakturę na: 
Nabywca:       Odbiorca: 
Gmina Miejska Giżycko     Miejski Zakład Komunalny 
Aleja 1 Maja 14       ul. Suwalska 21 
11-500 Giżycko      11-500 Giżycko 
NIP 845-19-51-457 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z całości lub części zamówienia bez podania 
przyczyn. 
 
8. Osoba do kontaktu w sprawie postępowania: 
Paweł Milewski – kierownik sekcji ds. technicznych 
tel. 506 944 548 
email: pawel.milewski@mzk.gizycko.pl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


