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ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ SOLI DROGOWEJ

Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych-
przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 4 pkt 8.

Zarząd Dróg Powiatowych 22-200 Włodawa, ul. Lubelska 60, tel/fax 82/57-25-513,
http:,www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl, e-mail: zdp.wlodawa.@wp.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej
na dostawę soli drogowej dla potrzeb zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2016/2017.

1. ZAKRES I MIEJSCE DOSTAWY
Ilość soli przewidzianej do dostarczenia - 100 Mg.
Miejsca dostawy:
L Usługi Komunalne Szczepanik Ewa - plac składowy Andrzejów, gmina Vrszulin - 50 Mg
2. DANKOR Katarzyna Korpysz - plac składowy we Włodawie, ul. Wiejska 4 - 50 Mg

2. WYMAGANIA TECHNICZNE
Przedmiotem dostawy jest sól drogowa niezbrylająca o następujących parametrach:
l. Skład chemiczny

zawartość NaCI- min 90%
zawartość ~Fe(CN)6 - 20-40 mg/kg
zawartość H20 - max 3 %
zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie - max 8 %

2. Uziarnienie 0-6 mm
zawartość ziaren powyżej 6 mm - max 10 %
zawartość ziaren poniżej 1 mm - max 20 %

3. WARUNKI DOSTAWY
1. Dostawa soli odbywać się będzie samochodami samowyładowczymi wyposażonymi

w zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi.
2. Sól drogowa powinna posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości

potwierdzające, że dostarczony produkt odpowiada określonym normom i jest dopuszczony do
stosowania w drogownictwie.

3. Sól powinna być objęta kontrolą jakości prowadzoną przez Wykonawcę dostaw poprzez
prowadzenie analizy sitowej i chemicznej.

4. Cena dostawy obejmuje cenę soli wraz z transportem i rozładunkiem w miejscach dostawy,

4. OFERTA
Wykonawca składa ofertę na formularzu wg. wzoru - zał. nr 1. Do oferty należy dołączyć:
l. Dokumenty potwierdzające, że oferowana sól drogowa odpowiada wymaganiom Zamawiającego tj.:
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a) aktualne świadectwo ( opinia techniczna) dopuszczająca sól do stosowania do zimowego
utrzymania dróg,

b) atest higieniczny,
c) wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające parametry fizyko - chemiczne

i skład ziarnowy oferowanej soli.
2. Zaakceptowany (podpisany) wzór umowy - zał. nr 2.

Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczyteina lub budzi uzasadnione
wątpliwości co do jej prawidłowości zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii dokumentu.

5. INFORMACJE PROCEDURALNE
1. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres Zamawiającego. Do kontaktu

z Wykonawcami uprawniony jest: Pan Sławomir Poniewozik tel. (O 82) 57-26-461, e-mail:
zdp.wlodawa.zp@wp.pl.

2. Termin złożenia oferty - 8.11.2016r. do godz. 12.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych we Włodawie,
ul. Lubelska 60 - sekretariat

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta na dostawę soli drogowej -
nie otwierać przed 8 listopada 2016r. godz. 12.05".

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy
złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty,

6. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę odpowiadającą
wymaganiom zamawiającego i przedłożył ofertę o najniższej cenie.
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