POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Nowy Targ, 21.09.2020

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa masy zalewowej do szczelin i dylatacji stosowanej
na gorąco oraz systemowego gruntownika żywicznego do mas zalewowych stosowanych na gorąco.
Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć materiał do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg
w Nowym Targu znajdującej się w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14. Koszty transportu
zamówionego materiału do miejsca wskazanego przez Zamawiającego obciążają w całości
Sprzedającego.
Realizacja zamówienia, nastąpi w jednej partii (całość zamówienia).
Materiał objęty zamówieniem będzie dostarczony do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg
w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14, w dniach i godzinach urzędowania PZD, tj. od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.30-15.00, gdzie zostanie odebrany. PZD, potwierdzi w formie
protokolarnej odbiór materiału, dostarczonego zgodnie z zamówieniem. PZD zobowiązany jest do
odbioru materiału w godzinach i dniach jak podano powyżej.
2. Sprzedający realizujący zamówienie winien spełnić następujące warunki dot. przedmiotowego
materiału:
- Asfaltowa masa zalewowa do szczelin i dylatacji, stosowana na gorąco , kolor "CZARNY":
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.
Asfaltowa masa zalewowa oraz wykonane nią uszczelnienia powinny się charakteryzować
następującymi cechami:
• gwarantuje dogłębne, elastyczne i trwałe zamknięcie pęknięć i szwów;
• bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i bitumicznych;
• odporna na działanie promieni słonecznych;
• nie przywiera do opon podczas jazdy;
• łatwość wbudowywania w niskich i wysokich temperaturach;
• duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia;
• odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.
Rodzaj:
Podstawowy składnik:
Kolor:
Gęstość:
Konsystencja:
Nakładanie:
Temperatura wbudowywania:

asfaltowa masa zalewowa
asfalt modyfikowany polimerami
czarny
od 1,1 g/cm3 do 1,25 g/cm3
ciało stałe plastyczne, po podgrzaniu - płynne
zalewarka
150-200 0C

Masa powinna zachować swoje właściwości w oryginalnych opakowaniach nienarażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez okres 24 miesięcy od daty produkcji.
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Masę zalewowową, należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach
w przedziale od 10kg do 30kg.

o wadze opakowania

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i dostarczyć Zamawiającemu dla materiału „KARTĘ
CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ” wraz z wszystkimi aprobatami
technicznymi.
Rodzaj i ilość materiału objętego
zamówieniem
a

jednostka
b

Asfaltowa masa zalewowa do
szczelin i dylatacji, stosowana na
gorąco , kolor "CZARNY"

kg

1 000,00

Systemowy gruntownik żywiczny do
mas zalewowych stosowanych na
gorąco

litr

80,00

ilość zamawianych
materiałów
c

3. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji: 14 dni od dnia otrzymania zamówienia drogą elektroniczną.
(Sprzedający zobowiązany jest do wskazania adresu poczty elektronicznej na którą zostanie
przesłane zamówienie materiału).
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