SPECYFIKACJA WARUNKÓW SPRZEDAŻY
drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg
powiatowych na terenie powiatu olsztyńskiego

ZATWIERDZAM

.............................................................................

INSTRUKCJA DLA KUPUJĄCEGO
1.
Nazwa i adres Sprzedającego
Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3, zwana dalej
„Sprzedającym” zaprasza do złożenia ofert na:
„Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki ... szt drzew rosnących w pasach
drogowych dróg powiatowych Nr …. na terenie gmin w łącznej ilości ….”
1.1. Prowadzący postępowanie:
Powiatowa Służba Drogowa
Ul. Cementowa 3
10-429 Olsztyn
tel. 89/ 535 66 30 fax.89/535 66 40
2. OPIS SPRZEDAŻY
1.
Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie oferuje do sprzedaży drewno
pozyskane z wycinki drzew dokonanej przez Kupującego. Wykaz drzew
przeznaczonych do wycinki wraz z informacjami dotyczącymi lokalizacji
drzew oraz ilości pozyskanego drewna, stanowi Załącznik Nr 1 do
niniejszej Specyfikacji Warunków Sprzedaży.
UWAGA:
Wartość szacunkowa drewna do pozyskania z wycinki została opracowana na
podstawie sporządzonego obmiaru przez rzeczoznawcę i może być obarczona
błędem.
Mając na względzie powyższe każdy oferent przed złożeniem oferty powinien na
własną odpowiedzialność i ryzyko dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży i
dokonać własnych obmiarów w celu potwierdzenia prawidłowości wyliczenia.
2.
Kupujący dokona wycinki drzew na własny koszt z zachowaniem
następujących warunków:
1)
wycinkę drzew należy przeprowadzić w warunkach dogodnych dla tego
typu robót (dobra widoczność, brak silnego wiatru itp.).
2)
roboty należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami i
„Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami
ich umieszczenia na drogach.”(Dz..U. z 23 grudnia 2003 r. załącznik do
Nr 220 poz. 2181).
3)
drzewo należy wycinać w sposób nie powodujący uszkodzeń sąsiednich
drzew nie przeznaczonych do wycinki..
4)
wszelkie uszkodzenia w pasie drogowym spowodowane przez wycięte
drzewo należy natychmiast usunąć, doprowadzając to miejsce do
należytego stanu.
5)
W momencie powalania drzewa oprócz oznakowania należy ustawić
dwóch ludzi posiadających uprawnienia do kierowania ruchem z lizakami
w celu wstrzymania ruchu na czas powalania drzewa.
6)
Za szkody materialne spowodowane przy wycince drzew, odpowiada
Kupujący.
7)
Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego na
odcinku prowadzonych robót jest Kupujący
8)
Karpy należy ściąć 10 cm poniżej poziomu nawierzchni jezdni, miejsce
po ścięciu uzupełnić piaskiem.
9)
Termin wykonania:
- wycinka drzew do dnia …........



uprzątnięcie terenu po wycince drzew i frezowaniu pni- do dnia
…............
10) Zakończenie robót należy zgłosić Sprzedającemu pisemnie, w terminie 3
dni po zakończeniu prac, których wykonanie jest wymagane w danym
terminie.
11) Kupujący zobowiązany jest oczyścić pas drogowy z krzaków, odrostów i
chwastów w miejscu wycinki w zakresie koniecznym do bezpiecznej
wycinki danego drzewa.
12) Po dokonaniu wycinki danego dnia Kupujący jest zobowiązany do
niezwłocznego przetransportowania drewna na swój plac składowy i
uporządkowania terenu pasa drogowego objętego wycinką ( w zakresie
mającym znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu).
3.
Po wyborze najkorzystniejszej dla Sprzedającego oferty (oferty z
najwyższą ceną) Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za
drewno do pozyskania z wycinki na poszczególnej drodze, najpóźniej w
dniu podpisania umowy określającej warunki, których kupujący musi
dopełnić podczas wycinania drzew, ale przed jej podpisaniem. Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenie oryginału dowodu potwierdzającego
dokonanie wpłaty najpóźniej w chwili podpisania umowy.
3.
TERMIN REALIZACJI
Termin wycinki drzew: do dnia …...........
Termin uporządkowania terenu: do dnia …..............
4.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W SPRZEDAŻY
4.1. W sprzedaży mogą brać udział Kupujący, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności związanej z wycinką drzew,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowych robót.
-posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
ze jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia.
5.
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ SPRZEDAJACEGO Z KUPUJĄCYM
5.1
Kupujący ze Sprzedającym mogą porozumiewać się telefonicznie, faxem, lub
pisemnie.
5.2
Osoba uprawniona do kontaktowania się z Kupującym jest: Pan Włodzimierz
Bochno.
6,
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
6.1
Oferta składana przez Kupującego powinna być sporządzona na formularzu
oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Sprzedaży.
7.
INFORMACJE DOTYCZACE CENY OFERTY
7.1
Cena oferty zostanie podana przez Kupującego na formularzu stanowiącym
Zał. nr 2 do Specyfikacji Warunków Sprzedaży.
7.2
Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
7.3
Kupujący składający ofertę nie może zaoferować ceny niższej niż minimalna
cena zakupu 35 zł /m 3 netto.
7.4. Sprzedający wyznaczył minimalną cenę zakupu drewna, która wynosi:
…................
7.5. Oferty opiewające na ceny niższe niż podane w pkt 9.4 odpowiednio dla
każdego zadania, zostaną uznane za nieważne i będą odrzucone jako niespełniające
warunków Instrukcji dla Kupującego.

7.6. Cena ofertowa będzie ceną jaką Kupujący oferuje za zakup …...... m 3 drewna,
zgodnie z wykazem , stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji
Warunków Sprzedaży.
8.
ZASADY JAKIMI SPRZEDAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY.
8.1
Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana ta, która okaże się
najkorzystniejsza tzn. taka, która zawierać będzie najwyższą cenę brutto jaką uzyska
Sprzedający.
8.2
Oferta, która zawiera cenę niższą od ceny minimalnej wyznaczonej przez
Sprzedającego będzie odrzucona.
9.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PODEJMOWANYCH PO WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
9.1. .W przypadku wyboru oferty, Kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy
dotyczącej warunków wycinki drzew i zakupu drewna, w terminie 3 dni licząc od
chwili uzyskania informacji o wyborze oferty.
9.2. Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności za zakupione drewno przed
podpisaniem umowy na wycinkę na poszczególnej drodze, najpóźniej w dniu jej
podpisania.
Nr konta bankowego sprzedającego: 15 8857 0002 3001 0000 4011 0004 (WBS
Jonkowo)
9.3. Przed przystąpieniem do podpisania umowy, Kupujący okaże dowód wpłaty,
który jest warunkiem podpisania umowy i przekazania terenu robót przez
Sprzedającego.
9.4. Z chwilą przekazania terenu robót Kupujący przejmuje odpowiedzialność za
bezpieczeństwo ruchu na drodze w okresie wykonywania robót.
9.5. Z chwilą przekazania terenu robót Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności
za stan jakościowy drzew ujętych w Załączniku Nr 1do Specyfikacji Warunków
Sprzedaży.
9.6. Jeżeli Kupujący, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy w terminie o którym mowa w pkt. 11.1., Sprzedający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
10.
UMOWA
Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3

Załącznik nr 2 do Specyfikacji warunków Sprzedaży
.............................................
(pieczęć adresowa Kupującego)
Powiatowa Służba Drogowa
w Olsztynie
OFERTA CENOWA
1.
Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na zakup drewna do
pozyskania z wycinki........ szt drzew rosnących w pasach drogowych dróg
powiatowych Nr ….......na teren gmin w łącznej ilości ….......m 3,
oferujemy cenę zakupu drewna w wysokości:
- brutto.....................................................zł
- słownie
brutto................................................................................................................złotych
zgodnie z następują kalkulacją:
nazwa
Drewno
opałowe
Razem
Podatek VAT 8%
Wartość brutto

jednostka
miary
m3

ilość

cena
jednostkowa
netto

wartość
netto

Termin realizacji:
- wycinka drzew do dnia …..........
- uprzątnięcie terenu po wycince drzew i frezowaniu pni- do …...............
2.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w Instrukcji dla
Kupującego i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne
informacje do przygotowania ofert.
3.
Dokonaliśmy wizji w terenie i nie wnosimy zastrzeżeń dotyczących ilości
drewna przeznaczonego do sprzedaży.
4.
Prace wykonamy zgodnie z warunkami określonymi w Instrukcji dla
Kupującego.
5.
Oświadczamy, że załączony do Instrukcji dla Kupującego projekt Umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Sprzedającego.
6.
Przyjmujemy warunki płatności określone przez Sprzedającego w Specyfikacji
Warunków Sprzedaży.
Dane Wykonawcy:
Nazwa..............................................................................................................
Adres ..............................................................................................................
tel. ..............................................................................................................
faks ..............................................................................................................
Podpisano:
........................................................
(Kupujący)

......................................, dnia.......................r.
(miejscowość)
Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Warunków Sprzedaży

UMOWA NR ................../2013
Zawarta w dniu .......................... w Olsztynie, pomiędzy:
Powiatową Służbą Drogową w Olsztynie przy ulicy Cementowej 3, reprezentowanym
przez:
Krystynę Plocek
- Dyrektora
Zwaną dalej „Sprzedającym”
a
..............................................................................
zwanym dalej w umowie „Kupującym”
następującej treści
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków dokonania przez
Kupującego wycinki drzew znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych i
nabycia drewna pozyskanego z wycinki.
§2
1.
Sprzedający wyraża zgodę na wycięcie przez Kupującego ... szt. drzew
rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Nr ….. na terenie gmin zgodnie
z wykazem drzew, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, na
następujących warunkach:
1)
wycinkę drzew należy dokonać na własny koszt i przeprowadzić w
bezpiecznych warunkach dogodnych dla tego typu robót (dobra widoczność,
brak silnego wiatru itp.).
2)
roboty należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami i
„Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczenia na drogach.”(Dz..U. z 23 grudnia 2003 r. załącznik do Nr 220
poz. 2181).
3)
drzewo należy wycinać w sposób nie powodujący uszkodzeń sąsiednich
drzew nie przeznaczonych do wycinki.
4)
Wszelkie uszkodzenia w pasie drogowym spowodowane przez wycięte
drzewo należy natychmiast usunąć, doprowadzając to miejsce do należytego
stanu.
5)
W momencie powalania drzewa oprócz oznakowania należy ustawić dwóch
ludzi posiadających uprawnienia do kierowania ruchem z lizakami w celu
wstrzymania ruchu na czas powalania drzewa.
6)
Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego na
odcinku prowadzonych robót jest Kupujący.

7)
8)
9)

3.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

1.
2.
3.

Karpy należy ściąć 10 cm poniżej poziomu nawierzchni jezdni, miejsce po
ścięciu uzupełnić piaskiem.
Termin wykonania:
- wycinki drzew: do dnia...........
- frezowanie pni wraz z uprzątnięciem terenu do dnia …............
Po dokonaniu wycinki danego dnia Kupujący jest zobowiązany do
niezwłocznego przetransportowania drewna na swój plac składowy i
uporządkowania terenu pasa drogowego objętego wycinką ( w zakresie
mającym znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu).
Kupujący zobowiązany jest oczyścić pas drogowy z krzaków, odrostów i
chwastów w miejscu wycinki w zakresie koniecznym do bezpiecznej wycinki
danego drzewa.
§3
Kupujący zobowiązuje się dokonać wycinki drzew zgodnie z warunkami
określonymi w §2 niniejszej umowy.
W zakresie wykonywanej wycinki drzew Kupujący zobowiązany jest
przedstawić
Sprzedającemu
w
dniu
podpisania
umowy,
polisę
ubezpieczeniową OC Kupującego, z terminem obowiązywania do ostatniego
dnia terminu wyznaczonego do wycinki przez Sprzedającego.
Kupujący odpowiada za szkodę wyrządzoną osobom trzecim oraz
Sprzedającemu, powstałą w związku z wycinka drzew.
Zakończenie prac należy zgłosić Sprzedającemu pisemnie, w terminie 3 dni
po zakończeniu prac, których wykonanie jest wymagane w danym terminie.
Sprzedający po otrzymaniu od Kupującego pisemnego zgłoszenia o
zakończeniu prac dokona sprawdzenia jakości wykonanych prac przez
Kupującego.
Kontrola prac polegać będzie na wizualnej ocenie wykonanych prac tj. –
sprawdzeniu kompletności usunięcia drzew, zgodnym z wykazem (Zał. Nr 1 )–
obejmującej kompletne usuniecie gałęzi i konarów, wyfrezowaniu pniaków,
zasypania dołów.
Sprzedający dokona pisemnej oceny spełnienia przez Kupującego warunków
określonych w §2 niniejszej umowy.
§4
Kupujący zapłacił Sprzedającemu przed podpisaniem niniejszej umowy
należność, zgodnie ze złożoną ofertą., w kwocie: ........................... zł brutto
za drewno do pozyskania z wycinki, w ilości - ................... m 3, określonej
przez rzeczoznawcę.
Kserokopia dowodu wpłaty stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§5
Nie dotrzymanie przez Wykonawcę warunków określonych w §2, upoważnia
Sprzedającego do odstąpienia od niniejszej umowy.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1. Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Sprzedającego kary umownej w wysokości 5 krotnej wartości
drzewa przekazanego do wycinki, określonego w załączonym wykazie.
Sprzedający uprawniony jest do dochodzenia naprawienia szkody,
przewyższającej karę umowną.

4.

W przypadku niedotrzymania warunków określonych w §2 pkt 7 umowy,
Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedającego karę umowną w wysokości 400 zł
za każdą pozostawioną karpę.
5.
W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w §2
pkt 8 z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zapłaci na rzecz
Sprzedającego karę umowną w wysokości 500 zł za każde pozostawione
drzewo.
§6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.
§7
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
§8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

Kupujący:
Sprzedający:

