INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
1. Określenie przedmiotu przetargu.
Przedmiotem przetargu jest „Sprzedaż drzewa na pniu z pasa drogowego dróg powiatowych
Powiatu Łęczyńskiego – droga powiatowa nr 2005 L Zezulin - Ludwin” – 31 szt. administrowanych
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej.
Kupujący wycina je na własny koszt i odbiera własnym transportem (z własnym załadunkiem) z miejsca
pozyskania. Wykaz numerów, ilość, wielkość i gatunek drzew określa załącznik do niniejszej instrukcji.
2. Złożenie tylko jednej oferty jest warunkiem wystarczającym do przeprowadzania przetargu.
3. Z chwilą przekazania terenu kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na
drodze w okresie wykonania prac tj. do chwili ponownego przekazania terenu dla Sprzedającego.
4. Kupujący składający ofertę nie może zaoferować ceny niższej niż cena wywoławcza.
5. Sposób obliczenia ceny.
Przy obliczaniu ceny zakupu drzew na pniu należy uwzględnić:
1)

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonej wycinki

2)

ścięcie drzew

3)

ewentualne opłaty za wyłączenie i załączenie energii elektrycznej

4)

uprzątnięcie dłużyc i gałęzi z pasa drogowego, łącznie z ich utylizacją.

5)

wypłata odszkodowań, za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności
na gruntach przyległych, budynkach, chodnikach, ogrodzeniach, osobach i mieniu ruchomym.

6)

wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.

6. Cena wywoławcza (brutto) wynosi:
4 710,50 zł (słownie zł: cztery tysiące siedemset dziesięć i 50/100)
a.

S4 – 1 971,01 zł

b.

WDO – 2 739,49 zł

7. Opis sposobu przygotowania ofert.
1)

ofertę należy przygotować na formularzu dołączonym do instrukcji. Oferent przed
opracowaniem oferty powinien obejrzeć oferowane do sprzedaży drzewa.

2)

oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem

nieważności,

opieczętowana

pieczęcią/podpisem

oferenta

i

osób/osoby

uprawnionych do składania oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby,
3)

oferta musi zawierać:
a) dokładną nazwę firmy/osoby i adres/siedzibę oferenta,
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b) cenę netto, brutto (cyfrowo i słownie)
c) oświadczenie Kupującego, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.

4)

do oferty należy dołączyć:
a) kserokopię uprawnień do obsługi pił mechanicznych do ścinania drzew osób

przewidywanych do wycinki
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, w zakresie którego wchodzi wycinka drzew
c) zaakceptowany wzór umowy

5)

każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6)

ofertę należy złożyć w zamkniętej, kopercie w jednym egzemplarzu. Koperta powinna być
oznaczona nazwą i adresem Oferenta, zaadresowana do Sprzedającego na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
Al. Jana Pawła II , 21-010 Łęczna
Ponadto koperta powinna być oznaczona napisem „Sprzedaż drzewa na pniu z pasa
drogowego dróg powiatowych Powiatu Łęczyńskiego – droga powiatowa 2005 L Zezulin
- Ludwin” V postępowanie oraz posiadać oznaczenie: „ Nie otwierać przed 18.02.2013r
godz. 930 ”

7)

oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert.

8. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszej instrukcji.
9. Kryterium wyboru oferty będzie maksymalna cena brutto za drzewa oferowane do sprzedaży .
10. W niniejszym przetargu wadium wynosi odpowiednio:
471,00 zł (słownie zł: czterysta siedemdziesiąt jeden i 00/100)
12. Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu na konto w PKO BP oddział Lubartów nr
11 1020 3147 0000 8502 0069 1899
13. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
14. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy dołączyć do oferty.
15. Sprzedający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
1) upłynął termin związania ofertą
2) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy
3) Sprzedający unieważnił postępowanie
16. Sprzedający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Kupującego:
1) który wycofał ofertę przed terminem składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona.
17. Sprzedawca zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Kupujący, którego oferta została wybrana:
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a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

18. Kupujący może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1)

dla zapewnienia należytego wykonania umowy tj. terminowego wykonania wycinki,
uporządkowania miejsca po wycince z konarów i gałęzi, przywrócenie pasa drogowego do
stanu pierwotnego Kupujący wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości: 10 % wartości umowy brutto na konto w PKO BP oddział Lubartów nr 11 1020
3147 0000 8502 0069 1899

2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy.
3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Kupującemu w ciągu 14 dni

po protokolarnym odbiorze pasa drogowego po zakończeniu robót.
4)

Sprzedający przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym.
Sprzedający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Kupującego.

5)

zabezpieczenie przepada na rzecz Sprzedającego w przypadku:
a) niewykonania wycinki drzew w całości lub części i usunięcia drzew z pasa drogowego do

dnia 31 marca 2013 r.
b) nie uprzątnięcie

pasa

drogowego z

pozostałości

po

wycince do dnia

31 marca 2013 r.
20. Czas związania ofertą - 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
21. Oferty należy złożyć w siedzibie Sprzedającego - Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej Al. Jana
Pawła II 95, 21 – 010 Łęczna pokój nr 307 do dnia 18.02.2013 r. do godz. 900.
22. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Sprzedającego - Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej Al. Jana
Pawła II 95, 21 – 010 Łęczna pokój nr 307 dnia 18.02.2013 r. o godz. 930.
23. Komisyjne otwarcie ofert jest jawne.
24. W sprawach formalno-prawnych związanych z postępowaniem przetargowym uprawnionym do
kontaktów z Oferentami jest Pani Barbara Onuszkiewicz tel. 081 7523082 fax. 081 7253083 w
godzinach 700 ÷ 1500
25. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej Sprzedającego w Zarządzie Dróg
Powiatowych w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95,21 – 010 Łęczna oraz na stronie internetowej
Sprzedającego. Ponadto o rezultacie postępowania przetargowego wszyscy uczestnicy przetargu
zostaną powiadomieni pisemnie, z podaniem oferenta, który wygrał przetarg.
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26. Wybrany oferent zostanie powiadomiony przez Sprzedającego listem poleconym, faksem lub
osobiście, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu.
27. Zawarcie umowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.
28. W przypadku gdy oferent którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sprzedający wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
29. Zapłatę należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia rachunku na konto wskazane na
rachunku.
30. Do wycinki drzew będzie można przystąpić po uprzednim uiszczeniu zapłaty za zakupione drzewa.
31. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew objętych kontraktem
z chwilą podpisania umowy przez strony
32. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
33. Załączniki:
a) Oferta – zał. nr 1
b) Wykaz drzew do wycinki – zał. nr 2
c) Opis przedmiotu i realizacji zamówienia – zał. nr 3
d) Umowa-wzór – zał. nr 4

