GMINA KISIELICE
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
14-220 Kisielice, ul. Daszyńskiego 5
tel. 55 278 55 00, fax 55 278 55 02
NIP 7441684066
e-mail: sekretariat@kisielice.pl

www.kisielice.pl

Kisielice, 2017-01-26

OGŁOSZENIE
o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna
wraz z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych
1. Nazwa oraz adres organizatora przetargu.
Gmina Kisielice, ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice
tel. 55 278-55-00, fax 55 278-55-02
NIP: 7441684066, REGON: 170748028
2. Tryb przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego.
Do pisemnego przetargu nieograniczonego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (J. t.: Dz. U z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)
3. Przedmiot pisemnego przetargu nieograniczonego.
Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego jest sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew
rosnących w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Kisielice ( ul. Daszyńskiego,
Szkolna, Jagiellońska i Aleja Wojska Polskiego).Oferent ponosi wszelkie koszty związane

z wycinką drzew, oznakowaniem miejsca wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu
drogowego, transportem do miejsca przeznaczenia, uporządkowaniem miejsca wycinki,
wyfrezowaniem na głębokość min. 20 cm lub odkopaniem karpy i usunięciem jej poniżej
poziomu gruntu na głębokości min. 30 cm ( dla 22 szt. drzew określonych w załączniku nr 1),
doprowadzeniem elementów pasa drogowego do stanu pierwotnego oraz koszty związane z
odszkodowaniem za szkody powstałe wobec osób trzecich w związku z prowadzoną wycinką.
4. Wykaz drzew przeznaczonych do sprzedaży- zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
5. Opis warunków uczestnictwa w przetargu.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice, pokój nr 2, pisemnej oferty wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do niniejszego ogłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.02.2017 r. do godz. 10.00
6. Termin związania oferentów ofertą.
Oferenci pozostają związani złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
7. Opis przygotowania ofert.
1. Oferta winna być sporządzona przez oferenta ściśle według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego ogłoszenia. Organizator przetargu nie zezwala na dokonywanie przez oferenta
jakichkolwiek zmian we wzorach, które uniemożliwiłyby właściwą ocenę oferty lub jej porównania
z innymi.
2. Wszystkie zapisy w ofercie powinny być czytelne, sporządzone w języku polskim, drukiem
maszynowym, komputerowym lub ręcznie z zapewnieniem trwałego zapisu.
3. Oferent złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
4. Przed złożenie oferty wymaga się dokonania oględzin w terenie drzew przeznaczonych do wycinki.
5. Oferent winien dostarczyć ofertę w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

WZÓR OPISANIA KOPERTY Z OFERTĄ
„ Nazwa i adres oferenta:
............................................
...........................................
tel. ......................................
OFERTA NA ZAKUP DREWNA WRAZ Z WYCINKĄ DRZEW
ROSNĄCYCH W PASIE DROGOWYM DRÓG GMINNYCH

Nie otwierać przez dniem 2.02.2017 r. godz. 10:15”
8. Miejsce oraz termin składania ofert.
1) Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice
pokój nr 2- Sekretariat
2) Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu: 2.02.2017 r. o godz. 10.00
3) Oferty otrzymane przez organizatora przetargu po terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom bez otwierania niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.
9. Miejsce oraz termin otwierania ofert.
1) Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice
Sala konferencyjna
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.02.2017 r. o godz. 10:15
3) Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adresy oferentów oraz
proponowany sposób zakupu drewna.
10. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Organizator przetargu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w następujący sposób:
1) Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona komisja powołana przez Burmistrza Kisielic
2) Jako najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta z najwyższą zaproponowaną ceną.
3) Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawiają taką samą cenę, to rozstrzygnięcie nastąpi na zasadach dodatkowej licytacji, na
korzyść tego z oferentów, który zaoferuje najwyższą cenę. Ceną wywoławczą w takim przypadku
jest cena ze złożonych ofert, a postąpienie w licytacji wynosi minimum 5 % tej ceny wywoławczej.
Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania
nie ma dalszych postąpień.
4) Licytacja będzie przeprowadzona wśród obecnych oferentów. Nieobecność, któregoś z oferentów,
nie wpływa na jej ważność i końcowe rozstrzygnięcie postępowania .
11. Zasady sprzedaży drewna.
1. Organizator przetargu dokona sprzedaży drewna wraz z wycinką drzewa temu oferentowi, którego
oferta będzie najkorzystniejsza.
2. Organizator zawrze umowę sprzedaży drewna wraz z wycinką drzew z wyłonionym oferentem
w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty jednak nie
później niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Warunkiem podpisania umowy jest zapłata ceny drewna najpóźniej w dniu zawarcia umowy na
wskazany rachunek bankowy organizatora przetargu.
4. Organizator przetargu dokona zawiadomienia o wyborze oferty i terminie zawarcia umowy
pisemnie lub telefonicznie.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
w szczególności nie podpisze umowy lub nie zapłaci ceny drewna w wymaganym terminie,
organizator przetargu może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
konieczności przeprowadzania dodatkowego postępowania.
12.Wzór umowy
Wzór umowy w sprawie sprzedaży drewna wraz z wycinką drzew, jaką organizator przetargu podpisze
z wybranym oferentem, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

13. Wymagane terminy wycinki drzew.
Organizator przetargu wymaga dokonania wycinki drzew w terminie do dnia 28.02.2017 r. W wyjątkowym przypadku dopuszcza się dokończenie robót związanych z usunięciem karp do dnia 31.03.2017 r.
14. Wymagania dotyczące publikacji ogłoszenia o przetargu.
1. Ogłoszenie o przetargu podlega ogłoszeniu na:
1) tablicy ogłoszeń w siedzibie: Urzędu Miejskiego w Kisielicach
2) stronie internetowej Urzędu oraz w BIP www.kisielice.warmia.mazury.pl
2. Organizator przetargu przekaże ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym urzędom
sąsiednich gmin z prośbą o rozpowszechnienie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty.
15. Postanowienia końcowe.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu do chwili jego
rozpoczęcia bez podania przyczyny.

Z up. Burmistrza Kisielic- Sekretarz Gminy
/ - / Stanisława Barbara Pękala

Załącznik nr 1
do ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego
na sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew
rosnących w pasie drogowym dróg gminnych

WYKAZ DRZEW OBJĘTYCH WYCINKĄ
Oznaczenie w inwentaryzacji

Lp.

Gatunek

Obwód pnia mierzony na
wysokości 130 cm [cm]

obręb-nr działki

1.

Lipa szerokolistna

125

Kisielice - 160

1 UK

2.

Lipa szerokolistna

200

Kisielice - 160

2 UK

3.

Lipa szerokolistna

110

Kisielice - 160

3 UK

4.

Lipa szerokolistna

110

Kisielice - 160

4 UK

5.

Lipa szerokolistna

130

Kisielice - 160

5 UK

6.

Lipa szerokolistna

180

Kisielice - 214

13 UK

7.

Lipa szerokolistna

85

Kisielice - 169

14 UK

8.

Lipa szerokolistna

170

Kisielice - 214

15 UK

9.

Lipa szerokolistna

150

Kisielice - 214

16 UK

10.

Lipa szerokolistna

155

Kisielice - 214

17 UK

11.

Lipa szerokolistna

140

Kisielice - 33

18 UK

12.

Klon jawor

130

Kisielice - 214

19

13.

Lipa szerokolistna

130

Kisielice - 160

20 UK

14.

Lipa szerokolistna

110

Kisielice - 160

21 UK

15.

Lipa szerokolistna

160

Kisielice - 160

22 UK

16.

Lipa szerokolistna

180

Kisielice - 160

24 UK

17.

Lipa szerokolistna

130

Kisielice - 160

25 UK

18.

Lipa szerokolistna

170

Kisielice - 160

27 UK

19.

Lipa szerokolistna

160

Kisielice - 160

28 UK

20.

Świerk pospolity

90

Kisielice - 8

29

21.

Świerk pospolity

50

Kisielice - 8

30

22.

Świerk pospolity

60

Kisielice - 8

31

23.

Świerk pospolity

80

Kisielice - 8

32

24.

Świerk pospolity

80

Kisielice - 8

33

25.

Świerk pospolity

60

Kisielice - 8

35

26.

Świerk pospolity

95

Kisielice - 8

36

27.

Świerk pospolity

90

Kisielice - 8

37

28.

Świerk pospolity

100

Kisielice - 8

38

29.

Świerk pospolity

65

Kisielice - 8

39

30.

Świerk pospolity

55

Kisielice - 8

40

31.

Świerk pospolity

85

Kisielice - 8

41

32.

Klon pospolity

210

Kisielice - 439

53

33.

Lipa drobnolistna

150

Kisielice - 214

54 UK

34.

Lipa drobnolistna

170

Kisielice - 214

55 UK

/ Usunięcie karpy- UK

Załącznik nr 2
do ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego
na sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew
rosnących w pasie drogowym dróg gminnych

Oferta
................................................

.................................., dnia .......

pieczęć z nazwą, adresem, telefonem,
data
NIP, REGON Oferenta (w przypadku podmiotów gospodarczych)
albo
imię i nazwisko adres, telefon, NIP Oferenta,
(w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej)

miejscowość

Gmina Kisielice
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
Nawiązując do ogłoszonego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna
wraz z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych:
1. Oferuję zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew dokonanej siłami własnymi za cenę
………………………..brutto. / słownie: ……………………………………………………
2. Oświadczam, że wycinki dokonam w terminie określonym przez organizatora przetargu
w pkt 13 ogłoszenia.
3. Oświadczam, że zaproponowaną w ofercie cenę drewna zapłacę w terminie wymaganym
przez organizatora przetargu.
4. Oświadczam, że akceptuję warunki zbycia drewna określone przez organizatora przetargu
w ogłoszeniu pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna wraz z wycinką
drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych.
5. Oświadczam, że z chwilą ogłoszenia wyników przetargu, zobowiązuję się do zawarcia
umowy, której podmiotem będzie sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących w pasie
drogowym dróg gminnych w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.

................................................................
podpis Oferenta lub Upełnomocnionego
przedstawiciela Oferenta

Objaśnienia o sposobie wypełnienia oferty:
1) proponowaną cenę należy określić w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

Załącznik nr 3
do ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego
na sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew
rosnących w pasie drogowym dróg gminnych

Umowa sprzedaży drewna
nr ..............
zawarta w dniu ............................ w Kisielicach pomiędzy Gminą Kisielice ul. Daszyńskiego
5, 14-220 Kisielice, reprezentowaną przez Burmistrza Kisielic- Rafała Ryszczuka, zwaną
dalej Sprzedawcą
a
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
NIP ............................ REGON (jeśli dotyczy) .............................................................
zwanym dalej Oferentem, reprezentowanym przez:
......................................................................... (tylko w przypadku podmiotów gospodarczych)
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących w pasie
drogowym dróg gminnych, w wyniku przeprowadzonego pisemnego przetargu
nieograniczonego, w dniu ............................. , znak sprawy nr ............. .
2. Sprzedawca powierza Oferentowi wycinkę 34 szt drzew rosnących w pasie drogowym
dróg gminnych- szczegółowy wykaz drzew objętych wycinką zawierający numery
inwentarzowe drzew do pozyskania, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Sprzedawca oświadcza, iż na usunięcie przedmiotowych drzew uzyskał zezwolenie Starosty

Iławskiego, którego decyzja z dnia 30 grudnia 2016 r., znak: OŚR.613.1.205.2016, stanowi
załącznik do niniejszej umowy. Wymagany termin wycinki drzew ustala do dnia 28.02.2017 r.,
a w wyjątkowym przypadku w chwili wystąpienia niesprzyjających wycince warunków dopuszcza się
dokończenie robót związanych z usunięciem karp do dnia 31.03.2017 r.

§2
1. Tytułem zakupu pozyskanego drewna Oferent dokona we własnym zakresie wycinki drzew
objętych niniejszą umową i dokona uporządkowania terenu po wycince.
2. Tytułem zakupu pozyskanego drewna Oferent zapłacił cenę wynikającą z przeprowadzonego
przetargu w wysokości: ............................. zł (słownie ....................................................).
Zapłata, o której mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedawcę
w terminie 7 dni od daty jej wystawienia, na konto w BS Susz O/Kisielice nr 47 8320 0005
0040 0031 2000 0030
§3
Umowa niniejsza obejmuje wszelkie koszty związane z wycinką drzew, oznakowaniem miejsca
wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu drogowego, transportem do miejsca
przeznaczenia, uporządkowaniem miejsca wycinki, wyfrezowaniem głębokość min. 20 cm lub
odkopaniem karpy i usunięciu jej poniżej poziomu gruntu na głębokości min. 30 cm ( dla 22 szt.
drzew), doprowadzenia elementów pasa drogowego do stanu pierwotnego oraz poniesienia
wszelkich kosztów związanych z odszkodowaniem za szkody powstałe wobec osób trzecich
w związku z prowadzoną wycinką.
§4
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Oferent zapłaci Sprzedawcy
następujące kary umowne:
1) w przypadku odstąpienia przez Oferenta od wykonania umowy : 20 zł za jedno drzewo,
którego nie wycięto lub wycięto niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

2) w przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy z winy Oferenta: 20 zł za
jedno drzewo, którego nie wycięto lub wycięto niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy,
3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wymaganym terminie w wysokości 10 zł za
za 1 drzewo za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy, Sprzedawca
może zlecić wykonanie umowy innemu wykonawcy.
§5
Oferent zobowiązuje się:
1. Oznakować na własny koszt i własnym staraniem strefy wykonywanych prac ,
2. Uczestniczyć w protokolarnym przekazaniu przez Sprzedawcę odcinka pasa drogowego,
niezbędnego do właściwego przeprowadzenia wycinki drzew wymienionych w § 1,
3. Z chwilą przejęcia odcinka pasa drogowego do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie
szkody powstałe w wyniku realizacji umowy, na zasadach ogólnych w szczególności za
szkody powstałe wobec osób trzecich,
4. Uzgodnić z właścicielami nieruchomości graniczących z terenem pasa drogowego
możliwości wykorzystania ich gruntów na położenie drzew,
5. Uzgodnić z właścicielami linii napowietrznych lub innych urządzeń zlokalizowanych
w pasie drogowym warunki zabezpieczenia tych urządzeń w trakcie wycinki i spełnić te
warunki jeżeli wystąpi taka potrzeba oraz ponieść ewentualne koszty z tym zabezpieczeniem
związane,
6. Prace związane z wycinką drzew prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
w tym zakresie,
7. Ściąć drzewa i pozostawić pnie na wysokości równej lub poniżej krawędzi jezdni, a w
przypadkach szczególnych, gdy z uwagi na ukształtowanie terenu lub inne względy nie jest
możliwe ścięcie drzew na wymaganej wysokości, ustalić wysokość pnia ze Sprzedawcą,
8. Wywieźć grubiznę drzew z pasa drogowego w ciągu 2 dni od ścięcia, a konary i gałęzie
najpóźniej do dnia zakończenia prac na danym odcinku,
9. Uprzątnąć karpy poprzez wyfrezowanie na głębokość min. 20 cm lub poprzez odkopanie
karpy i usunięcie jej poniżej poziomu gruntu na głębokości min. 30 cm ( dla wskazanych
22 szt. drzew) uzupełnić miejsca po karpach ziemią.
10. Doprowadzić do stanu pierwotnego wszystkie uszkodzone w wyniku prowadzonych prac
elementy pasa drogowego,
11. Dokonać zgłoszenia Sprzedawcy o zakończeniu robót i uczestniczyć w ich odbiorze,
12. W przypadku wycięcia lub uszkodzenia drzewa nie objętego niniejszą umową, Oferent
ponosi pełną odpowiedzialność w myśl obowiązujących przepisów,
1.
2.

§6
Odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy z ramienia Oferenta będzie:
...........................................................................................................................................
Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy z ramienia Sprzedawcy będzie prowadził:
..........................................................................................................................................
§7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§8
Wszelkie ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§9
Wszelkie zmiany umowy w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej.
§ 10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§ 11
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1) wykaz drzew objętych wycinką,- zał. Nr 1
2) kopia decyzji- zezwolenia na wycinkę

................................................
Sprzedawca Gmina Kisielice

...................................
Oferent

