PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA:
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizowanych inwestycji na drogach
wojewódzkich pn.:
Zadanie nr 1 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 m. Sycowice”
Zadanie nr 2 – „Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica
woj. - Etap II” (w km od 48+220 do 50+000)
Zadanie nr 3 – „Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcin – dk. 22” (w km:
0+306÷2+700, 20+850÷22+014, 25+178÷26+200)
Zadanie nr 4 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód” (odc. od
km 70+615 do km 75+150)
Regulamin przetargu
§1
1. Niniejszy Regulamin przetargu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeprowadzenia
przetargu na sprzedaż drewna pozyskanego z drzew wyciętych w ramach realizowanych inwestycji
na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego.
2. Celem przetargu jest wyłonienie Nabywcy (Kupującego) mienia podlegającego zbyciu.
3. Ustalona cena wywoławcza: zgodnie z Ogłoszeniem przetargu.
4. Udział w przetargu wymaga wpłacenia wadium w wysokości i terminie zgodnym z Ogłoszeniem
przetargu na konto bankowe Getin Noble Bank o/w Zielonej Górze, nr konta 38 1560 0013 2263
6869 1000 0011.
5. Ogłoszenie przetargu wraz z Regulaminem przetargu i Formularzem ofertowym dostępne jest na:
stronie internetowej Sprzedającego tj. www.zdw.zgora.pl

w zakładce „Ogłoszenia”, siedzibie

jednostki tj. Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona
Góra

na

tablicy

ogłoszeń

oraz

Biuletynie

Informacji

Publicznej

Sprzedającego

tj. www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
§2
1. Podstawą prowadzenia przetargu jest niniejszy Regulamin, a w zakresie nieuregulowanym stosuje
się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1145).
2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa wyznaczona
przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
§3
1. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Kupującymi są: Justyna Malinowska
(tel. 68 328 03 27) i Wioleta Kowalczyk (tel. 68 328 03 15).
§4
1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drewna. W celu uniknięcia
niedomówień Kupujący powinien zapoznać się z jakością oraz ilością drewna. Miejsce, gdzie można

dokonać oględzin: zgodnie z Ogłoszeniem przetargu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki
wynikające z rezygnacji z oględzin. Zakupione drewno nie podlega reklamacji i zwrotowi.
2. Warunkiem sprzedaży jest zakup całości drewna z danego zadania w ilości przeznaczonej do
zbycia. Sprzedający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedno, dwa, trzy, bądź
cztery zadania.
3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
2) Zapoznanie się z Ogłoszeniem przetargu, z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,
Formularzem ofertowym i Formularzem cenowym, projektem umowy.
3) Wniesienie wadium.
5. Oferty należy składać w terminie zgodnym z Ogłoszeniem przetargu w Sekretariacie w siedzibie
Sprzedającego tj. Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32,
65-042 Zielona Góra, wyłącznie na Formularzu ofertowym wraz z Formularzem cenowym
zamieszczonym w: siedzibie Sprzedającego tj. Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze,
al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze tj. www.zdw.zgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”, Biuletynie
Informacji Publicznej Sprzedającego tj. www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”, w zamkniętej
kopercie opisanej zgodnie z Ogłoszeniem przetargu.
6. Ofert w przetargu nie mogą składać:
1) Osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby dokonujące ustalenia rynkowej
wartości drewna.
2) Osoby bliskie osobom, o których mowa w pkt.1 w rozumieniu art. 24 § 1, 2, i 3 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2018r. poz. 2096
z późn. zm.).
7. 1) Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
a) Została złożona z uchybieniem terminu.
b) Została złożona w niewłaściwym miejscu.
c) Została złożona w nieodpowiedniej formie tj. nie zawiera wszystkich wymaganych oświadczeń.
d) Nie zostało wpłacone wadium – wadium musi być zaksięgowane na koncie wskazanym
w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu w terminie zgodnym z Ogłoszeniem przetargu.
e) Nie zawiera wszystkich danych, które zawarte są w Formularzu ofertowym i Formularzu
cenowym lub te dane są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie
wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

2

f) Kupujący zaoferował cenę niższą od ceny wywoławczej.
2) O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa powiadamia Kupującego. Za powiadomienie uznaje się
zamieszczenie komunikatu o odrzuceniu w siedzibie Sprzedającego tj. Zarządzie Dróg
Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra na tablicy ogłoszeń, na
stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze www.zdw.zgora.pl w zakładce
„Ogłoszenia”, Biuletynie Informacji Publicznej Sprzedającego tj. www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce
„Ogłoszenia”.
8. Kupujący jest związany ofertą przez okres czasu podany w Ogłoszeniu przetargu liczony od
ostatecznego terminu składania ofert zgodnie z Ogłoszeniem przetargu.
9. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty dla danego zadania jest wysokość ceny podana
w ofercie.
10. Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert oraz ustala, które z nich są ważne, a następnie
wybiera Kupującego, który zaoferował najwyższą cenę brutto dla danego zadania (najkorzystniejszą
ofertę dla danego zadania).
11. W przypadku złożenia ofert równorzędnych i jednocześnie najkorzystniejszych dla danego zadania,
komisja przetargowa zaprosi tych Kupujących do złożenia ofert dodatkowych i wyznaczy termin ich
złożenia. Cena nowej oferty nie może być niższa niż cena złożona w pierwszej ofercie.
12. O wyniku przetargu lub jego unieważnieniu Komisja Przetargowa powiadamia Kupujących
zamieszczając komunikat w siedzibie Sprzedającego tj. Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej
Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze www.zdw.zgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”,
Biuletynie Informacji Publicznej Sprzedającego tj. www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
13. Wadium zostanie zwrócone Kupującym, którzy nie wygrali przetargu na wskazane przez nich
numery kont niezwłocznie po wyborze oferty. Wadium zostanie także zwrócone niezwłocznie
Kupującym, na wskazane przez nich numery kont, w przypadku braku wyboru najkorzystniejszej
oferty oraz unieważnienia przetargu.
Zwrot wadium Kupującemu, który wygrał przetarg nastąpi po dokonaniu płatności (zaksięgowanie
pieniędzy na koncie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze) zgodnie z zawartą umową
kupna-sprzedaży.
14. Wadium nie podlega zwrotowi Kupującemu, który wygrał przetarg, a uchylił się od zawarcia umowy
kupna-sprzedaży.
§5
1. Umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 14 dni licząc od dnia wyłonienia
Kupującego, który wygrał przetarg.
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2. Kupujący, który wygrał przetarg jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż
14 dni od daty otrzymania faktury VAT na rachunek bankowy nr 06 1560 0013 2263 6869 1000
0005.
3. Niedokonanie wpłaty kwoty określonej w fakturze VAT jest równoznaczne z rezygnacją z zakupu
drewna. W takim przypadku wadium nie podlega zwrotowi Kupującemu.
4. Zakupione drewno zostanie przekazane Kupującemu, który wygrał przetarg przez właściwego
Kierownika Obwodu Drogowego wyznaczonego w umowie kupna-sprzedaży (w godzinach i dniach
pracy Obwodu Drogowego), po uiszczeniu ceny nabycia i wpływie należności na konto
Sprzedającego. Kupujący, który wygrał przetarg zobowiązany jest do odebrania przedmiotu
przetargu (drewna) we własnym zakresie i na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 10 dni od
wpływu należności na konto Sprzedającego. O terminie odbioru należy pisemnie powiadomić
Sprzedającego – z przynajmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.
5. Po terminie określonym w ust. 4 Sprzedający naliczy karę w wysokości 2 % całkowitej wartości
brutto określonej w umowie kupna-sprzedaży za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu
przetargu, płatną przed jego wydaniem. Za maksymalny okres składowania przedmiotu przetargu
uznaje się 20 dni licząc od wpływu należności na konto Sprzedającego.
6. W przypadku określonym w ust. 3 oraz w przypadku przekroczenia maksymalnego okresu
składowania określonego w ust. 5 Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy
i ponownej sprzedaży drewna w drodze przetargu. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży lub
rozwiązanie umowy kupna-sprzedaży z przyczyn zawinionych przez Kupującego skutkuje
naliczeniem kary umownej w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
§6
1. Komisja przetargowa może wycofać drewno z przetargu przed jego rozpoczęciem bez podania
przyczyn.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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