Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
Zachodniopomorski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczeciñska 31, 75-122 Koszalin
Tel. 94/342-78-31
prowadz¹cy postêpowanie:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczeciñska 31 C , 75-122 Koszalin
Tel. 94/342-78-31

Specyfikacja do sprzeda¿y drewna z wycink¹ drzew

Aukcja nr 10/ K /2017
Przedmiot aukcji:
Sprzeda¿ drewna opaùowego z wycink¹ drzew rosn¹cych w pasie drogowym
drogi woj. nr :
203 na odc. od km 35+135 do m. Pieñkowo nr 8
205 w ci¹gu ul. J. Conrada i ul. Morskiej - m. Darùowo

po cenie ustalonej w drodze licytacji
ZATWIERDZAM:

Koszalin, dn. 10.10.2017r.
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Szczegóùowa Specyfikacja do sprzeda¿y drewna z wycink¹ drzew rosn¹cych
w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie
1. Zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji s¹ wymagania dotycz¹ce sprzeda¿y drewna
pochodz¹cego z wycinki drzew rosn¹cych w pasach drogowych dróg wojewódzkich po
ustalonej cenie, zgodnie z zaù¹czonym wykazem.
Szczegóùowa specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji prac zwi¹zanych z w/w sprzeda¿¹.
1.1. Zasady realizacji wycinki drzew:
a) wygrywaj¹cy aukcjê zobowi¹zany jest do przedùo¿enia harmonogramu wycinki drzew
z podziaùem na odcinki, celem sukcesywnego odbioru i przekazywanie kolejnych
odcinków pasa drogowego,
b) na podstawie harmonogramu przekazuje siê protokolarnie odcinek pasa drogowego,
na którym wykonywana bêdzie wycinka, kontroluje jakoœã wykonanych prac, dokonuje
protokólarnego odbioru i po stwierdzeniu braku usterek przekazuje protokolarnie wg
harmonogramu nastêpny odcinek pasa drogowego do wycinki,
c) oznakowaã miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji
ruchu” na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt dostarcza RDW),
d) mechaniczn¹ wycinkê drzew wykonaã zgodnie z „Zasadami œcinki, obalania
i okrzesywania drzew w pasie drogowym” (zasady dostarcza RDW),
e) œciêcie drzew wykonaã na wysokoœci nie mniejszej ni¿ 10 cm poni¿ej krawêdzi jezdni,
natomiast w przypadku, gdy z innych wzglêdów nie jest mo¿liwe œciêcie drzewa na tej
wysokoœci, nale¿y dokonaã frezowania pnia,
e’) frezowanie pni, o których mowa w pkt (e) ZZDW wykona siùami wùasnymi,
f) bezzwùoczne uprz¹tniecie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydro¿ny)
z grubizny, konarów i gaùêzi), dopuszcza siê zaleganie grubizny poza rowem nie dùu¿ej
ni¿ 3 dni,
g) wygrywaj¹cy aukcjê dokona wszelkich uzgodnieñ z wùaœcicielami s¹siaduj¹cych z pasem
drogowym dziaùek (je¿eli bêdzie taka koniecznoœã) oraz poniesie wszelkie koszty
odù¹czenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót,
h) wygrywaj¹cy aukcjê

zobowi¹zany jest

posiadaã

przeszkolonych

pracowników

do kierowania ruchem drogowym na czas wykonywania robót, zaœwiadczenia nale¿y
przedùo¿yã w RDW w Koszalinie przed rozpoczêciem robót,
i)

na czas wykonywania robót RDW w Koszalinie przeka¿e protokolarnie teren odcinka
robót z zaznaczonymi drzewami zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinkê,
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j)

wygrywaj¹cy aukcjê odpowiada za prawidùowe wykonywanie robót, ponosi wszelkie
koszty zwi¹zane z nienale¿ytym wykonywaniem wycinki i bezpieczeñstwem na drodze
oraz poszkodowaniem osób trzecich.

2. Sprzêt
Sprzêt powinien byã sprawny technicznie i bezpieczny w u¿yciu oraz zapewniaj¹cy wùaœciw¹
jakoœã wykonania robót.
a) sprzêt podstawowy: pilarki spalinowe, ci¹gnik do zrywki drewna,
b) sprzêt pomocniczy: sprzêt wùaœciwy do przewozu drewna w kùodach.
3. Transport
Materiaù mo¿na przewoziã œrodkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dùu¿yc
i karpiny. Przewo¿one materiaùy nale¿y rozùo¿yã równomiernie na caùej powierzchni
ùadunkowej obok siebie i zabezpieczyã przed mo¿liwoœci¹ przesuwania podczas transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speùniaã wymagania dotycz¹ce ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie, wymiarów ùadunku i innych
parametrów technicznych wymaganych przez obowi¹zuj¹ce przepisy.
4. Wykonanie prac przy wycince drzew
Prace zwi¹zane z usuniêciem drzew obejmuj¹:
a) oznakowanie miejsca robót,
b) wyciêcie drzew,
c) wywiezienia drewna,
d) uporz¹dkowanie terenu po wycince, w szczególnoœci uprz¹tniêcie konarów, gaùêzi i pni.
5. Kontrola jakoœci robót
5.1. Kontrola jakoœci robót polega na:
a) sprawdzeniu iloœci usuniêtych drzew z przedmiarem,
b) kontroli prawidùowoœci oznakowania robót na przekazanym terenie,
c) wizualnej ocenie uporz¹dkowania terenu po wycince,
d) dokonania protokolarnego przejêcia terenu po wykonanych robotach od wykonawcy.
5.2. Za nie wywi¹zanie siê z umowy i nie wykonanie prac zostanie uznany fakt:
a) nie wyciêcia drzewa wskazanego w opisie,
b) nie uprz¹tniêcie terenu,
c) œciêcie drzew niezgodnie z zasadami realizacji wycinki drzew okreœlonymi w punkcie 1.1.
6. Pùatnoœci
Zapùata nast¹pi przelewem przed rozpoczêciem wycinki drzew w ci¹gu 7 dni od dnia
otrzymania przez Oferenta faktury VAT wystawionej przez ZZDW w Koszalinie
na wskazany numer rachunku bankowego.
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7. Oferent, przed rozpoczêciem wycinki drzew dostarczy polisê ubezpieczeniow¹ OC
w zakresie prowadzonej dziaùalnoœci gospodarczej na kwotê:
50 000,00 zù - w przypadku wycinki drzew do 50 sztuk.
8. Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala siê w oparciu o harmonogram odcinków
wyznaczonych do wycinki i wyznacza na dzieñ: 05.12.2017r.

9. Przepisy BHP i ochrony œrodowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów BHP i ochrony œrodowiska odpowiada
oferent.
10. Odbiór robót.
Odbioru robót zwi¹zanych z usuniêciem drzew RDW w Koszalinie dokona w ci¹gu 7 dni od
daty pisemnego zgùoszenia zakoñczenia robót.
Zaù¹czniki:
1. wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji
oraz iloœci drewna do pozyskania
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Rejon Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

WYCINKA DRZEW
NA TERENIE GMINY DAR£OWO

L.p.

Lokalizacja
- km

1

2

Obwód
drzewa
Strona Gatunek na wys.
1,30m
(w cm)
3

4

5

Masa

Uzasadnienie wycinki
drzew

Uwagi

6

7

8

Droga wojewódzka nr 203
1

34+570

prawa

klon

242

1.16 próchnica pnia, sam pieñ

2

35+135

prawa

jesion

314

2.2

posusz w koronie -90%

3

35+320

lewa

jesion

220

1.65

roœnie przy nawierzchni,
posusz w koronie -80%

4

35+640

prawa

klon

100

posusz w koronie -60%. Po
0.28 obciêciu suchych koron
drzewo straci statecznoœã.

5

35+725

prawa

klon

198

1.47 posusz w koronie -70%

6

36+700

prawa

klon

188

1.3

7

37+460

lewa

jesion

198

1.47 suche w 100%

8

37+470

lewa

jesion

207

1.61 posusz w koronie -70%

9

38+770

lewa

klon

188

1.3

10

38+790

prawa

klon

141

0.72 posusz w koronie -80%

39+120
11
m. Drozdowo

posusz w koronie -60%. Po
obciêciu suchych koron
drzewo straci statecznoœã.

suche w 95%

lewa

wi¹z

163

rosn¹ce drzewo ogranicza
widocznoœã przy wyjeêdzie
0.64
z drogi gminnej na drogê
woj. nr 203

12

40+465

prawa

klon

226

1.79 posusz w koronie -70%

13

40+500

prawa

klon

251

2.36 posusz w koronie -70%

14

40+600

lewa

klon

292

posusz w koronie -60%. Po
3.06 obciêciu suchych koron
drzewo straci statecznoœã.

15

40+960

lewa

klon

188

1.33 posusz w koronie -80%

16

40+990

lewa

klon

188

1.33 posusz w koronie -70%

17

41+010

lewa

klon

157

0.9

18

41+770

prawa

klon

204

1.46 posusz w koronie -80%

Ogóùem m3:

posusz w koronie -70%

26,03
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Rejon Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

WYCINKA DRZEW
NA TERENIE MIASTA DAR£OWO

L.p.

Lokalizacja
- km

1

2

Strona Gatunek

3

Obwód
drzewa
na wys.
1,30m
(w cm)

Masa
drewna

Uzasadnienie
wycinki
drzew

Uwagi

5

6

7

8

4

Droga wojewódzka nr 205
251

2.41

273

2.79

213

1.74

drzewa utrudniaj¹
wyjazd z posesji,
rosn¹ blisko
budynku- czêste
odùamuj¹ce siê
gaùêzie spadaj¹ na
dach budynku,
chodnik i jezdniê.

153

1.04

drzewo z oznakami
chorobotwórczymi

Ogóùem m3:

7,98

1

2

m. Darùowo
w ci¹gu ul.
J. Conrada
obok posesji
nr 69 - 71

prawa

kasztan.

3

4

m. Darùowo
w ci¹gu ul.
Morskiej
obok posesji
nr 89

prawa

jesion

Rejon Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

WYCINKA DRZEW
NA TERENIE GMINY POSTOMINO

L.p.

Lokalizacja
- km

Strona

Gatunek

Obwód
drzewa
na wys.
1,30m
(w cm)

1

2

3

4

5

Masa
drewna

Uzasadnienie
wycinki drzew

Uwagi

6

7

8

Droga wojewódzka nr 203
1

prawa
m. Pieñkowo
przed posesj¹
nr 8

2

261

2.6

251

2.41

Ogóùem m3:

5,01

kasztan.
prawa

rosn¹ce drzewa
ograniczaj¹
widocznoœã przy
wyjeêdzie z posesji na
drogê woj. nr 203
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Oferta

(Aukcja nr 10/K/2017)

……………………………………
pieczêã z nazw¹ (firm¹)
i adresem Oferenta albo
imiê i nazwisko oraz adres Oferenta

......................................, ................................
miejscowoœã
dnia

Adres do korespondencji
(jeœli jest inny ni¿ podany wy¿ej):
...........................................................
...........................................................

.......................................................
Zachodniopomorski Zarz¹d
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczeciñska 31C
75-122 Koszalin
Nawi¹zuj¹c do treœci ogùoszenia z dnia 10.10.2017r. o zamiarze przeprowadzenia aukcji
w celu sprzeda¿y drewna z wycink¹ drzew rosn¹cych w pasach drogowych dróg
wojewódzkich na terenie dziaùania RDW w Koszalinie :
1.

Oferujê kupno drewna za cenê netto …………………………zù, w tym:
(iloœã m3 x cena jednostkowa - netto)

- …………zù/m3 (netto),
2.
3.
4.

5.

6.

oœwiadczam, ¿e akceptujê warunki aukcji okreœlone w ogùoszeniu;
oœwiadczam, ¿e akceptujê warunki wyzbycia siê drewna okreœlone w szczegóùowej
specyfikacji;
oœwiadczam, ¿e z chwil¹ ogùoszenia wyników aukcji (wygrania aukcji), zobowi¹zujê siê
niezwùocznie do zawarcia umowy, której przedmiotem bêdzie sprzeda¿ drewna
z wycink¹ drzew rosn¹cych w pasach drogowych dróg wojewódzkich;
oœwiadczam, ¿e w przypadku nie wygrania aukcji, wyra¿am zgodê na zwrot wadium
na rachunek bankowy nr ……………………………………………………po podpisaniu
umowy pomiêdzy Zachodniopomorskim Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
a wyùonionym w drodze licytacji oferentem;
Oœwiadczam, ¿e wadium w kwocie ........................ zù zostaùo wniesione w formie
przelewu na rachunek ZZDW w Koszalinie podany w ogùoszeniu (dowód wpùaty
w zaù¹czeniu).

…………..................................................
podpis Oferenta lub upeùnomocnionego
przedstawiciela Oferenta

………………………….- nr tel. (do kontaktu)
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