Aukcja nr 2/K/2019

Data. 11.01.2019r.

Ogùoszenie o zamiarze przeprowadzenia aukcji w celu wyzbycia siê drewna pochodz¹cego
z wycinki drzew rosn¹cych w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie.
OG£OSZENIE
Rejon Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ogùasza aukcjê, której celem jest
sprzeda¿ drewna z wycink¹ drzew rosn¹cych w pasach drogowych dróg wojewódzkich
na terenie dziaùania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie po cenie ustalonej
w drodze aukcji.
Oferent zobowi¹zany bêdzie na warunkach okreœlonych w Szczegóùowej Specyfikacji
w terminie :
do dnia 28.02.2019r. dokonaã wycinki 22szt. nastêpuj¹cych drzew:
● dr. woj. nr 203 na odc. od km 42+305 do km 55+797
- gat. jesion 4szt.
- gat. klon 18szt.
Termin zakoñczenia robót: 05.03.2019r.
do dnia 16.12.2019r. ( z wyù¹czeniem okresu lêgowego ptaków) dokonaã wycinki 35szt.
nastêpuj¹cych drzew:
● dr. woj. nr 205 na odc. od m. Darùowo- od ul. J. Conrada do km 5+140 – (13szt.)
-

gat. klon
7szt.
gat. jesion 3szt.
gat. buk
2szt.
gat. kasztan. 1szt.

● dr. woj. nr 203 na odc. od km 35+110 do km 40+640 – (20szt.)
- gat. klon
- gat. jesion

19szt.
1szt.

● dr. woj. nr 209 w km 1+590 i w km 3+396 – (2szt.)
Termin zakoñczenia robót: 20.12.2019r
szacowana iloœã drewna do pozyskania: 81,91m3
Ciêcie drzew winno nast¹piã na wysokoœci nie mniejszej ni¿ 10 cm poni¿ej krawêdzi
jezdni, natomiast w przypadkach szczególnych na wysokoœciach ustalanych indywidualnie
dla poszczególnych drzew, nadto oferent zobowi¹zany jest do wywiezienia drewna, gaùêzi,
oraz uprz¹tniêcia pasa drogowego.
Oferent winien wpùaciã na rzecz ZZDW w Koszalinie cenê za pozyskane w ten sposób
drewno po cenie ofertowej lub ustalonej w drodze aukcji.

Cena ofertowa nie mo¿e byã ni¿sza od ceny wyjœciowej.
Cena wyjœciowa (netto) wynosi 11,53 zù/m3 drewna
Oferent przed przyst¹pieniem do aukcji skùada ofertê wg zaù¹czonego wzoru.
Stawienie siê jednego oferenta na aukcji powoduje, i¿ oferent ten wygrywa aukcjê bez
koniecznoœci przeprowadzania licytacji. Sprzeda¿ drewna odbywa siê po cenie netto
wskazanej w ofercie, do której zostanie doliczony podatek VAT.
Je¿eli do aukcji przyst¹pi wiêcej ni¿ jeden oferent aukcja zostanie rozstrzygniêta
na zasadach licytacji, na korzyœã tego z oferentów, który zaoferuje najwy¿sz¹ cenê za m3
drewna. Prowadz¹cy licytacjê przedstawia cenê wywoùawcz¹, ustalon¹ jako najwy¿sza cena
wynikaj¹ca ze zùo¿onych ofert, a nastêpnie informuje o wartoœci post¹pienie w licytacji nie
mniejszej jednak ni¿ 5% ceny wywoùawczej.
Oferta

zùo¿ona

w

toku

aukcji

wi¹¿e

do

czasu

podpisania

umowy

pomiêdzy

Zachodniopomorskim Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie a oferentem.
Warunkiem udziaùu w aukcji jest przedstawienie wraz z ofert¹ potwierdzenia wpùaty wadium
w wysokoœci 10% ceny ofertowej.
Wadium wnosi siê w formie przelewu na rachunek bankowy:
Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 Na dowodzie wpùaty wadium prosimy wpisaã nr aukcji, której wpùata wadium dotyczy
Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia nale¿ytego wykonania
przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona oferentowi w terminie 10 dni
od dnia potwierdzenia nale¿ytego wykonania przedmiotu umowy.
Wniesione wadium przez oferentów, którzy nie wygrali aukcji, zostanie zwrócone
na wskazany rachunek bankowy po podpisaniu umowy pomiêdzy ZZDW a wyùonionym
w drodze licytacji oferentem. Oferent winien podpisaã umowê niezwùocznie.
W przypadku, gdy oferent, który wygraù aukcjê i uchyli siê od podpisania umowy, wniesione
wadium przechodzi na rzecz ZZDW a umowa mo¿e zostaã zawarta z oferentem, który zgùosiù
jedno post¹pienie poni¿ej ceny wylicytowanej.
Termin skùadania ofert : 21.01.2019r. do godz. 1000 (sekretariat )
Aukcja nr 2/K/2019 odbêdzie siê w siedzibie:
Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczeciñska 31C , 75-122 Koszalin
w dniu 21.01.2019r. o godzinie 1010
Szczegóùowa Specyfikacja jest udostêpniona na stronie ZZDW -www.zzdw.koszalin.pl
(sprzeda¿) oraz mo¿na j¹ pobraã nieodpùatnie w siedzibie RDW w Koszalinie przy ul.
Szczeciñskiej 31C , pokój nr 6

Informujemy, i¿ Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzêdzie jest
Zachodniopomorski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich, 75 – 122 Koszalin, ul. Szczeciñska 31.
Dokùadne informacje dotycz¹ce zasad przetwarzania danych osobowych znajduj¹ siê na
stronie BIP Urzêdu pod adresem bip.zzdw.koszalin.pl.
( nr tel. do kontaktu 94/341-96-13)

Kierownik
Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie
mgr Tomasz Bernacki

