
 

 

Instrukcja dla Kupującego  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, zwany dalej „Sprzedającym” zaprasza do złożenia ofert na:  

Sprzedaż 43 sztuk drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich: nr 385  

oraz nr 401 administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

  

I. Opis przedmiotu sprzedaży  

Szczegółowy wykaz drzew: 

 

1. Droga wojewódzka nr 385 Gr. Państwa-Tłumaczów-Wolibórz-Ząbkowice Śl.-Ziębice-Grodków-

Kopice-Jaczowice /dr. 46/ 

 

 

 

Lp. Lokalizacja drzewa Gatunek drzewa 

Obwód pnia 

drzewa na 

wysokości 

130cm   

[cm] 

Oznaczenie 

drzewa w 

terenie 

Przewidywalna ilość 

pozyskanego drewna  

 

 

 

[m3] 

 

1. 

m. Krasna Góra 

km 93+933 str. prawa 
 

topola 

 

280 

 

1 

 

1,67  

2. km 94+476 str. prawa topola 280 2 1,67 

3. km 94+494 str. lewa topola 280 3 1,39 

4. km 94+511 str. lewa topola 270 4 1,56 

5. km 94+518 str. prawa topola 290 5 1,79 

6. km 95+071 str. prawa topola 260 6 1,46 

7. km 95+677 str. prawa topola 230 7 1,31 

8. km 96+390 str. lewa topola 220 8 1,38 

9. km 96+606 str. prawa topola 230 9 1,50 

10. km 96+880 str. lewa topola 240 10 1,63 

11. km 96+926 str. prawa topola 250 11 1,76 

12. km 96+979 str. prawa topola 260 12 1,70 

13. km 96+993 str. prawa topola 220 13 1,38 

 m. Jaczowice     

14. km 99+831 str. prawa klon 270 12 1,82 

15. km 99+974 str. prawa klon 240 13 0,30 

16. km 100+040 str. prawa klon 270 14 1,56 

17. km 100+210 str. prawa klon 210 15 0,95 

18. km 100+104 str. prawa klon 220 16 1,03 

19. km 99+644 str. prawa klon 220 14 1,03 

20. km 100+023 str. lewa klon 250 17 1,98 

21. km 100+132 str. lewa klon 170 16 0,72 

Łącznie 21 sztuk 29,59 m3 



 

 

 

 

2. Droga wojewódzka nr 401 Żłobizna /dr. 94/-Grodków-Skoroszyce-Pakosławice /dr. 46/ 

 

Lp. Lokalizacja drzewa Gatunek drzewa 

Obwód pnia 

drzewa na 

wysokości 

130cm  

[cm] 

Oznaczenie 

drzewa w 

terenie 

Przewidywalna ilość 

pozyskanego drewna  

 

 

 

[m3] 

 

1. 

2. 

 

 

3. 

m. Chróścina  

 

 

 

m. Grodków 

 

topola 

topola 

 

 

topola 

 

140 

140 

 

 

140 

 

12 

14 

 

 

15 

 

0,34 

0,41 

 

 

0,34 

 

4. 

m. Chróścina  

klon 

 

100 

 

11 

 

0,10 

 

 

5. 

m. Skoroszyce 

przy posesji nr 1a 

 

 

topola 

 

 

100 

 

 

8 

 

 

0,21 

0,55 

0,86 
6.  topola 160 9 

7.  topola 200 10 

8. obręb skrzyżowania 

 z ul. Polną 

 

klon 

 

230 

 

- 

 

0,94 

9. m. Makowice  

jesion 

 

100 

 

- 

 

0,21 

 

10. 

m. Stary Grodków 

km 30+123 str. lewa 

 

topola 

 

220 

 

1 

 

1,38 

1,46 

0,72 

0,95 

0,95 

0,81 

1,46 

1,50 

0,81 

1,01 

1,42 

2,81 

1,80 

11. km 30+138 str. lewa topola 260 2 

12. km 30+146 str. lewa topola 170 3 

13. km 30+155 str. lewa topola 210 4 

14. km 30+169 str. lewa topola 210 5 

15. km 30+183 str. lewa topola 215 6 

16. km 30+191 str. lewa topola 225 7 

17. km 30+200 str. lewa topola 230 8 

18. km 30+208 str. lewa topola 195 9 

19. km 30+219 str. lewa topola 190 10 

20. km 30+228 str. lewa topola 240 11 

21. km 30+392 str. lewa topola 295 12 

22. km 30+506 str. prawa topola 250 13 

Łącznie 22 sztuki 21,04 m3 

 

 

 



 

Przewidywalna ilość drewna pozyskanego z wycinki niniejszych drzew wynosi 50,63 m 3 . Podana 

ilość pozyskanego drewna jest wartością szacunkową i w przypadku stwierdzenia różnic po ich 

wycince nie może być przedmiotem zmiany ceny zaoferowanej przez Kupującego.  

 

Sprzedający oświadcza, iż uzyskał decyzje zezwalające na wycinkę wszystkich w/w drzew zgodnie 

z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2013 poz. 627 z późn. 

zm. 

Kupujący ma obowiązek dokonania wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu ilościowym  i 

jakościowym drzew objętych sprzedażą. 

 

II. Zakres prac. 

Sprzedający sprzedaje drzewa na pniu, natomiast Kupujący zobowiązany jest zakupione 

drzewa wyciąć. W ramach wycinki drzew należy wykonać następujące prace: 

a) przed przystąpieniem do prac należy dokonać ich oznakowania zgodnie z Projektem Tymczasowej 

Organizacji Ruchu zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Opolskiego pismem o sygn. 

DIG-I.8022.391.2014 z dnia 04.11.2014 r. (kserokopia projektu zostanie przekazana Kupującemu 

w dniu podpisania umowy) i utrzymać to oznakowanie przez cały okres prowadzenia prac. 

Zapewnienie znaków do oznakowania robót leży po stronie Kupującego; 

b) przed przystąpieniem do prac w razie konieczności należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów 

sąsiadujących z pasem drogi wojewódzkiej na odcinku prowadzonej wycinki na obalenie na te 

grunty kłód wycinanych drzew. Wszelkie koszty związane z zadośćuczynieniem właścicielom 

gruntów za szkody powstałe podczas realizacji prac leżą po stronie Kupującego; 

c) przed przystąpieniem do prac w razie konieczności należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

drzewa nie przeznaczone do wycinki, a rosnące w obrębie drzew usuwanych; 

d) mechaniczna wycinka drzew; 

e) frezowanie pni ściętych drzew poniżej 20 cm od poziomu gruntu; 

f) uzupełnienie zagłębień po frezowaniu gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem; 

g) wywiezienie drewna, uprzątnięcie terenu prowadzonych robót oraz likwidacja wykonanego 

oznakowania. 

Kupujący z chwila przekazania pasa drogowego przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na 

drodze w okresie wykonywania prac. Kupujący odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i 

ewentualne uszkodzenia napowietrznych sieci energetycznych  i teletechnicznych. Odpowiada również za 

ewentualne szkody w majątku własności prywatnej i publicznej. 

Zabronione jest obalanie drzew na drogę bez zatrzymania ruchu oraz prawidłowego oznakowania  i 

zabezpieczenia robót.  

 

III. Termin realizacji.  

Termin wycinki drzew i uporządkowania terenu: 30 dni od dnia podpisania umowy.  

IV. Opis warunków udziału w sprzedaży. 

a) W sprzedaży mogą brać udział Kupujący, którzy:  

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności związanej z wycinką drzew,  

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowych robót:  

• pilarz – zaświadczenie o ukończeniu kursu operatorów pilarek spalinowych.  

b) Kupujący jest zobowiązany dołączyć do oferty:  

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej związanej z wycinką drzew, wystawionego nie wcześniej niż 6 



 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kserokopia takiego dokumentu 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Kupującego). 

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert. 

a) Oferta składana przez Kupującego powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji; 

b) W formularzu oferty Kupujący określi cenę ofertową brutto z dokładnością do 0,01 PLN; 

c) Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich; 

d) Kupujący składając ofertę nie może zaoferować ceny niższej niż cena wywoławcza; 

e) Sprzedający wyznaczył cenę wywoławczą w wysokości 510,00 zł (z VAT) brutto za 

sprzedawane  drewno; 

f) Cena ofertowa będzie ceną jaka Kupujący oferuje za zakup wszystkich drzew objętych sprzedażą 

szczegółowo wymienionych w punkcie I łącznie z uwzględnieniem kosztów wszystkich prac 

wymienionych w punkcie II; 

g) Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane w punkcie  IV b); 

h) Kupujący złoży tylko jedną ofertę cenową, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. 

Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Kupującego; 

i) Oferta powinna być trwale spięta, napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, 

komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Ofert nieczytelne nie będą 

rozpatrywane; 

j) Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu; 

k) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem 

Kupującego zaadresowane na adres Sprzedającego: 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

ul. Oleska 127, 45-765 Opole 

i posiadać oznaczenie:  

Sprzedaż 43 sztuk drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich: nr 385  

oraz nr 401 administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

 oraz  

„ Nie otwierać przed godz. 1015 w dniu 05.11.2015 r.” 

 

l) Kupujący może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Kupujący 

nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu 

składania ofert; 

m) Nie przyjmuje się ofert złożonych po terminie; 

n) Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny. 

 

VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

a) Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego: 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

ul. Oleska 127, 45-765 Opole 

b) Termin składania ofert upływa: dnia 05.11.2015 r. o godz. 1000; 

c) Sprzedający otworzy oferty w obecności Kupujących, którzy zechcą przybyć w dniu 05.11.2015 r. 

o godz. 10 15 do siedziby Sprzedającego; 

d) Podczas otwarcia ofert Sprzedający ogłosi nazwy i adresy Kupujących oraz informacje dotyczące 

oferowanej ceny. 

 

 



 

VII. Zasady oceny ofert.  

a) Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana ta, która okaże się najkorzystniejsza tzn. taka, która 

zawierać będzie najwyższą cenę brutto jaką uzyska Sprzedający;  

b) Oferty opiewające na cenę niższą niż cena wywoławcza tj. 510,00 zł ( z VAT) zostaną uznane za 

nieważne i będą odrzucone jako nie spełniające warunków instrukcji dla Kupującego; 

c) Oferenci, którzy złożyli oferty, zawierające taką samą, najwyższą oferowaną cenę, wezmą udział  

w licytacji ustnej; 

d) Termin licytacji ustnej zostanie ustalony po otwarciu ofert. 

 

VIII. Informacje o formalnościach podejmowanych po wyborze oferty. 

 

a) O wyborze najkorzystniejszej oferty Sprzedający zawiadomi pisemnie wszystkich Kupujących, 

którzy złożyli oferty, podając nazwę, adres Kupującego oraz cenę brutto oferty która wybrano; 

b) W przypadku wyboru oferty Kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 7 dni 

licząc od chwili uzyskania informacji o wyborze oferty. Jeżeli Kupujący, którego oferta została 

wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w w/w terminie Sprzedający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert; 

c) Kupujący w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy winien dokonać płatności za zakupione 

drewno oraz wnieść na konto Sprzedającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 800,00 zł, które Sprzedający zwróci niezwłocznie po zakończeniu robót i uprzątnięciu 

pasa drogowego; 

d) Dokonanie w/w płatności jest warunkiem rozpoczęcia robót. Sprzedający przekaże teren pasa 

drogowego w celu wycinki drzew po okazaniu  dowodu wpłaty za zakupione drewno oraz dowód 

wpłaty zabezpieczenia. 

e) Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji. 

 

IX. Wadium. 

a) Sprzedawca ustala wadium w wysokości 51,00 zł (z VAT) brutto; 

b) Wadium składa się w gotówce lub w papierach wartościowych; 

c) Wadium powinno być wniesione przelewem na konto Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu nr  

73 1160 2202 0000 0002 5573 0581. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty; 

d) Wadium ulega przepadkowi, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia 

równej co najmniej cenie wywoławczej; 

e) Wadium ulega przepadkowi, jeżeli oferent którego oferta została wybrana , uchyla się  od 

zawarcia umowy; 

f) Wadium wniesione w formie pieniądza  przez oferenta, którego oferta została przyjęta jako 

najkorzystniejsza ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium  złożone w innej formie 

ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia; 

g) Wadium złożone przez oferentów, których ofert nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone 

bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. 

  

X. Sposób porozumiewania się ze Sprzedającym. 

Kupujący mogą porozumiewać się ze Sprzedającym telefonicznie, fax-em lub pisemnie. Pytania 

nalży kierować na adres:  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

       ul. Oleska 127, 45-765 Opole 

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Kupującymi jest: 

Anna Szkołut tel. 77 459 18 18 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 


