Załącznik nr 3

Regulamin aukcji na sprzedaż drzew
1. Nazwa i adres Sprzedającego
Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, tel. 85 683 20 01,
fax. 85 683 27 51.
2. Opis sprzedaży
Na podstawie Zarządzenia Nr 15/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce
z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego,
Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ogłasza sprzedaż w trybie aukcji ustnej „drzew na pniu”
rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie gminy Białowieża, Czeremcha,
Czyże, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka, wg wykazu stanowiącego Załącznik nr 1.
Przedmiot sprzedaży został ujęty w jednym zadaniu – Zadanie nr 1. Sprzedający sprzedaje
„drzewa na pniu”, natomiast Kupujący zobowiązuje się zakupione drzewa ściąć oraz usunąć
zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną – Załącznik nr 4. Kupujący ma obowiązek
dokonania wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu ilościowym i jakościowym drzew
wykazanych w szczegółowym wykazie drzew przed przystąpieniem do aukcji – Załącznik nr 2.
3. Termin realizacji.
Wycinka będzie realizowana od dnia określonego w umowie do dnia:
- 30.12.2019 r. (dr. pow. Nr 1640B Bernacki Most – Krynica, dr. pow. Nr 1561B Leśna)
- 28.02.2020 r. (pozostałe drogi),
z pominięciem okresu lęgowego ptaków, którego terminy dla poszczególnych dróg są
zawarte w Szczegółowym wykazem drzew – Załącznik nr 2. W pierwszej kolejności należy
usunąć drzewa grożące bezpieczeństwu ruch drogowego, wskazane przez zarządcę drogi.
4. Opis warunków udziału w sprzedaży.
W sprzedaży mogą brać udział Kupujący, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności związanych z wycinką drzew,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowych robót,
- podpiszą stosowne oświadczenie (Załącznik nr 6),
- przedłożą dokument potwierdzający tożsamość Kupującego i pełnomocnictwa w przypadku
udziału pełnomocnika.
5. Informacja dotycząca wadium.
Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej przedmiotu aukcji. Wadium dla Zadania 1 wynosi 2818,17 zł.
Wniesione wadium powinno zawierać pełne dane wpłacającego.
Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione jeżeli w dniu roboczym
poprzedzającym aukcję, tj. do dnia 26.09.2019 r. do godz. 24 00 środki pieniężne wpłyną na
konto bankowe Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce (na rachunek Banku Pekao S.A.
Nr 27124052111111000049282025).
Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
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Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrają aukcji, zostanie zwrócone niezwłocznie po
dokonaniu wpłaty przez nabywcę składnika majątku ruchomego.
Wadium oferenta, który wygra aukcję zalicza się na poczet ceny zakupu drzew.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy:
- żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje, co najmniej ceny wywoławczej,
- uczestnik aukcji, który wygrał aukcję, uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym
terminie,
- kolejni uczestnicy aukcji uchylają się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.
6. Kontakt ze Sprzedającym.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Kupującymi jest: Paweł Grygoruk - tel. 85 683 20 01,
fax. 85 683 27 51.
7. Miejsce oraz termin przeprowadzenia aukcji na sprzedaż „drzew na pniu”.
Miejscem przeprowadzenia aukcji na sprzedaż „drzew na pniu” jest siedziba Sprzedającego, tj.
Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, pokój nr 1. Termin
przeprowadzenia aukcji na sprzedaż „drzew na pniu” odbędzie się w dniu 27.09.2019 r. o godz.
1000.
8. Informacja dotycząca ceny sprzedaży.
8.1. Cena sprzedaży podana w Ogłoszeniu „drzew na pniu” stanowi cenę wywoławczą.
8.2. Cena sprzedaży została podana przez Sprzedającego w Ogłoszeniu sprzedaży „drzew na
pniu”.
8.3. Cena wyrażona jest w złotych polskich i stanowi wartość netto.
8.4. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
8.5. Cena zadania dotyczy sprzedaży wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów
drogowych rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie gminy Białowieża,
Czeremcha, Czyże, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka.
8.6. Do zawartej umowy należy wpłacić kwotę pieniężną w wysokości 20 % wartości brutto
umowy będącą zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy na rachunek Banku
Pekao S.A. Nr 27124052111111000049282025. Wpłacone zabezpieczenie stanowi sumę wartość
zabezpieczeń wyliczonych dla poszczególnej gminy. Zabezpieczenie zostanie zwrócone po
odbiorze terenu przez pracownika Zarządu Dróg Powiatowych. Istnieje możliwość zwrotu części
wpłaconego zabezpieczenia, wyliczonego dla poszczególnej gminy (udział procentowy
zabezpieczenia w przypadku podbicia ceny), po zgłoszeniu zakończenia prac wycinki na
poszczególnych gminach oraz po dokonaniu odbioru przez pracownika ZDP. W przypadku
niedotrzymania wszystkich warunków umowy – zabezpieczenie nie podlega zwrotowi.
8.7. Cena sprzedaży drzew nie uwzględnia kosztów związanych z:
- oznakowaniem miejsca prowadzonych robót,
- zabezpieczeniem i regulacją ruchu w trakcie wykonywania robót,
- wycinką drzew przy istniejących utrudnieniach,
- transportem,
- sprzątnięciem z pasa drogowego i przyległego terenu gałęzi i innych zanieczyszczeń po
wykonanych robotach,
- organizacją robót związanych z pozyskaniem drewna w sposób minimalizujący utrudnienia w
ruchu drogowym,
- inne.
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9. Opis sposobu przeprowadzenia aukcji
9.1. Otwarcie aukcji rozpoczyna się w terminie i o godzinie podanej w Ogłoszeniu sprzedaży
„drzew na pniu”
9.2. Po otwarciu aukcji przewodniczący komisji podaje do publicznej wiadomości:
- przedmiot zbycia (Zadanie nr 1),
- cenę wywoławczą,
- termin uiszczenia ceny nabycia oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu, które zaszły po ogłoszeniu,
- nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni
do aukcji,
9.3. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do przeprowadzenia aukcji,
9.4. Postąpienie wynosi: dla Zadania nr 1 min. 300,00 zł lub jego wielokrotność.
9.5. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą,
9.6. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu
zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
9.7. Z przeprowadzonej licytacji zostanie sporządzony Protokół.
9.8. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.
10. Informacje o formalnościach podejmowanych po nabyciu przedmiotu aukcji.
10.1. Umowa z nabywcą zawierana jest w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia aukcji.
10.2. Przed podpisaniem umowy nabywca jest zobowiązany przedłożyć na piśmie w tut.
Zarządzie nr rachunku bankowego, na który ma być zwrócone zabezpieczenie należytego
wykonania umowy, po zakończeniu umowy (po odbiorze terenu).
10.2. O terminie podpisania umowy, nabywca zostaje poinformowany odrębnym pismem.
10.3. Jeżeli oferent z najwyższą ceną uchyla się od transakcji (zawarcia umowy kupna
przedmiotu aukcji), umowę zawiera się z kolejnym oferentem, który zaoferował najwyższą cenę.
10.4. Umowa z kolejnym nabywcą zawarta jest w terminie do 14 dni od dnia sporządzenia
wzmianki w aneksie do protokołu o nie uiszczeniu należności i nie zawarciu umowy z
poprzednim oferentem.
10.5. Z chwilą przekazania pasa drogowego Kupujący przejmuje odpowiedzialność za
bezpieczeństwo ruchu na drodze w okresie wykonywania robót.
10.6. Z chwilą przekazania pasa drogowego Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan
jakościowy i ilościowy drzew, ujętych w Szczegółowym wykazie drzew, ich oznakowanie, oraz
jakichkolwiek szkód powstałych po przekazaniu pasa drogowego.
11. Umowa
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5.

Sporządził:
STARSZY SPECJALISTA
d/s wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego
utrzymania zadrzewienia
uzgadniania dokumentacji
Paweł Grygoruk

Zatwierdził:
DYREKROR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Hajnówce
Mikołaj Janowski

3

