
Zarzadzenie Nr #.»/../2013

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 05 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia ceny za drzewo pochodzqce z dzialek oznaczonych nr

ewidencyjnymi: 1031/3 i 1031/4(obreb Chorzele), stanowiacych mienie komunalne

Gminy Chorzele oraz ogloszenia przetargu na jego sprzedaz.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym

(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.) zarzadzam, co nastepuje:

§1

Oglaszam publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaz drzew na pniu z dzialek

oznaczonych nr ewidencyjnymi: 1031/3 i 1031/4 (obreb Chorzele), stanowiacych mienie

komunalne Gminy Chorzele.

§2

Ustalam cene wywolawcza za lacznasprzedaz drzewna pniuw wysokosci 2.000,00 zl netto.

§3

1. Powoluje komisje do przeprowadzenia przetargu, w skladzie:

1) Andrzej Gozdziewski - Przewodniczacy Komisji;

2) Marta Jaroch - Czlonek Komisji;

3) Agnieszka Opalach - Czlonek Komisji.

2. Zadaniem komisji bedzie ustalenie regulaminu przetargu sprzedazy drewna, ktory

przedlozy do akceptacji Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.

§4

Wykonanie zarzadzenia powierza sie Przewodniczacemu Komisji.

§5

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Chorzele, dnia 05.06.2013 r.

OGLOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAZ DRZEW NA PNIU

1. Charakterystyka przedmiotu przetargu:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaz 80 szt. drzew na pniu: 7 szt. gatunku klon pospolity,
27 szt. gatunku lipa szerokolistna, 1 szt. gatunku wierzba placzaca, 20 szt. gatunku grab

pospolity, 7 szt. gatunku swierk pospolity, 18 szt. gatunku zywotnik zachodni, rosn^cych

na dzialkach oznaczonych numerami 1031/3 i 1031/4, polozonymi w miejscowosci
Chorzele, przy ul. Koscielnej.

Ogolem szacunkowa masa drewna do pozyskania wynosi 24,48 m3.

2. Kupujacy zobowiazany jest na wlasny koszt sciac drzewa, dokonac przetransportowania

dluzyc i galezi na wlasny plac skladowy, uprzatnac teren z pozostalosci po wycince oraz

uporzadkowac teren w obrebie wycinanych drzew.

3. Wycinki drzew nalezy dokonac w terminie do dnia 31.07.2013 r. Wymagany termin

pozostalych robot, o ktorych mowa w pkt 2, do dnia 15.08.2013 r.

4. Osoba upowaznion^ ze strony Sprzedajacego do kontaktu z oferentami jest Pani Marta

Jaroch, tel. /29/ 751 65 52. Regulamin pisemnego przetargu znajduje sie w siedzibie
Urzedu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanislawa Komosihskiego 1, 06 - 330

Chorzele, pok. Nr 19(parter) orazna stronie internetowej www, gminachorzele.pl.
5. W postepowaniu moga^ brae udzial Kupujacy, ktorzy do wykonania okreslonych prac i

czynnosci posiadaja niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie oraz potencjal
ekonomiczny i techniczny zapewniajacy wykonanie prac.

6. Sprzedajacy odstepuje od koniecznosci wniesienia wadium.

7. Oferty prosimy skladac w zamknietych kopertach z napisem: „Sprzedaz drzew na pniu
- Chorzele" w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanislawa
Komosihskiego 1, 06 - 330 Chorzele, pok. nr 2 (sekretariat) do dnia 14.06.2013 r. do

godz. 930. Otwarcie ofert nastapi w dniu 14.06.2013r. w sali konferencyjnej Urzedu
Miasta i Gminy Chorzele, pok. Nr 12,o godz. 1000.

8. Kryteria oceny ofert: Najwyzsza oferowana cena netto za kupno ogolu drzew na pniu
oferowanych w ogloszeniu.

9. Oferty opiewajace na nizsza^ cene niz cena wywolawcza drzewa podana w ogloszeniu,
zostana uznane za niewazne - jako nie spelniajace warunkow ogloszenia.

10. Nie dopuszcza si§ skladania ofert czeiciowych.

11. Gmina Chorzele nie ponosi odpowiedzialnosci za wady ukryte drewna.
12. Oferta powinna zawierac: druk oferty zlozony zgodnie ze wzorem stanowiaxym

zalacznik nr 1 do niniejszego ogloszenia, wzor oferty mozna uzyskac w siedzibie Urzedu
Miasta i Gminy Chorzele (pok. nr 19) lub nastronie www.gminachorzele.pl.

13. Wszelkie koszty zwiazane z pozyskaniem zakupionego drewna tj:



- zabezpieczenie terenu przyleglego na czas wycinki drzew i uporzadkowanie galezi;

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem osob trzecich, uzytkownikow drog lub przed

zniszczeniem pobliskich budynkow oraz mienia sie w nich znajdujacego, ogrodzen itp.;
- uprzaftiietie drzew i galezi ponosi Kupujacy.

14. Oferenci przed zlozeniem ofert zobowiazani s^ dokonac ogledzin przedmiotu sprzedazy

na nieruchomosciach polozonych w miejscowosci Chorzele (dz. nr 1031/3 i 1031/4).

Zal^cznikami do niniejszego ogloszenia sa:

1. Formularz oferty;

2. Wzor umowy.
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OFERTA

W PRZETARGU NA SPRZEDAZ DRZEW NA PNIU

Kupujacy (Oferent):

Nazwa firmy i adres:

Numer telefonu/faxu:

1. Nawiazujac do ogloszenia o przetargu opublikowanym na stronie internetowej Urzedu Miasta i

Gminy Chorzele (www.gminachorzele.pl) oraz na tablicy ogloszeh w siedzibie Sprzedajacego w
sprawie sprzedazy 80 szt. drzew na pniu: 7 szt. gatunku klon pospolity, 27 szt. gatunku lipa

szerokolistna, 1 szt. gatunku wierzba placzaca, 20 szt. gatunku grab pospolity, 7 szt. gatunku

swierk pospolity, 18 szt. gatunku zywotnik zachodni, rosnacych na dzialkach oznaczonych
numerami 1031/3 i 1031/4, polozonymi w miejscowosci Chorzele, przy ul. Koscielnej.

2. Oferujemy zakup drewnaobjetego przetargiem za cene:

cena netto + podatek VAT tj zl, co stanowi cene brutto

zl (slownie zlotych:

brutto) za kupno ogolu drzew na pniu.

Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? z warunkami przetargu i przyjmujemy te warunki bez
zastrzezeri.

3. Oswiadczam, ze dokonalismy ogl?dzin przedmiotu przetargu w terenie/Oswiadczamy, ze nie
dokonalismy ogl?dzin przedmiotu przetargu w terenie i ponosimy odpowiedzialnosc za skutki
wynikte z rezygnacji ogl?dzin.

4. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejszq oferta przez 30 dni od dnia otwarcia
ofert, a w przypadku wygrania przetargu do czasu zawarcia umowy.

5. Zobowiazujemy si? w przypadku przyj?cia naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie nie
dluzszym niz 7 dni oddnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.

6. Zobowiazujemy si? do zaplaty ceny nabycia w ci^gu 3 dni od dnia podpisania umowy i
wystawienia faktury - przed rozpocz?ciem wycinki drzew.

7. Oswiadczamy, zenie przystapimy do wycinki drzew przed dokonaniem zaplaty.
8. Oswiadczamy, ze po podpisaniu umowy wycinki drzew uporzadkowanie terenu dokonamy do

dnia r.

9. Oswiadczam, ze do wykonania okreslonych prac i czynnosci posiadam niezb?dne uprawnienia,
wiedz? i doswiadczenie oraz potencjal ekonomiczny i techniczny zapewniajacy wykonanie prac.
Osoby, ktore b?d^ uczestniczyc w wykonaniu zamowienia, posiadaj^ wymagane uprawnienia i
przeszkolenie.

Podpisano:

(czytelny podpis oferenta lub osoby upowaznionej)

(miejscowosc, data)



PROJEKT

Umowa Nr

Zawarta w dniu pomi?dzy:

Gmina Chorzele, z sied/iha przy ul. Stanislawa Komosinskiego 1, 06 - 330 Chorzele,

NIP 761-15-04-561, reprezentowana przez:

Zastepc? Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele - Regine Grzelak

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Chorzele - Katarzyn? Brzezick^

zwana^ dalej "Sprzedajacym"

prowadzacym dzialalnosc pod nazwa:

reprezentowanym przez:

zwanym dalej "Kupujacym"

§1

1. Sprzedajacy sprzedaje, a Kupujacy nabywa "na pniu" 80 sztuk drzew: 7 szt. gatunku klon

pospolity, 27 szt. gatunku lipaszerokolistna, 1 szt. gatunku wierzba placzaca, 20 szt. gatunku grab

pospolity, 7 szt. gatunku swierk pospolity, 18 szt. gatunku zywotnik zachodni, rosnacych na

dzialkach oznaczonych numerami 1031/3 i 1031/4, polozonymi w miejscowosci Chorzele, przy

ul. Koscielnej, zgodnie z wydana decyzja Starosty Przasnyskiego znak: ROS.613.2.2013 z dnia

05.03.2013 r.

2. Kupujacy w ramach zawartej umowy jest zobowiazany do :

1) wycinki przedmiotowych drzew;

2) sprzatai?cia z terenu obj?tego wycink^ wszystkich drzew, galezi, karpin i innych

zanieczyszczehpo wykonanych robotach;

3) przetransportowania dluzyc i gat?zi na wlasny plac skladowy;

4) wyrownania terenu;

3. Nabywca winien:

1) zabezpieczyc i oznakowac miejsce wycinki pod wzgl?dem BHP i bezpieczehstwa ruchu

drogowego,

2) sciac drzewa obj?te umowa bezwzgl?dnie w terminie okreslonym niniejsza umowa,



3) prowadzic roboty zwiazane z wycinka^ zaladunkiem i transportem drewna zgodnie z

przepisami bezpieczehstwa ruchu drogowego oraz przepisami bezpieczehstwa i higieny
pracy;

4) prowadzic roboty z zachowaniem cicjglosci ruchu drogowego przy mozliwosci jego
ograniczenia i krotkotrwalego wstrzymania,

5) uzgodnic z wlascicielami linii napowietrznych lub innych urzadzeh zlokalizowanych na
terenie obj?tym wycinka warunki zabezpieczenia tych urzadzeh,

6) utrzymywac miejsce prowadzenia prac wnalezytym porzadku, sukcesywnie uprzatac miejsce

wycinki z grubizny i galezi, zagospodarowywac je we wlasnym zakresie i przywrocic teren

do stanu sprzed wycinki w terminie do dnia 15.08.2013 r.

4. Kupujcjcy ma obowiazek wykonac okreslone wust. 2 prace niezaleznie od jakosci drzew obj?tych
przedmiotem umowy.

§2

Kupujacy ponosi wszelkie koszty zwiazane zpozyskaniem zakupionego drewna tj:

1) z zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsca wycinki pod wzgl?dem BHP i bezpieczehstwa
ruchu drogowego;

2) z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem osob trzecich, uzytkownikow drog lub przed
zniszczeniem pobliskich ogrodzen, budynkow, itp.

3) oznakowaniem i zabezpieczeniem przejezdnosci na drodze gminnej;

4) wyplattj odszkodowah za ewentualne szkody wmieniu osobom trzecim wyrzadzone podczas
wycinki;

5) ewentualnym czasowym wylaczeniem linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
6) z wyci?ciem drzew;

7) sprzatni?cia z terenu obj?tego wycinka wszystkich drzew, gal?zi i innych zanieczyszczeh po
wykonanych robotach;

8) przetransportowania dtuzyc i gal?zi na wlasny plac skladowy;
9) wyrownania terenu.

§3

1. Kupujacy od dnia zawarcia umowy ze Sprzedajacym ponosi calkowita i wylaczna
odpowiedzialnosc za szkody wyrzadzone Sprzedajacemu lub osobom trzecim b?dace skutkiem
prowadzenia robotprzez Kupujacego.

2. Jezeli osoba trzecia skieruje do Sprzedajacego jakiekolwiek roszczenie b?dace skutkiem
prowadzenia robot przez Kupujacego, Kupujacy zwolni Sprzedajacego od tych roszczeh.

§4



Wycinki drzew, stanowiacych przedmiot przetargu nalezy wykonac bezwzgl?dnie w terminiedo dnia

31.07.2013 r. Termin wykonania pozostalych robot ustala si? do dnia 15.08.2013 r.

§5

1. Strony ustalaj^, ze Kupujacy zaplaci Sprzedajacemu, za pozyskane drzewo cen? brutto w

wysokosci zl (slownie: zlotych ).

2. Kupujacy okreslona w ofercie cen? wplaci na rachunek bankowy Sprzedajacego, w Banku

Spoldzielczym w Chorzelach 10 8913 0005 0000 1472 2000 0020, w terminie 3 dni od dnia

podpisania umowy, przed przystajMeniem do wycinki.

3. Kupujacy nie moze przystapic do wycinki drzew przed dokonaniem zaplaty naleznosci za

przedmiot sprzedazy.

§6

1. O planowanym terminie wycinki, nalezy powiadomic Sprzedajacego, na 3 dni przed

przystapieniem do wykonywania prac.

2. Odbior prac nastapi w formie protokolu odbioru sporzadzonego po zakohczeniu prac przez

Kupujacego.

§7

1. Kupujacy ponosi wszelkie koszty zwiazane z pozyskaniem zakupionych drzew w zwiazku z

realizacjij umowy i obowiazkow Kupujacego, zawartych w § 1 i § 2.

2. Kupujacy ponosi odpowiedzialnosc za wlasciwe zabezpieczenie robot oraz wykonanie ich

zgodnie z przepisami bhp.

3. Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za stan jakosciowy drzew.

§8

1. Za nieterminowe uiszczenie naleznosci zostancj naliczone odsetki ustawowe, zgodnie z

obowiazujacymi przepisami.

2. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru nieprawidlowosci wykonania umowy, w

szczegolnosci nie uporzadkowania terenu wycinki, Kupujacy jestzobowiazany do ich usuni?cia w
ciagu 7 dni.

3. W przypadku nie uporzadkowania terenu wycinki w terminie 7 dni, Sprzedajacy na koszt

Kupujacego uporzadkuje teren wycinki drzew.

§9

Wsprawach nieuregulowanych umowcj maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.



§10

Zmiany postanowieh umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, za zgoda

obydwu Stron.

§11

Umow? sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy dla Sprzedajacego, jeden dla

Kupujacego.

SPRZEDAJACY KUPUJACY


