
 

Nr sprawy RDW- 5.226.2.2018   

             OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM  

NA SPRZEDAŻ DREWNA 

   

I. Ogłaszający przetarg:   

Województwo Łódzkie, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90 - 113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, woj. łódzkie, www.zdw.lodz.pl, tel. 42 616 
22 68, fax  42 616 22 50 .    

Sprawę prowadzi Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu ul. Targowa 9 98-200 Sieradz, tel. (43) 822-72 23    

II. Przedmiot sprzedaży   

„Przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinek drzew prowadzonych na drogach 

wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu z podziałem na 3 zadania”:   

Zadanie nr 1- drewno składowane  na placu Obwodu Drogowego w Widawie ul. Kuziówek 1, 98-170 Widawa  

w ilości: 

 101,04 m3drewna opałowego o wartości brutto 14 674,68 zł  (słownie zł: czternaście tysięcy sześćset 

siedemdziesiąt cztery 68/100 

4,39 m3 drewna użytkowego o wartości brutto 2 910,17 zł (słownie zł: dwa tysiące dziewięćset dziesięć 

17/100) 

Ogółem drewno opałowe i użytkowe : 105,43 m3 o wartości 17 584,85 zł brutto 

pochodzące z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich nr 480,481, 482,486,710  

przeprowadzonej w ramach bieżącego utrzymania dróg   
Zadanie nr 2 - drewno składowane  na placu Obwodu Drogowego w Widawie ul. Kuziówek 1, 98-170 Widawa  

w ilości: 

30,86 m3drewna opałowego o wartości brutto 3 525,67 zł  (słownie zł: trzy tysiące pięćset dwadzieścia 

pięć 67/100) z wycinki drzew w związku z przebudową mostu  na DW 710  

Zadanie nr 3 - drewno składowane  na placu Obwodu Drogowego w Działoszynie ul. Ogrodowa 4, 98-355 

Działoszyn w ilości: 

18,49 m3  drewna opałowego o wartości brutto 3 225,43 zł (słownie zł: trzy tysiące dwieście 

dwadzieścia  pięć 43/100) 

 8,01 m3  drewna użytkowego o wartości brutto 3 313,19 (słownie zł: trzy tysiące trzysta trzynaście 

19/100) 

Ogółem drewno opałowe i użytkowe: 26,50 m3  o wartości 6 538,62 zł brutto pochodzące z wycinki 

drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich nr 480,481,486,  przeprowadzonej w ramach bieżącego 

utrzymania  
                                  III. Warunki uczestnictwa:   

Drewno obejrzeć  można codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 8:00 i 14:00 – 15:00   

Wadium: 10% ceny wywoławczej tj.:   

Zadanie nr 1    -        1 758,49 zł 

Zadanie nr 2    -           352,57 zł 

Zadanie nr 3    -           653,86 zł 
Wadium powinno być wniesione na konto Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi o numerze: Bank Pekao  

S.A. O/Łódź   40 1240 3073 1111 0010 0335 6288.   

Termin wniesienia wadium do dnia 11.10.2018 r. do godz. 10:00. W tym terminie pieniądze z wadium powinny 

być na rachunku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.   

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest: p. Mariola Kupicz - RDW w Sieradzu, tel. (43) 822 72  23.   

Dokumenty przetargowe i warunki uczestnictwa w przetargu można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg 

Wojewódzkich w Sieradzu, ul. Targowa 9, 98-200 Sieradz, pokój nr 3, na stronie internetowej   

www.zdw.lodz.pl w zakładce „Sprzedaże” lub w Biuletynie Informacji Publicznej.   

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w sekretariacie siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sieradzu, 

ul. Targowa 9 pokój nr 1 z dopiskiem „OFERTA NA ZAKUP DREWNA, zadanie Nr ………, ”.   

  

http://www.zdw.lodz.pl/
http://www.zdw.lodz.pl/


Oferta pisemna musi zawierać:   

− imię, nazwisko i adres  lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,  

− oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,   

− oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność 

za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, − kserokopię wpłaty wadium, − zaparafowany projekt umowy.   

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.10.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sieradzu  

ul. Targowa 9,98-200 Sieradz  (świetlica).   

Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.   

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez 
podania przyczyn.   

Umowa zostanie zawarta w terminie do 7 dni licząc od dnia, w której oferent, którego oferta została przyjęta 

otrzymał wiadomość o rozstrzygnięciu przetargu.   

IV. Kryteria wyboru ofert   

Sprzedający wybierze oferty przedstawiające najkorzystniejszą ( najwyższą) cenę brutto.    

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej 24.09.2018 r.  

Rozdzielnik:    

− tablica ogłoszeń ZDW w Łodzi, RDW Sieradz  

− strona internetowa ZDW w Łodzi,   

− Biuletyn Informacji Publicznej,  

       − prasa lokalna,    a/a.    
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ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W  

ŁODZI   

   

   

   

   

       DOKUMENTY PRZETARGOWE    
   
   

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  

DREWNA POZYSKANEGO Z WYCINEK DRZEW   

PROWADZONYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH  

ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON DRÓG   

WOJEWÓDZKICH W SIERADZU Z PODZIAŁEM NA 3 ZADANIA                                      

   
   
   
   
   
  
  
   
   
   

Sporządził: Mariola Kupicz   

    RDW w Sieradzu   
   

         

 

 

 

 

         Zatwierdził:   

        p.o. Dyrektora 

                                                mgr. inż. Sławomir Niżnikowski 

    

           

   

   

 

 

2018 r. 
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INSTRUKCJA WARUNKÓW SPRZEDAŻY   

DREWNA POZYSKANEGO Z WYCINEK DRZEW PROWADZONYCH NA DROGACH   

WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH   

W SIERADZU Z PODZIAŁEM NA 3 ZADANIA 

   

 1. Województwo Łódzkie, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 -     

    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, tel. 42 616-22-68,  fax 426122    

    50 (zgodnie z Zarządzeniem nr 98/2010 z dnia 02.07.2010 i aneksem nr 1/11  z dnia 27.06.2011 r.     

    Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi w sprawie gospodarowania majątkiem Zarządu Dróg    

    Wojewódzkich w Łodzi), Uchwałą nr VI/108/11 Sejmiku  Województwa Łódzkiego z dnia    

    29.03.2011roku w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym Województwa    

    Łódzkiego wraz z załącznikami oraz Uchwałą Nr 1206/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29    

    sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna, ogłasza publiczny przetarg pisemny:   

„ Przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinek drzew prowadzonych na    

      drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu z  

     podziałem  na 3 zadania”:  

 Zadanie nr 1 - drewno składowane  na placu Obwodu Drogowego w Widawie ul. Kuziówek 1, 98-170 Widawa   

  w ilości: 

 101,04 m3drewna opałowego o wartości brutto 14 674,68 zł  (słownie zł: czternaście tysięcy sześćset    

  siedemdziesiąt cztery 68/100  

 4,39 m3 drewna użytkowego o wartości brutto 2 910,17 zł (słownie zł: dwa tysiące dziewięćset dziesięć    

17/100) 

Ogółem drewno opałowe i użytkowe : 105,43 m3 o wartości 17 584,85 zł brutto 

pochodzące z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich nr 480,481,482,486,710  

przeprowadzonej w ramach bieżącego utrzymania dróg   
Zadanie nr 2 - drewno składowane  na placu Obwodu Drogowego w Widawie ul. Kuziówek 1, 98-170 Widawa  w 

ilości: 

30,86 m3drewna opałowego o wartości brutto 3 525,67 zł  (słownie zł: trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć 

67/100) z wycinki drzew w związku z przebudową mostu  na DW 710  

Zadanie nr 3 - drewno składowane  na placu Obwodu Drogowego w Działoszynie ul. Ogrodowa 4, 98-355 Działoszyn 

w ilości: 

18,49 m3  drewna opałowego o wartości brutto 3 225,43 zł (słownie zł: trzy tysiące dwieście dwadzieścia  pięć 

43/100) 

 8,01 m3  drewna użytkowego o wartości brutto 3 313,19 (słownie zł: trzy tysiące trzysta trzynaście 19/100) 

Ogółem drewno opałowe i użytkowe: 26,50 m3  o wartości 6 538,62 zł brutto pochodzące z wycinki drzew   

rosnących w pasie dróg wojewódzkich nr 480,481,486,  przeprowadzonej w ramach bieżącego utrzymania  

         pod nr  sprawy RDW-5.226.2.2018    

  Sprawę prowadzi Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu ul. Targowa 9,  98-200 Sieradz 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      2. Drewno obejrzeć można codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–8:00 i 14:00–15:00   

   

      3.Oferent zamieści formularz oferty wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie oznaczonej       

        napisem „OFERTA NA ZAKUP DREWNA, zadanie Nr ………, ”.   

      Nie otwierać przed dniem 11.10.2018r. godz. 10:15.   

4.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane  własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę.   

   

5. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia 11.10.2018r. do godz. 10:00  w sekretariacie  

Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sieradzu, ul. Targowa 9, 98-200 Sieradz, pokój nr 1. Okres 

związania z ofertą wynosi 30 dni.   

   

6. Cena wywoławcza brutto wynosi dla  zadania Nr 1 – 17 584,85 zł, dla zadania Nr 2  -3 525,67 zł, 

dla zadania Nr 3 – 6 538,62 zł. 

W cenie kupujący powinien uwzględnić koszt załadunku i transportu zakupionego drewna,  

ponieważ odbioru dokona własnym środkiem transportu, ponadto plac, na którym składowane było 

drewno, kupujący uprzątnie z pozostałości.   

   

7.Oferta powinna zawierać:   

- imię, nazwisko i adres  lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,   

- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,   

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi  

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,   

- kserokopię wpłaty wadium, 

-  zaparafowany projekt umowy.   

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie. Dopuszcza się składanie ofert  

częściowych dla poszczególnych zadań.     

  

8.Przystępując do przetargu oferent jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 10 % ceny      

wywoławczej tj. dla zadania Nr 1 – 1 758,49 zł,    dla zadania Nr 2 –  352,57 zł, dla zadania 

Nr  3 -  653,86 zł  

Wadium powinno być wniesione w pieniądzu na konto w Bank Polska Kasa Opieki S.A. XI O/Łódź 

40 1240 3073 1111 0010 0335 6288 do dnia 11.10.2018r. do godz. 10:00.    

W tym terminie pieniądze z wadium powinny być na rachunku Zarządu Dróg Wojewódzkich   w 

Łodzi.   

Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu.   

9.Na poleceniu przelewu musi być adnotacja „Wadium-  przetarg na sprzedaż drewna - Rejon Dróg 

Wojewódzkich w Sieradzu”.  
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Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Sprzedający nie dopuszcza 

wpłaty wadium gotówką w kasie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.   

 

10. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone  na 

wskazany przez oferenta rachunek bankowy.   

   

11.Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia.   

   

12.Wadium przepada, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia  umowy.   

   

13.Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Organizatorowi przetargu  

przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub jego unieważnienia bez wybrania którejkolwiek   z ofert, 

bez podania przyczyn.   

   

14.Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert oraz ustala, które z nich są ważne, a następnie  

wybiera oferenta, który zaoferował  najwyższą cenę brutto.   

   

15.Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:   

− została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub bez wniesienia  

wadium;   

− wadium wpłynie na wskazane konto po upływie określonego terminu;   

− zawiera braki w danych lub dane są niekompletne, nieczytelne bądź budzące wątpliwości, a            

    złożenie wyjaśnień mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę;   

− nie oferuje co najmniej ceny wywoławczej.   

   

16.Komisja przetargowa wybiera oferenta, który złożył ważną ofertę nie podlegającą odrzuceniu,  

zaoferował najwyższą cenę brutto, po czym niezwłocznie zawiadamia oferentów o wyborze oferty.   

   

17.W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg  kontynuuje 

przetarg w formie licytacji.   

 

 

18.Umowa zostanie zawarta w terminie do 14 dni licząc od dnia, w której oferent, którego oferta   

została przyjęta otrzymał wiadomość o rozstrzygnięciu przetargu.   

   

Przetarg odbędzie się w dniu 11.10.2018 r.. o godz. 10.15 w siedzibie Rejonu Dróg  Wojewódzkich 

w Sieradzu, ul. Targowa 9,  98-200 Sieradz (świetlica).      

Szczegółowych informacji udziela p. Mariola Kupicz - RDW w Sieradzu tel. (43) 822 72 23 .    
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.....................................................................    
      (imię i nazwisko oferenta)   

  .....................................................................   
( adres oferenta lub nazwa firmy i siedziba)   
                 NIP i telefon   

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Rejonu Dróg Wojewódzkich w 

Sieradzu, ul. Targowa 9   

   

                                                                         OFERTA  

                                                                    Zarząd Dróg Wojewódzkich 

                                                                            w Łodzi   

                                      ul. Sienkiewicza 3  

   

Nawiązując do ogłoszenia o drugim publicznym przetargu pisemnym na   

„Przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinek drzew prowadzonych na 

drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu   

z podziałem na 3 zadania”: proponuję cenę do zapłacenia:   

Zadanie Nr 1 .............................................................................. zł  brutto  

Słownie : .................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................. zł brutto   

Zadanie Nr 2- .............................................................................. zł  brutto   

Słownie : .................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................. zł brutto   

Zadanie Nr 3- .............................................................................. zł  brutto   

Słownie : .................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................. zł brutto  

 

płatne przelewem na konto podane w umowie. Zobowiązuję się wpłacić wartość brutto  pomniejszoną  

o wpłacone wadium na konto ZDW w Łodzi  59 1240 3073 1111 0010 0335 6334. Oświadczam, iż 

zapoznałem się ze stanem i ilością drewna przeznaczonego do sprzedaży i nie  wnoszę 

zastrzeżenia/ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.* Oświadczam, 

że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa w przetargu i nie wnoszę do nich  zastrzeżeń oraz 

zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.   

Oświadczam, że załączony do niniejszej oferty projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany  i 

zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej  

zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.  Załącznikami niniejszej oferty 

są:  

− zaparafowany projekt umowy,   

− kserokopia wpłaty wadium,   

  − formularz ceny dla zadania 1,2,3.       

                                                                                       ……………………………………  data 

i podpis oferenta   

  *niepotrzebne skreślić   



UMOWA NR ………../……………   

   

           W dniu ………….. r. w Łodzi, pomiędzy Województwem Łódzkim  z siedzibą przy ul. 

Piłsudskiego 8 , 90-051 Łódź, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 - Zarządem Dróg 

Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez: 

 mgr inż. Sławomira Niżnikowskiego –  p.o. Dyrektora  

na podstawie uchwały Nr 105/18 Zarządu  Województwa Łódzkiego   z dnia 26 stycznia 2018 r. 

w sprawie udzielania pełnomocnictwa . 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………...  

a    

…………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym Kupującym, została zawarta umowa o następującej treści:   

§ 1  

1.Podstawę zawarcia umowy stanowi  publiczny przetarg pisemny  nr sprawy:    

RDW-5.226.2.2018  z dnia 11.10.2018 r.  

2. Przedmiotem umowy jest:    

„Przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinek drzew prowadzonych na 

drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu z 

podziałem na 3 zadania ”  

Zadanie nr 1 - drewno składowane  na placu Obwodu Drogowego w Widawie ul. Kuziówek 1, 98-170 Widawa   

w ilości: 

 101,04 m3drewna opałowego o wartości brutto 14 674,68 zł  (słownie zł: czternaście tysięcy sześćset 

siedemdziesiąt cztery 68/100 

4,39 m3 drewna użytkowego o wartości brutto 2 910,17 zł (słownie zł: dwa tysiące dziewięćset dziesięć 

17/100) 

Ogółem drewno opałowe i użytkowe : 105,43 m3 o wartości 17 584,85 zł brutto 

pochodzące z wycinki drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich nr 480,481, 482,486,710  

przeprowadzonej w ramach bieżącego utrzymania dróg   
Zadanie nr 2 - drewno składowane  na placu Obwodu Drogowego w Widawie ul. Kuziówek 1, 98-170 Widawa   

w ilości: 

30,86 m3drewna opałowego o wartości brutto 3 525,67 zł  (słownie zł: trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć 

67/100) z wycinki drzew w związku z przebudową mostu  na DW 710  

Zadanie nr 3 - drewno składowane  na placu Obwodu Drogowego w Działoszynie ul. Ogrodowa 4, 98-355 Działoszyn 

w ilości: 

18,49 m3  drewna opałowego o wartości brutto 3 225,43 zł (słownie zł: trzy tysiące dwieście dwadzieścia  pięć 

43/100) 

 8,01 m3  drewna użytkowego o wartości brutto 3 313,19 (słownie zł: trzy tysiące trzysta trzynaście 19/100) 

Ogółem drewno opałowe i użytkowe: 26,50 m3  o wartości 6 538,62 zł brutto pochodzące z wycinki drzew 

rosnących w pasie dróg wojewódzkich nr 480,481,486,  przeprowadzonej w ramach bieżącego utrzymania  
 

3.Wartość drewna została ustalona w wyniku trzeciego publicznego przetargu pisemnego i wynosi:   

Zadanie Nr 1- cena do zapłacenia ……………………………… (brutto) zł   

słownie: …….………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………. zł brutto, 

Zadanie Nr 2- cena do zapłacenia ……………………………… (brutto) zł   

słownie: …….………………………………………………………………………………………….   

………………………………………………………………………………………………. zł brutto.    
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Zadanie Nr 3- cena do zapłacenia ……………………………… (brutto) zł   

słownie: …….………………………………………………………………………………………….   

………………………………………………………………………………………………. zł brutto.     

4.Kupujący zobowiązuje się zapłacić kwotę wymienioną w pkt.3 niniejszej umowy dla zadania nr 

……….. pomniejszoną o wpłacone wadium w kwocie ……………………. zł na konto Zarządu Dróg 

Wojewódzkich  w Łodzi nr konta: 59 1240 3073 1111 0010 0335 6334 w ciągu 7 dni od dnia 

podpisania  umowy.   

W przypadku nie zapłacenia w terminie naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie.  

 Sprzedający wystawi dla Kupującego fakturę VAT po otrzymaniu platności.   

   

§ 2   

Kupujący zapoznał się ze stanem i ilością drewna będącego przedmiotem sprzedaży i nie wnosi   

żadnych zastrzeżeń lub ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.   

   

§ 3  

1. Wydanie drewna Kupującemu nastąpi po okazaniu dowodu wpłaty wartości umownej.  

 W pierwszym dniu odbioru strony podpisują protokół zdawczo – odbiorczy, w którym strony 

oświadczają o zgodności wydanego towaru z umową.    

Wydanie drewna nastąpi dla zadania Nr 1-2 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.30 w 

obecności Kierownika Sekcji Obwodu Drogowego w Widawie – Teresy Łaniewskiej oraz dla 

zadania Nr 3 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.30  w obecności Kierownika Sekcji 

Obwodu Drogowego w Działoszynie – Zdzisława Patyka.   

Za nieodebrane i pozostawione na placu składowym drewno odpowiedzialność ponosi Kupujący.   

 

2 .Kupujący odbiera drewno własnym sprzętem i transportem na swój koszt. Odbiór drewna musi 

nastąpić w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku nie dokonania zapłaty w 

terminie określonym w § 1 pkt 4 Kupującemu nie zostanie dokonane wydanie drewna do momentu 

wpłaty jednakże termin rozliczania kary wymienionej w § 3 pkt 3 jest wiążący.  

 

 

3 .Nieodebranie drewna w terminie określonym w § 3 pkt 2 będzie skutkować naliczeniem kary dla 

Kupującego. Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia Sprzedającemu kar umownychz tytułu 

nieodebrania drewna w wyznaczonym terminie w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień 

przekroczenia terminu odbioru.   

   

4 .Kupujący zobowiązuje się do posprzątania miejsca, w którym było składowane drewno.   

   

§ 4   

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym  

zakresie przepisy kodeksu cywilnego.    
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§ 5   

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  ze 

stron.   

   

§ 6   

Integralną częścią niniejszej umowy jest:   

1. Instrukcja warunków sprzedaży;   

2. Oferta z formularzem ceny.   

   

   

           

        SPRZEDAJĄCY:                  KUPUJĄCY:   
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 Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90 - 

113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, tel. 42 616 – 22 – 50,  

e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl, działający na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa 

Łódzkiego; 

2. Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni Piotr Rzodkiewicz, tel. 42 616 – 22 – 80, e.mail: 

p.rzodkiewicz@zdw.lodz.pl; 

3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:  

a) rekrutacji, zatrudnienia i innych czynności wymagających wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust 1 

lit. a Rozporządzenia; 

b) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku  

z realizowaniem zadań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia; 

c) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi w związku  

z realizowaniem zadań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 

Rozporządzenia; 

d) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia; 

e) prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub 

c lub e Rozporządzenia. 

4.  W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Panu/Pani: 

 a)   prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

 b)   prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

            c)   prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

            d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

 e)  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 

5.  W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 

lit. a Rozporządzenia), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w 

Łodzi. Przy czym podanie danych jest:  

a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 

b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub 

niezawarcie umowy; 

7.  Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa oraz inne podmioty, które 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

8.  Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

9.  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

10.  Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego  

w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego  

z przepisów prawa. 
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Formularz ceny jako załącznik do zadania nr 1   

   

   

   

   

   
L.p.   

   
Rodzaj drewna   

Jedn. 

miary   
   

Ilość   

Cena 

jedn. 

netto   

Wartość 

netto   

Stawka  

podatku  
VAT   

Kwota 

podatku   
Wartość 

brutto   

1.   Drewno użytkowe   m³   4,39        23%         

2.   Drewno opałowe   m3
   

 

101,04 

 
      8%         

  RAZEM  WARTOŚĆ  ZADANIA NR 1         

   

X   

      

  

   

  

  

  
.....................................................................................   

                               data i podpis oferenta   
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Formularz ceny jako załącznik do zadania nr 2   

   

   

   

   

   
L.p.   

   
Rodzaj drewna   

Jedn. 

miary   
   

Ilość   

Cena 

jedn. 

netto   

Wartość 

netto   

Stawka  

podatku  
VAT   

Kwota 

podatku   
Wartość 

brutto   

1.   Drewno opałowe   m3   

 

30,86 

   
      8%         

  RAZEM  WARTOŚĆ  ZADANIA NR 2         

   

X   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
.....................................................................................   

                               data i podpis oferenta   
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Formularz ceny jako załącznik do zadania nr 3   

   

   

   

   

   
L.p.   

   
Rodzaj drewna   

Jedn. 

miary   
   

Ilość   

Cena 

jedn. 

netto   

Wartość 

netto   

Stawka  

podatku  
VAT   

Kwota 

podatku   
Wartość 

brutto   

1.   Drewno użytkowe   m³   8,01         23%         

2.   Drewno opałowe   m3   

 

18,49 

   
      8%         

  RAZEM  WARTOŚĆ  ZADANIA NR 3         

   

X   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
.....................................................................................   

                               data i podpis oferenta   
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