
Otwarta procedura uzupełniająca 

oznaczania drewna  - 2017 rok 

Materiały informacyjne dla Nabywców 

październik 2017 
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Podstawa 

• Decyzja 223 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z 30 sierpnia 2017 roku  

• Decyzja 255 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z 26 września 2017 roku  

• Komunikat dotyczący zapisów decyzji 255/2017 
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Harmonogram 
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Harmonogram 
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Harmonogram 
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Warunki udziału w procedurze 

• Oferta zbycia sporządzana jest przez nadleśnictwa 

wymienione w decyzji 255/2017, dotknięte klęską 

wiatrołomów w sierpniu 2017 roku, które po procedurze 

przeznaczonej dla klientów operujących na rynku dla 

rozwoju posiadają niesprzedany surowiec drzewny. 

• Do udziału w otwartej procedurze uzupełniającej 

uprawnieni są wszyscy nabywcy, którzy zarejestrowani 

są w PLD oraz wpłacili wadium. 

• Oferta nabycia drewna może być złożona na dowolną 

grupę drewna (brak jest podziału na grupy W igl., W 

liść., S i M) 
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Warunki udziału w procedurze 

• Wielkość oferty nabycia jaką może złożyć każdy z 

nabywców wynika z wpłaconego wadium i wynosi: 

• do 1000 m3 – po wpłacie wadium 5000 zł 

• 1001-15000 m3 – po wpłacie wadium 10000 zł 

• powyżej 15000 m3 – po wpłacie wadium 30000 zł 

• Wpłaty wadium można dokonać w terminie do 25 

października 2017 roku  

• Brak należności przeterminowanych, o których mowa   

w decyzji 556/2016 

• Drewno nabyte w trakcie otwartej procedury 

uzupełniającej NIE TWORZY HISTORII ZAKUPÓW! 
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Obowiązywanie umów  

• Umowy zawarte w wyniku otwartej procedury 

uzupełniającej oznaczania surowca obowiązywać będą                    

do dnia 31 stycznia 2018 roku. 

Składanie oferty nabycia 

• Składanie ofert nabycia można rozpocząć w dowolnym 

etapie trwania otwartej procedury uzupełniającej, tzn. 

że np. udział w pierwszej dogrywce nie musi być 

poprzedzony (tak jak było dotychczas) udziałem w 

etapie zasadniczym. 
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Ceny drewna 

• Ceny w ofercie zbycia drewna w otwartej procedurze 

uzupełniającej oznaczania drewna pod względem przyszłych 

nabywców są tożsame z stosowanymi wcześniej na rynku 

podstawowym. 

• Z uwagi na pochodzenie drewna (obszar klęski) wprowadzono do 

stosowania dwie nowe grupy handlowo-gatunkowe (GHG) drewna 

kłodowanego WK_CX i WK_DX. Przedmiotem oferty sprzedaży w 

tych grupach w danej klasie jakości (odpowiednio C lub D) są dwie 

klasy grubości – 1 oraz 2, przy czym dopuszcza się udział do 10% 

sztuk w 3 klasie grubości. 
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NABYWCA – OFERTA 

NABYCIA DREWNA 
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Oferta nabycia 

Jeśli po zalogowaniu widoczny jest 

komunikat o braku wadium, a wadium w 

PLD zostało wpłacone, należy 

skontaktować się z jednostką 

macierzystą. 

Wysokość wpłaconego wadium 

określa maksymalną wielkość ofert 

zakupu.  
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Oferta nabycia 

Po odnotowaniu przez nadleśnictwo faktu 

wpłacenia wadium, w panelu z informacjami 

pojawi się komunikat o maksymalnej 

wysokości oferty nabycia jaką może złożyć 

nabywca. 

 

Wadium może być zwiększone w dowolnym 

momencie trwania procedury (w okresie 5 – 

25 października). 

Wadium nie można zmniejszyć bądź 

wycofać w trakcie trwania procedury. 
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Oferta nabycia 

Składanie oferty nabycia drewna, 

podobnie jak było to w poprzednich 

procedurach odbywa się za pomocą 

menu Nowa oferta zakupu (1) i Nowa 

oferta z przeliczeniem (2). 

 

Zestawienie złożonych ofert dostępne 

jest w punkcie Moje oferty zakupu (3). 

 

 Złożone oferty w etapie zasadniczym należy podpisać do godziny 1800 dnia          

11 października br. korzystając z menu Podpisywanie ofert zakupu (4). 

 

Rozliczenie ofert zawiera wyniki poprzednich procedur sprzedaży (5). 

 

W otwartej procedurze uzupełniającej oznaczania drewna przyjęto te same 

uprawnienia dodatkowe wynikające z zaoferowania ceny wyższej niż górna jak 

miało to miejsce w poprzednich procedurach – menu Dodatkowe uprawnienia (6). 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
(6) 
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Oferta nabycia 

W otwartej procedurze uzupełniającej oznaczania drewna oferowane są  

do nabycia dwie nowe GHG – WK_CX i WK_DX – drewno 

wielkowymiarowe wyrabiane w kłodach (gat. So, Md, Św, Jd i Dg), 

pochodzące z obszaru klęskowiska, odbierane w stosach. 

W skład grupy (stosu drewna danej GHG) wchodzą kłody w jednej klasie 

jakości (odpowiednio C lub D) w 1 i 2 stopniu grubości. Dopuszcza się 

udział do 10% sztuk grubszych – g.k.b.k. pow. 32 cm. 

 

Udział kłód w danym stopniu grubości w poszczególnych stosach może 

różnic się od siebie i jest wielkością wynikową. 
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Oferta nabycia 

Grupy WK_CX i WK_DX są grupami z jednym sortymentem – odpowiednio     

WCK X i WDK X – który też jest jednocześnie sortymentem reprezentatywnym 

(przelicznik 1.000). Cena 1 m3 w tych grupach jest taka sama  dla wszystkich 

występujących w danym stosie stopni grubości. 
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Oferta nabycia 

Przy składaniu  ofert nabycia nie ma 

podziału na grupy drewna.  

 

Każdy z nabywców może złożyć 

ofertę nabycia na dowolna grupę 

drewna (W igl., W liść., S i M), do 

wysokości wyznaczonej przez 

wpłacone wadium. 
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Oferta nabycia 

Jedynym kryterium oceny oferty nabycia drewna jest jego cena. 

 

Punktacja za kryterium ceny, zgodnie z komunikatem opublikowanym 

na stronie PLD wynosić będzie: 

Cena odmowy – 8 pkt 

Cena proponowana – 10 pkt 

Cena powyżej ceny proponowanej – 10 pkt 

Punktacja pomiędzy ceną odmowy a proponowaną obliczona będzie na 

zasadzie proporcjonalności. 



 

 

 

Zespół zadaniowy do spraw 

budowy, utrzymania i rozwoju  

elektronicznego systemu sprzedaży 

drewna w Lasach Państwowych 

 

 


