
Nadzwyczajna procedura oznaczania 

drewna  - 2017 rok 

Materiały informacyjne dla Nabywców 

wrzesień 2017 
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Podstawa 

• Decyzja 223 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z 30 sierpnia 2017 roku  

• Decyzja 236 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z 8 września 2017 roku  

• Decyzja 237 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z 8 września 2017 roku 
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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 237/2017, dotknięte klęską 

wiatrołomów w sierpniu 2017 roku. 

• Do udziału w procedurze nadzwyczajnej uprawnieni są 

wszyscy nabywcy, którzy mogli wziąć udział w 

procedurze na rynku dla rozwoju w 2017. 

• Masa oferty nabycia jaką może złożyć każdy z 

uprawnionych nabywców jest różnicą pomiędzy masą 

oferty zakupu jaką mogli złożyć w etapie zasadniczym 

procedury oznaczania na rynku dla rozwoju a masą 

drewna jaką otrzymali w wyniku rozstrzygnięć w tej 

procedurze (etap zasadniczy i dogrywka) 
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Warunki udziału w procedurze 

• Wpłacenie wadium w wysokości określonej w decyzji 

547/2016 

• Brak należności przeterminowanych, o których mowa   

w decyzji 556/2016 

• Złożenie oświadczenia o którym mowa w § 10 decyzji 

223/2017. Treść oświadczenia zawiera aneks nr 2 do 

załącznika nr 1 do decyzji 237/2017 dostępny na 

stronie PLD 
(http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/aneks_nr_2_do_zaacznika_nr_1_do_decyzji_

nr_237_-_oswiadczenie.pdf) 

 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/aneks_nr_2_do_zaacznika_nr_1_do_decyzji_nr_237_-_oswiadczenie.pdf
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/aneks_nr_2_do_zaacznika_nr_1_do_decyzji_nr_237_-_oswiadczenie.pdf
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/aneks_nr_2_do_zaacznika_nr_1_do_decyzji_nr_237_-_oswiadczenie.pdf
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/aneks_nr_2_do_zaacznika_nr_1_do_decyzji_nr_237_-_oswiadczenie.pdf
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/aneks_nr_2_do_zaacznika_nr_1_do_decyzji_nr_237_-_oswiadczenie.pdf
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/aneks_nr_2_do_zaacznika_nr_1_do_decyzji_nr_237_-_oswiadczenie.pdf
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Warunki udziału w procedurze 

Oświadczenie składane jest w formie 

papierowej w jednostce macierzystej.  

 

Ze względu na to, że dostarczenie 

oświadczenia jest jednym z 

warunków umożliwiających złożenie 

oferty nabycia, z praktycznego 

punktu widzenia nie należy zwlekać 

z doręczeniem go do jednostki 

macierzystej. Jednostka macierzysta 

odnotowuje fakt złożenia 

oświadczenia w systemie i dopiero 

po tej czynności, możliwe jest 

składanie ofert nabycia. 
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Obowiązywanie umów  

• Umowy zawarte w wyniku nadzwyczajnej procedury 

oznaczania surowca obowiązywać będą                    

do dnia 31 grudnia 2017 roku. 
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Ceny drewna 

• Oferta zbycia drewna w nadzwyczajnej procedurze oznaczania 

drewna pod względem przyszłych nabywców dedykowanej do 

podmiotów operujących w roku 2017 na rynku dla rozwoju jest 

sporządzana z tą samą ceną jaka była stosowana 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 oświadczenia, a oświadczenie zostało  

złożone należy skontaktować się z jednostką 

macierzystą. 



12 

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 21 

września br. korzystając z menu Podpisywanie ofert zakupu (4). 

 

Rozliczenie ofert zawiera wyniki poprzednich procedur sprzedaży. 

 

W nadzwyczajnej procedurze 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 nadzwyczajnej procedurze oznaczania drewna wprowadzono do 

użytku 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 

Kryterium oceny nabycia drewna jest jego cena.  

 

Wartość kryterium geografii jest dla wszystkich złożonych ofert przez 

wszystkich nabywców jednakowa i wynosi 10 pkt. 

 



 

 

 

Zespół zadaniowy do spraw 

budowy, utrzymania i rozwoju  

elektronicznego systemu sprzedaży 

drewna w Lasach Państwowych 

 

 


