Zasady postępowania submisyjnego
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
„Lubelska Jesień 2021”
§1
[Oznaczenie niektórych pojęć i terminów]
1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność
gospodarczą.
2. Oferent – przedsiębiorca zainteresowany zakupem drewna.
3. Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych – regionalna dyrekcja Lasów Państwowych,
nadleśnictwo.
4. Los – przedmiot licytacji, który stanowią poszczególne dłużyce lub kłody;
5. Metr sześcienny [m3] netto – jednostka miary drewna w losie, bez kory.
6. Cena oferowana za 1 m3 – cena za 1 m3 danego losu wyrażona w pełnych złotych [zł]
7. Wycena losu – cena jednostkowa losu, stanowiąca granicę jego efektywności ekonomicznej.
Wycena losu dokonana jest w oparciu o klasyfikację jakościowo-wymiarową (KJW), zgodną
z Warunkami Technicznymi wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 51 DGLP
z 30.09.2019 r. z późn. zm. oraz ceny minimalne na 2021 rok, obowiązujące w danym
nadleśnictwie, z którego pochodzi los. Wykaz cen minimalnych stanowi załącznik nr 5
do niniejszych zasad.
8. Cena minimalna – cena ustalona zgodnie z § 7 ust. 1 Załącznika nr 1 do Decyzji 105 DGLP
z 18.09.2020 r. z późn. zm.
9. Komisja Przetargowa – osoby wskazane w Decyzji nr 68 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 22.09.2021 r.
10. Jednostka wiodąca – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych posiadająca w swojej
dyspozycji składnicę ekspozycyjną. Składnica ekspozycyjna znajduje się na terenie
Leśnictwa Szkółkarsko-Selekcyjnego "Borek", wchodzącego w skład Nadleśnictwa
Krasnystaw, GPS: 51°00'18.8"N 23°11'11.9"E.
11. RDLP w Lublinie – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
§2
[Określenie stron]
1. Kupujący: uczestnik submisji, tj. Oferent, który dokonał zakupu oferując najwyższą cenę,
zobowiązany do spisania umowy sprzedaży drewna.
2. Sprzedawca – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych.
§3
[Określenie oferty i terminy ofertowania]
1. Do określenia średnicy drewna przy obliczaniu miąższości, przyjmuje się zasady pomiaru
określone w Załączniki nr 2 do Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 30.09.2019 r. z późn. zm. (Warunki techniczne – zasady przygotowania
do pomiaru, pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie surowca drzewnego). Pomiar
średnicy w korze (w połowie długości) z potrąceniem na korę:
 od 25 cm do 34 cm: dąb – 4 cm; dąb czerwony – 3 cm;
 od 35 cm do 49 cm: dąb – 5 cm; dąb czerwony – 3 cm;
 powyżej 50 cm: dąb – 6 cm; dąb czerwony – 4 cm.
Stosuje się nadmiar długości w wysokości min. 1%.
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2. Oferent zainteresowany zakupem drewna, posiadający stosowny katalog, upoważniony jest
do wstępu na plac ekspozycyjny, w celu dokonania oględzin drewna. Drewno będzie
udostępnione na wskazanej w katalogu składnicy ekspozycyjnej od dnia 08.11.2021 r.
do dnia 15.11.2021 r., w godzinach od 730 do 1600.
3. Oferenci przed udaniem się na składnicę ekspozycyjną, celem oględzin drewna, mogą
nawiązać kontakt z Nadleśnictwem Krasnystaw – gospodarzem składnicy ekspozycyjnej,
które udzieli niezbędnych informacji i pomocy. Dane adresowe i telefoniczne ww. jednostki,
umieszczone zostały w katalogu submisji.
4. Katalog submisji zawiera po dwa jednobrzmiące egzemplarze takich samych kart ofertowych,
umieszczonych w części A i B katalogu, z przeznaczeniem: dla złożenia oferty (A) oraz dla
nanoszenia uwag przy oględzinach surowca i odnotowania na potrzeby własne wysokości
złożonej oferty (B).
5. Katalog submisji będzie dostępny od dnia 08.11.2021 r. w biurze RDLP w Lublinie, w biurze
Nadleśnictwa Krasnystaw, na składnicy ekspozycyjnej w dniach jego udostępnienia oraz
na stronie internetowej: www.lublin.lasy.gov.pl.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

§4
[Warunki uczestnictwa w submisji]
Potencjalny nabywca drewna cennego na submisji – wraz ze złożeniem swojej pisemnej
oferty – uznaje bez zastrzeżeń podane niżej warunki udziału w submisji oraz sprzedaży
i zapłaty za zakupione drewno.
Oferty zakupu składane są na 1 metr sześcienny [m3] drewna. Oferowana cena netto
(bez podatku VAT) winna być podana w pełnych złotych [zł], cyframi i słownie.
Możliwe jest również złożenie oferty w formie elektronicznej (na dowolnym nośniku pamięci
np. nośniku CD lub pendrive). Oferta złożona w ten sposób musi dodatkowo zawierać
wydrukowane z pliku, podpisane i opieczętowane wszystkie wypełnione karty ofertowe.
Ofertę zakupu należy złożyć w języku polskim.
Kompletna ważna oferta zawiera:
a. Właściwą ofertę zakupu na poszczególne los: druki formularza z części „A”
katalogu submisji, wypełnione oraz opatrzone pieczęcią i podpisem na wszystkich
wypełnionych kartach ofertowych;
b. Uzupełnioną i podpisaną Kartę Oferenta – według załączonego wzoru;
c. W przypadku, gdy z dokumentów rejestrowych np. KRS lub zaświadczenia z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie wynika prawo do reprezentacji
przedsiębiorcy, należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę uprawnioną
do reprezentacji.
Niezbędnym warunkiem uprawniającym do uczestnictwa w submisji jest rejestracja
przedsiębiorcy (krajowego lub zagranicznego) w Centralnej Kartotece Kontrahentów
w dowolnej jednostce (nadleśnictwie) Lasów Państwowych. Przedsiębiorcy zobowiązani są
dostarczyć dokument rejestrowy firmy (np. dla Republiki Federalnej Niemiec – HRB) oraz
zaświadczenie o nadaniu numeru podatkowego niezbędnego do rozliczeń wewnątrz UE
(VAT ID). Wymóg powyższy dotyczy przedsiębiorców, którzy nigdy wcześniej nie dokonywali
zakupów drewna w Lasach Państwowych lub przedsiębiorców, których wcześniej złożone
dokumenty uległy zmianie. Dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza
przysięgłego na język polski.
Udział przedsiębiorcy w submisji jest dobrowolny.
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§5
[Zasady submisji]
1. Oferent może złożyć na dany los tylko jedną ofertę. W innym przypadku, wszystkie oferty
klienta na dany los zostaną odrzucone.
2. Oferty, na wymienione w katalogu losy, muszą wpłynąć na piśmie do dnia 15 listopada
2021 r., do godziny 1500 do: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie,
ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin lub do dnia 16 listopada 2021 r., do godziny 900
do Nadleśnictwa Krasnystaw, ul. Leśna 1, 22-300 Krasnystaw.
3. Na kopertach powinien być umieszczony wyraźny napis: „Oferta na submisję drewna
cennego „Lubelska Jesień 2021” – nie otwierać przed dniem 16.11.2021 r.”
4. Oferta może być wycofana przez Oferenta wyłącznie pisemnie. Odpowiednie pismo, faks lub
e-mail musi wpłynąć do dnia 15 listopada 2021 r. do godziny 1500 do RDLP w Lublinie
(nr faksu +48 81 532 49 47; rdlp@lublin.lasy.gov.pl) lub do dnia 16 listopada 2021 r.
do godziny 930
do
Nadleśnictwa
Krasnystaw
(nr
faksu
+48 82 576 28 82;
krasnystaw@lublin.lasy.gov.pl).
5. Komisyjne, publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2021 r. o godz. 1000
w Centrum Edukacyjno-Submisyjnym Nadleśnictwa Krasnystaw. Otwarcie ofert nastąpi
w sposób jawny (publicznie). Dokładną lokalizację wraz z dojazdem, przedstawiono
na mapce załączonej do katalogu (za częścią „Zasady submisji”).
6. Odrzuceniu, bez rozpatrzenia podlegają oferty:
a. pochodzące od Oferentów, którzy na dzień otwarcia ofert posiadają należności
przeterminowane (nieobjęte kwotą zabezpieczenia) wobec jednostek organizacyjnych
Lasów Państwowych,
b. pochodzące od Oferentów, którzy na poprzednich dwóch submisjach organizowanych
przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie – nie podpisali umowy lub
wobec których odstąpiono od umowy z powodu braku zapłaty w terminie lub nie odebrali
nabytego surowca,
c. złożone po terminie,
d. niespełniające wymogów formalnych.
7. Spośród ofert przyjętych do procedowania, program komputerowy obsługujący submisję
dokonuje wyboru oferty wygrywającej wg zasady najwyższej oferowanej przez Oferentów
ceny netto na dany los.
8. W przypadku dwóch lub większej ilości równych najwyższych ofert cenowych na dany los,
Kupujący zostanie wylosowany w oparciu o dane programu komputerowego obsługującego
submisję.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wycofania losu z submisji w przypadku, gdy
najwyższa zaoferowana cena zakupu złożona na ten los będzie niższa od wyceny tego
losu. Wycena poszczególnych losów zostanie podana do publicznej wiadomości przez
Sprzedawcę, bezpośrednio przed otwarciem ofert.
10. Oferent może zastrzec na piśmie minimalną ilość zakupu. Jeżeli suma ilości z losów
przyjętych z oferty jest niższa od minimalnej ilości zastrzeżonej przez tego Oferenta, cała
oferta zostanie odrzucona. O ile Oferent nie zastrzeże minimalnej ilości zakupu, Sprzedawca
zastrzega sobie prawo odrzucenia w całości oferty Oferenta, który zakupi mniej niż 10 m3
drewna. Przyjmuje się, że kryterium ograniczenia ilościowego zostanie spełnione, jeżeli
przyznana ilość nie będzie mniejsza niż 95 % minimalnej ilości zastrzeżonej.
11. Wyniki
przeprowadzonej
submisji
zostaną
przedstawione
publicznie
przez
Przewodniczącego Komisji w siedzibie Centrum Edukacyjno-Submisyjnym Nadleśnictwa
Krasnystaw w dniu 17 listopada 2021 r. o godz. 1200.
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12. Kupujący, drogą elektroniczną – najpóźniej w dniu 19 listopada 2021 r., otrzyma roboczą
informację o ilości i wartości zakupionych przez siebie losów, wraz z ich szczegółową
specyfikacją. Ponadto, oficjalna informacja o zakupie drewna dokonanym przez uczestnika
submisji, w formie pisma podpisanego elektroniczne, zostanie do niego wysłana pocztą
elektroniczną, na adres e-mail wskazany w „Karcie Oferenta”, najpóźniej do 26 listopada
2021 r.
§6
[Zastrzeżenia]
1. W przypadku nieuiszczenia zapłaty ceny w terminie określonym w § 7 ust. 3, Sprzedawca
zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z winy Kupującego. Odstąpienie
od umowy nastąpi w formie pisemnego oświadczenia złożonego Kupującemu. Surowiec
niezakupiony przez Kupującego zostanie wystawiony do sprzedaży w serwisie aukcyjnym
„e-drewno”. Kupujący, wobec którego odstąpiono od umowy, zostanie obciążony karą
umowną [odszkodowaniem] w wysokości różnicy pomiędzy zaoferowaną przez siebie ceną,
a ceną uzyskaną przez Sprzedawcę za dany los.
2. Zaginięcie lub uszkodzenie nabytych losów z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy zwalnia
Sprzedawcę od realizacji umowy w tej części bez prawa żądania odszkodowania,
a Sprzedawca zwróci Kupującemu należność uiszczoną za te losy, o ile wpłata została już
dokonana.
3. Jeżeli Kupujący nie odbierze drewna do dnia 22 grudnia 2021 r., to po tym terminie przechodzi
na niego ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia zakupionego drewna.
4. Załadunek drewna na środek transportu odbywa się staraniem i na koszt Kupującego.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wycofania losu z submisji bez podania przyczyny.
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§7
[Płatności]
Dniem zawarcia umowy jest dzień rozstrzygnięcia submisji, tj. dzień 17 listopada 2021 r.
Kupujący, którzy dokonali zakupu drewna na submisji podpiszą umowy sprzedaży
w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia submisji. Umowę z uczestnikiem submisji
w imieniu sprzedających Nadleśnictw podpisze Dyrektor RDLP w Lublinie lub osoba
działająca z jego upoważnienia.
Za zakupione na submisji drewno Kupujący dokonają zapłaty w terminie do 7 grudnia
2021 r., na podstawie:
- informacji, o której mowa w § 5 ust. 12.
- faktury pro-forma.
Faktury pro-forma zostaną wystawione i wysłane uczestnikom submisji, wyłącznie drogą
elektroniczną, na adres e-mail podany w karcie oferenta, w terminie do 29 listopada
2021 r.
Do zapłaty nie będzie zastosowany rabat.
Naliczanie podatku od towarów i usług [VAT] przez Sprzedawcę będzie zgodne z przepisami
obowiązującymi w Polsce w dniu sprzedaży.
Warunkiem skorzystania ze stawki podatku VAT „0%", zgodnie z art. 42 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jest wykazanie, że towary będące
przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium Polski
i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium
Polski.
W związku z powyższym niezbędnym warunkiem skorzystania ze stawki podatku „0%" jest
przedstawienie sprzedającemu dokumentu, z którego jednoznacznie wynika, że nastąpiło
przemieszczenie drewna do innego kraju UE, w tym list przewozowy CMR
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oraz potwierdzenie dostaw wg załączonego do Zasad wzoru lub innej formie uzgodnionej
ze Sprzedawcą.
Nieprzesłanie wypełnionego i potwierdzonego dokumentu do sprzedającego (nadleśnictwa)
w terminie do 31 marca 2022 r. będzie skutkować obciążeniem nabywcy podatkiem VAT
w wysokości 23 % wartości drewna wynikającej z wystawionej nabywcy faktury.
7. W przypadku, o którym mowa § 7 ust. 6 powyższych Zasad, kontrahent jest zobowiązany
podpisać umowę stanowiącą Porozumienie uzupełniające umowę sprzedaży, stanowiące
załącznik nr 3 niniejszych Zasad.
8. Wydawanie drewna ze składnicy ekspozycyjnej odbywać się będzie od 22.11.2021 r.
do 22.12.2021 r., w godz. od 730 do 1530, po wcześniejszym podpisaniu umowy, dokonania
zapłaty za nabyte drewno oraz po uzgodnieniu terminu odbioru.
9. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy –
Nadleśnictwa, wskazany na fakturze pro-forma.
§8
[Sankcje]
1. W przypadku niedokonania zapłaty przez Kupującego do 07.12.2021 r., Sprzedawca będzie
naliczał odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych.
2. Niepodpisanie umowy lub brak jej realizacji w całości lub części skutkuje brakiem możliwości
uczestnictwa w dwóch kolejnych submisjach na terenie RDLP w Lublinie.
3. Ostateczny termin wywozu drewna określa się na dzień 22.12.2021 r. Po tym terminie
Nadleśnictwo Krasnystaw nie ponosi odpowiedzialności za zakupiony i nieodebrany surowiec
drzewny. Opłata składowa, może być naliczana przez Nadleśnictwo będące właścicielem
drewna, w wysokości 10 zł/m3 netto za każdy rozpoczęty dzień składowania.
§9
[Reklamacje]
Drewno, na które złożona została oferta, było przedmiotem oględzin i zostało przez
Kupującego zaakceptowane. Późniejsze reklamacje dotyczące jakości i stanu drewna
nie będą uwzględniane, a odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
§ 10
[Postanowienia końcowe]
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Zasadami postępowania submisyjnego
obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, jak również postanowienia Zarządzenia nr 68
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zasad
sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 20202021 z późn. zm.
2. Wszelkie spory wynikające z udziału Oferenta w submisji, zawarcia i realizacji umowy
rozpatrywane będą przez polski Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy według
prawa Rzeczpospolitej Polskiej.
Załączniki stanowiące integralną część Zasad postępowania submisyjnego:
1. Karta Oferenta
2. Wzór umowy sprzedaży
3. Porozumienie uzupełniające umowę sprzedaży
4. Potwierdzenie dostaw
5. Ceny minimalne na 2021 r. wg nadleśnictw.
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