Specyfikacja warunków przetargu
na sprzedaż drewna w II półroczu 2019 r. w
Zakładzie Leśno – Drzewnym w Piwnicznej –
Kosarzyskach.
I. Przedmiot przetargu:
1. Drewno wielkowymiarowe iglaste(jd, św)– 1200 m3
Struktura klas jakości:
WC0
WD

-

50 %
50 %

2. Drewno wielkowymiarowe liściaste bk. – 200 m3
Struktura klas jakości:
WC0
WD

-

15 %
85 %

3. Drewno średniowymiarowe iglaste (S2b,jd, św) – 200 m3
4. Drewno średniowymiarowe iglaste (S2a,jd, św) – 300 m3
Jakość surowca określają normy:
„Warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe
iglaste.” (zał. nr 1 do zarządzenia nr 72 Dyrektora
Generalnego LP z 27 września 2013r.)
PN-92/D-95008

„Surowiec
drzewny.
Drewno
wielkowymiarowe
liściaste. Wspólne wymagania i badania.”

PN-91/D-95018

„Surowiec drzewny. Drewno
Wspólne wymagania i badania.”

średniowymiarowe.

„Ramowe
warunki
techniczne
na
drewno
średniowymiarowe użytkowe S2b”. (zał. nr 1 do
zarządzenia nr 34 Dyrektora Generalnego LP z dnia
17 kwietnia 2012r.)
normy związane:
PN-93/D-02002
PN-D-95000:2002
PN-79/D-01011

„Surowiec drzewny. Podział, terminologia i symbole”
„Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i
cechowanie”
„Drewno okrągłe. Wady ”

II.

Termin sprzedaży:
II półrocze 2019 r.

III. Cena wywoławcza (cena netto, loco skład):
1. Cena wywoławcza
- dla surowca tart. igl.
- dla surowca tart. liśc.
- dla papierówki igl.
- dla papierówki igl.

WC01
WC01
S2b
S2a

-

wynosi
wynosi
wynosi
wynosi

290
200
270
210

zł/m3
zł/m3
zł/m3
zł/m3

Współczynniki do cen w poszczególnych klasach jakości i grubości
wynoszą:
Surowiec tartaczny iglasty

Surowiec tartaczny liściasty

WB01
WB02
WB03
WC01
WC02
WC03
WD1
WD2
WD3

WB01
WB02
WB03
WC01
WC02
WC03
WD1
WD2
WD3

-

1,20
1,35
1,50
1,00
1,23
1,33
0,80
0,85
0,95

-

1,25
1,60
2,10
1,00
1,25
1,60
0,90
1,00
1,10

2. Dla surowca tartacznego w ofercie należy podać cenę za
1 m3 WC01, a dla papierówki – cenę za 1 m3 S2b,S2a.
3. Ceny pozostałych klas jakości i grubości (dla surowca tartacznego)
zostaną wyliczone wg ww. współczynników.
IV.
•
•
•
•
V.

Oferty zostaną odrzucone w przypadku gdy:
proponowane ceny będą niższe od cen wywoławczych,
oferta będzie ograniczać zakup surowca tartacznego tylko w wybranej
klasie jakości lub grubości,
oferent w wyznaczonym terminie nie dokona wpłaty stosownego
wadium
oferent zalega z płatnościami w ZL-D.
Termin i miejsce składania ofert:



termin
miejsce

-

do 26. 06. 2019 r. godz. 830
ZLD, 33-350 Piwniczna Zdrój, Kosarzyska 19

VI.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26. 06. 2019 r. o godz. 900 w Zakładzie
Leśno – Drzewnym Piwniczna, Kosarzyska 19.

VII.

Wysokość wadium:

1. Wadium wynosi 3% wartości drewna określonego w ofercie zakupu.
Wartość drewna wyliczona przez pomnożenie ilości drewna podanej w
ofercie zakupu przez cenę wywoławczą dla danego sortymentu.
2. Wpłacone wadium podlega:
a) w przypadku przyjęcia oferty –wpłacone wadium stanowi
zabezpieczenie wykonania umowy i podlega zwrotowi po
zakończeniu umowy,
b) w przypadku nie przyjęcia oferty – zwrotowi niezwłocznie po
przetargu, lub jeżeli kupujący zalega z płatnościami – zaliczeniu na
rzecz tejże zaległości,
c) w przypadku uchylania się od podpisania umowy kupna – sprzedaży
przez nabywcę, którego oferta została wybrana, wadium w całości
zostanie zatrzymane przez sprzedającego.
3. Termin i sposób wpłacania wadium:
- termin: do 26. 06. 2019 r. (godz. 830)
- sposób: a) przelew na konto w BS Piwniczna
Nr rachunku: 05 8813 0004 2001 0000 7009 0003
b) wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego,
gwarancji bankowej należy załączyć w formie
oryginału do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać,
że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
zamawiającego, gwarant zobowiązuje się do wypłaty
zamawiającemu pełnej kwoty.
VIII. Kryteria wyboru ofert:
IX.

Cena

Inne postanowienia:

-

100%

1. Zastrzega się prawo wyboru oferty przy zastosowaniu przez
oferentów tej samej ceny.
2. Zastrzega się prawo przyjęcia do realizacji części złożonej oferty
kierując się dotychczasową współpracą w zakresie terminowości
odbioru drewna oraz terminowości regulowania należności.
3. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w razie
zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili ogłoszenia przetargu.
4. W przypadku uczestnictwa w przetargu po raz pierwszy nabywca
zobowiązany jest do doręczenia sprzedającemu:
a) aktualne zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności
gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert)
b) zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania
ofert,
c) aktualne
zaświadczenie
właściwego
naczelnika
Urzędu
Skarbowego potwierdzające, że nabywca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed terminem składania ofert.
5. O wynikach przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Informacja o wyborze oferentów zostanie również wywieszona na
tablicy ogłoszeń w Zakładzie Leśno-Drzewnym w Kosarzyskach,
oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Piwniczna Zdrój.
X.

1. Wszelkie informacje dotyczące przetargowej sprzedaży drewna
udzielane będą w dni robocze w godz. 800 - 1400 pod nr tel. (0-18)
446-40-44.
2. Z regulaminem przetargowej sprzedaży drewna można zapoznać
się w biurze Zakładu Leśno – Drzewnego w godz. od 800 - 1400

XI.

Załączniki do specyfikacji:
1. Druk oferty – załącznik nr 1
2. Projekt umowy kupna-sprzedaży – załącznik nr 2
Zatwierdzam:

