Regulamin 30 Aukcji Cennego Drewna Dębowego na terenie
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu w 2022 roku
§1
1. Organizatorem aukcji jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
(dalej także, jako: „RDLP w Poznaniu”).
2. Przedmiotem licytacji jest los, który stanowią pojedyncze dłużyce lub kłody; losem
może być oznaczona grupa dłużyc lub kłód.
3. Prowadzącym licytację jest osoba wskazana przez Dyrektora RDLP w Poznaniu.
4. Jednostką miary drewna w losie (przedmiot licytacji) jest „m3” netto bez kory.
5. Cena wywoławcza 1 [m3] to cena, od której rozpoczyna się licytacja 1 [m3]
danego losu.
6. Do określenia średnicy drewna przy obliczaniu miąższości, przyjmuje się zasady
pomiaru określone w Warunkach technicznych – Zasady przygotowania do
pomiaru, pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie surowca drzewnego
wprowadzone Zarządzeniem nr 51 DGLP z dnia 30.09.2019 r. Dla każdej dłużycy
lub kłody stosowane jest zabezpieczenie drewna maksymalnie do 40 cm.
§2
1. Podczas trwania licytacji w całym obiekcie należy przestrzegać powszechnie
obowiązujących przepisów sanitarnych oraz określonych przez zarządcę obiektu
obostrzeń.
2. Do licytacji dopuszczone mogą być tylko przedsiębiorcy zarejestrowani w
Centralnej Kartotece Klienta Drewna LP (CKK). W wypadku braku rejestracji w
ww. ewidencji musi być ona niezwłocznie dokonana w wybranym nadleśnictwie,
zwanym macierzystym. Aby zarejestrować przedsiębiorcę w CKK jest on
zobowiązany przedstawić aktualne dokumenty rejestrowe. Przedsiębiorcy
zagraniczni zobowiązani są przedstawić również zaświadczenie o nadaniu
numeru podatkowego, niezbędnego do rozliczeń wewnątrz UE (VAT ID).
3. Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest:
1) wpłacenie kaucji w wysokości 50.000,00 zł – zasady wpłacania kaucji i jej
rozliczania zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.

2) rejestracja uczestnika licytacji w sekretariacie aukcyjnym w dniu 20.01.2022 r.
w godz. od 8:00 do 9:00,
3) pozytywna weryfikacja przeprowadzona zgodnie z ust. 4 pkt 4,
4) odebranie przez uczestnika numeru identyfikacyjnego przy pomocy którego
odbywa się licytacja i który obowiązuje przez cały czas trwania licytacji.
4.

Rejestracja uczestnika przebiega następująco:
1) w

trakcie

rejestracji

należy

przedstawić

dokumenty

pozwalające

na

identyfikację przedsiębiorcy,
2) w przypadku, gdy z dokumentów zamieszczonych w CKK nie wynika prawo do
reprezentacji przedsiębiorcy, należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane
przez osobę uprawnioną do reprezentacji,
3) w wypadku stwierdzenia nieaktualności dokumentów przedsiębiorcy, należy
przedstawić potwierdzone aktualne dokumenty,
4) w trakcie rejestracji weryfikuje się czy:
a) przedsiębiorca jest zarejestrowany w CKK,
b) istnieją

należności

przeterminowane,

nieobjęte

zabezpieczeniem

w stosunku do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
c) wpłacono kaucję w wymaganej wysokości.
5) przedsiębiorca

lub

jego

przedstawiciel

składa

oświadczenie

zgodnie

z załączonym wzorem (załącznik nr 2),
6) przekazywana dokumentacja powinna być sporządzona w języku polskim lub
przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego.
5.

Wykluczeniu podlegają uczestnicy licytacji, którzy:
1) na dzień prowadzenia licytacji posiadają należności przeterminowane,
nieobjęte kwotą zabezpieczenia, wobec jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych,
2) w poprzednich trzech aukcjach odbywających się na terenie RDLP w
Poznaniu nie podpisali umowy po zgłoszeniu najwyższej ceny lub z przyczyn
leżących po stronie Kupującego nie zrealizowali podpisanej umowy w całości
lub w części,
3) nie są zarejestrowani w CKK,
4) nie wpłacili kaucji w wymaganej wysokości,
5) nie przestrzegają zasad sanitarnych i określonych przez zarządcę obiektu
obostrzeń.

§3
1. Podczas licytacji obowiązującym językiem jest język polski.
2. Prawo przebywania na sali podczas licytacji mają wyłącznie uczestnicy, którzy
zarejestrowali swój udział w licytacji, przedstawiciele PGL LP oraz inne osoby,
które uzyskają zgodę prowadzącego.
3. Cena 1 m3 drewna w poszczególnych losach jest ceną netto.
4. Wydanie drewna nastąpi w trybie loco (ExWorks), tj. z placu ekspozycyjnego, na
którym składowane jest drewno bądź innego wskazanego przez RDLP
w Poznaniu miejsca.
5. Cena licytowana jest w polskich złotych.
6. Postąpienie przy licytacji od ceny wywoławczej wynosi, co najmniej 100 złotych
lub wielokrotność tej kwoty.
7. W przypadku nieosiągnięcia ceny wywoławczej los zostaje wycofany z licytacji
i nie podlega dalszej sprzedaży na aukcji.
8. Wątpliwości i wynikłe w trakcie licytacji sytuacje sporne, dotyczące cen
sprzedaży

oraz

ustalenia

Kupującego,

rozstrzyga

prowadzący

licytację,

w momencie ich powstania, tj. podczas licytacji danego losu. Prowadzący może
przed rozstrzygnięciem sytuacji spornej wysłuchać zainteresowanych w sporze
oraz zasięgnąć opinii osób działających w imieniu RDLP w Poznaniu.
9. Sprzedawca (nadleśnictwo będące właścicielem drewna) zastrzega sobie prawo
do wycofania losu z aukcji bez podania przyczyny.
10. W pierwszej kolejności licytowany będzie surowiec jakości okleinowej ze
wszystkich nadleśnictw.
§4
1. Zgłoszenie przez uczestnika licytacji najwyższej ceny dla danego losu,
potwierdzonej akceptem prowadzącego licytację, jest zawarciem umowy i
stanowi źródło zobowiązań uczestnika licytacji o treści określonej we wzorze
umowy. Podpisanie umowy ma jedynie charakter formalny i następuje
bezpośrednio po zakończeniu licytacji. Wzór umowy stanowi integralną część
niniejszego regulaminu (załącznik nr 1).
2. W przypadku wywozu drewna w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy
towarów („WDT”) albo WDT w ramach transakcji łańcuchowej albo WDT
w

ramach

transakcji

trójstronnej

albo

eksportu

pośredniego

towarów

w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów
i usług, zastosowanie do sprzedaży stawki VAT 0 % możliwe będzie
wyłącznie pod warunkiem zawarcia przez Kupującego ze Sprzedawcą
odrębnego porozumienia uzupełniającego Umowę, regulującego procedurę
dokumentowania,

rozliczenia

i

zabezpieczenia

transakcji

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów albo eksportu pośredniego
towarów (wzór porozumienia stanowi załącznik nr 4).
3. Przeniesienie własności drewna będącego przedmiotem umowy następuje
z chwilą zapłaty całości ceny sprzedaży brutto.
4. Po dokonaniu zapłaty, Sprzedawca drewna wystawi fakturę.
5. Przekazanie drewna wskazanemu przez nabywcę przewoźnikowi odbywać się
będzie w oparciu o dokument o nazwie Specyfikacja Wysyłkowa. Zawiera on
dane umożliwiające identyfikację drewna, masę oraz jednostkę PGL LP, z jakiej
zostało sprzedane.
6. Nabywcy dokonujący transportu drewna poza granice Polski samodzielnie
sporządzają odpowiednią dokumentację przewozową (CMR).
§5
Niepodpisanie umowy lub brak jej realizacji w całości lub części skutkuje
przepadkiem kaucji oraz brakiem możliwości uczestnictwa w trzech kolejnych
aukcjach stacjonarnych drewna cennego na terenie RDLP w Poznaniu.
§6
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania aukcji bez podania przyczyny
najpóźniej do dnia aukcji.
Załączniki:
1. Zał. Nr. 1: Wzór umowy sprzedaży
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2. Zał. Nr 2 : Wzór oświadczenia uczestnika aukcji…
3. Zał. Nr 3: Zasady wpłacania i rozliczania kaucji
4. Zał. Nr 4: Wzór porozumienia uzupełniającego umowę dla stawki vat „0”

