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JEDNOLITE ZASADY zamawiania usług leśnych w jednostkach PGL LP - PODSTAWY 

Stan obecny – istotne zagadnienia (wg ZUL i PGL LP): 

• zamawianie usług leśnych – obecnie istnieje wiele indywidualnych 

rozwiązań – (ponad 100 różnych rozwiązań i modeli), 

• brak jednolitego wzoru umowy i SIWZ, 

• nieskuteczne mechanizmy eliminowania nieuczciwej konkurencji, 

• niewłaściwa (miejscami) organizacja prac, np.: 

- brak koncentracji prac w przestrzeni, częste „przerzuty” na oddalone pozycje        

generujące zbędne koszty, 

- zbyt duża ilość sortymentów dla pojedynczej pozycji, 

- nieterminowe odbiory surowca, angażowanie wykonawców w odbiórki, 

- brak jednolitych zasad zakładania szlaków zrywkowych, 

- brak zgodności opisu zamówienia z sytuacją na gruncie, zmiany (wzrost) masy do 

wykonania w stosunku do pierwotnego planu i zlecenia. 
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JEDNOLITE ZASADY zamawiania usług leśnych w jednostkach PGL LP - PODSTAWY 

Stan obecny – istotne zagadnienia (wg ZUL i PGL LP): 

• brak kryteriów do ustalania wielkości pakietów, 

• umowy wieloletnie, czy roczne, 

• pakiety kompleksowe, czy specjalistyczne, 

• kryteria pozacenowe wspomagające wzrost jakości, 

• stawki i wycena wartości pakietów, kształtowanie poziomu cen, 

• kary umowne – niejasne, bardzo zróżnicowane lub ich brak, 

• brak skutecznej współpracy i konsultacji. 
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 Kryteria cena [%]  

Przetargi na Usługi Leśne na 2015r 
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Konsorcja 

Usługi Leśne w 2015r 
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JEDNOLITE ZASADY zamawiania usług leśnych w jednostkach PGL LP - PODSTAWY 

Z a r z ą d z e n i e   Nr 20  

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

 z dnia 27 lutego 2015 roku 

  

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do 

opracowania jednolitych zasad zamawiania usług leśnych 

w jednostkach organizacyjnych Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 
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JEDNOLITE ZASADY zamawiania usług leśnych w jednostkach PGL LP - PODSTAWY 

Zadania zespołu  

 

Opracowanie jednolitych zasad ma na celu:  

 podniesienie jakości prac leśnych, 

 wprowadzenie mechanizmów ograniczających 

nieuczciwą konkurencję,  

 uwzględnienie oczekiwań wykonawców i potrzeb 

zamawiającego, 

  wprowadzenie jednolitych zasad zamawiania i 

rozliczania usług z zakresu gospodarki leśnej,  

 zdefiniowanie standardów dla oceny jakości prac 

leśnych. 
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JEDNOLITE ZASADY zamawiania usług leśnych w jednostkach PGL LP - PODSTAWY 

Cele:  

 zamawianie usług leśnych odbywa się na podstawie 

wspólnych, jednolitych zasad –  standaryzujących 

podstawowe elementy SIWZ i ustanawiających zalecaną 

formę oraz ramową treść dokumentacji przetargowej,  

 zasady te (nawet w sąsiednich jednostkach) mogą być 

modyfikowane i indywidualizowane, z zastrzeżeniem: 

• nienaruszania ich kluczowych elementów (te określa DGLP);   

• koordynacji przez RDLP sposobu wykorzystania jednolitych 

zasad, w celu zapewnienia regionalnej spójności stosowanych 

rozwiązań,  

  podniesienie jakości wykonywanych prac 
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JEDNOLITE ZASADY zamawiania usług leśnych w jednostkach PGL LP – Proponowane rozwiązania 

Nowe zasady obejmują następujące dokumenty: 
 

Zarządzenie wprowadzające 

SIWZ - wzór 

Umowa - wzór 

Opis podstawowych prac leśnych 

Procedury odbioru 

Wytyczne jako opis zasad ogólnych 

Komentarz będący uzasadnieniem, wskazujący na 

intencje oraz podstawy prawne 
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JEDNOLITE ZASADY zamawiania usług leśnych w jednostkach PGL LP – Proponowane rozwiązania 

Szczegółowe (kluczowe) rozwiązania: 

 podział zamówienia na części –  wielkością części zamówienia jest 

grupa leśnictw („pakiet” to kilka leśnictw, optymalnie 3-5,  zaleca się 

mniejszy niż nadleśnictwo);  

 wadium – 3% wartości zamówienia określonej dla danej części;  

 zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5-10% ceny łącznej 

na daną część zamówienia;  

 polisa OC – wymagana przed zawarciem umowy 

 system rozliczeń -  zamawiający będzie rozliczał się z wykonawcą 

na podstawie stawek za tzw. jednostki naturalne  (a nie 

roboczogodziny) początkowo w zakresie pozyskania, docelowo 

również dla pozostałych prac. 
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JEDNOLITE ZASADY zamawiania usług leśnych w jednostkach PGL LP – Proponowane rozwiązania 

Koszyki POZ – grupowanie prac dla jednolitych 

stawek: 

stawka określana przez wykonawcę – zł/m3, w 

następujących grupach: 

 cięcia zupełne – rębne (rębnie I oraz rębnia IIIA) 

 pozostałe cięcia rębne – realizowane w ramach rębni 

 trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne (CSS) 

 trzebieże wczesne i czyszczenia późne 

 cięcia przygodne i pozostałe 
 

(zrywka – stawka ryczałtowa w zł/m3) 
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JEDNOLITE ZASADY zamawiania usług leśnych w jednostkach PGL LP – Proponowane rozwiązania 

Szczegółowe (kluczowe) rozwiązania – cd.: 

 warunki udziału w postępowaniu: 

 wiedza i doświadczenie - udokumentowanie wykonania co 

najmniej 1 usługi na kwotę nie mniejszą niż 50% wartości 

przedmiotu zamówienia, 

 dysponowanie adekwatnym do zakresu zamówienia 

sprzętem,  

 dysponowanie osobami do kierowania i koordynowania 

prac (w tym określonego w przepisach bhp nadzoru) z 

wykształceniem leśnym, 

 dysponowanie środkami finansowymi (zdolnością 

kredytową) nie mniejszą niż 15 % wartości przedmiotu 

zamówienia dla części.  
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JEDNOLITE ZASADY zamawiania usług leśnych w jednostkach PGL LP – Proponowane rozwiązania 

Kryteria oceny ofert 

• cena – do 80 %  

• zatrudnianie na podstawie umowy o pracę (ewent. inne 

jak doświadczenie, wyposażenie itp.) minimum – 20 % 

(kryterium zatrudnienia dotyczy wyłącznie osób wykonujących prace z 

zakresu ścinki drzew) 

Powyższe wychodzi naprzeciw zaleceniom dot. stosowania klauzul 

środowiskowych i społecznych, przekazanym przez Ministra 

Środowiska (pismo z 4 maja br. znak BDG-wzp-216-113/1615315/AM) 

oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (pismo z 8 maja 

2015 r. znak EZ.033.3.2015) 
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JEDNOLITE ZASADY zamawiania usług leśnych w jednostkach PGL LP – Proponowane rozwiązania 

Inne elementy: 

 ramowy (możliwy do modyfikowania i uzupełniania) opis 

prac i szczegółowy opis procedur odbioru 

 określenie zapisów umowy i prawa opcji (de facto zakres  

od 70% do 120% wartości umowy) 

 akceptacja podwykonawstwa 

 jednolite i szczegółowe rozwiązania w zakresie procedur 

zlecania i odbioru prac 

 jednolity, czytelny dla obu stron katalog kar  

 zalecenie wskazywania (przez zamawiającego)  

we wzorze formularza ofertowego stawki VAT 
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JEDNOLITE ZASADY zamawiania usług leśnych w jednostkach PGL LP – Proponowane rozwiązania 

Opracowana dokumentacja (głównie SIWZ i umowa)  

zostanie wzbogacona szczegółowym komentarzem, 

zawierającym odniesienia do: 

 praktycznych aspektów stosowania ustawy prawo 

zamówień publicznych i innych istotnych aktów 

prawnych (komentarz opracowany przez 

współpracującą z zespołem, specjalizującą się w 

zamówieniach publicznych, kancelarię prawną)  

 kluczowych zagadnień gospodarki leśnej w kontekście 

zamawiania usług leśnych (komentarz opracowany 

przez członków zespołu)  



16 

JEDNOLITE ZASADY zamawiania usług leśnych w jednostkach PGL LP – Podsumowanie 

JEDNOLITE ZASADY zamawiania usług leśnych w 

jednostkach PGL LP 

 są krokiem w kierunku standaryzacji typowych procedur 

(usługi leśne, dotyczące realizacji podstawowych prac z 

zakresu gospodarki leśnej, są mało zróżnicowane), 

 będą ewoluować wykorzystując dotychczasowe 

doświadczenia jednostek („dobre praktyki”), 

 nie mają na celu ograniczania samodzielności i 

kreatywności kierowników poszczególnych jednostek 

organizacyjnych, 

 zaowocują pozytywnym efektem skali i synergii 
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JEDNOLITE ZASADY zamawiania usług leśnych w jednostkach PGL LP – Podsumowanie 

 

Przez wprowadzenie proponowanych zmian zamierzamy: 
 

 wspierać uczciwą konkurencję, 

 walczyć z szarą strefą, promować klauzule społeczne w 

przetargach na usługi leśne, 

 wzmocnić działanie czynnika ekonomicznego ( polisa, 

zabezpieczenie, kary ), 

 dążyć do zwiększenia liczby pilarzy zatrudnionych na 

umowach o pracę, co powinno poprawić BHP 

(zmniejszyć ilość wypadków), oraz podnieść jakość 

wykonywanej pracy  poprzez bardziej stabilne warunki, 

 umożliwić, poprzez precyzyjne postanowienia umowne, 

rozwiązanie umowy z nierzetelnym wykonawcą. 

 


