Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 46
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 24 października 2016 r.

WYTYCZNE KIERUNKOWE
DO REGULAMINU PORTALU LEŚNO-DRZEWNEGO
(zwanego dalej Portalem)

Wytyczna nr 01
Korzystanie z Portalu Leśno-Drzewnego, zwanego dalej Portalem, powinno być możliwe po
zidentyfikowaniu użytkownika na podstawie unikatowego loginu i hasła.

Wytyczna nr 02
Regulamin powinien jednoznacznie ustalać sposób rejestrowania się w Portalu i obowiązki
użytkowników z tym związane.

Wytyczna 03
Regulamin powinien jednoznacznie stanowić, że oferowana cena drewna jest ceną netto w
PLN za 1 m3 (metr sześcienny) bez podatku VAT, podana w polskich złotych na bazie loco
las po zrywce.

Wytyczna 04
Regulamin powinien nakładać na oferenta m.in. następujące obowiązki:
1. Zarejestrowani użytkownicy Portalu powinni chronić dane o loginie i haśle przed ich
udostępnieniem jednostkom i osobom trzecim. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasów
Państwowych nie może ponosić odpowiedzialności za skutki celowego lub bezwiednego
udostępnienia danych o loginie i haśle jednostkom i osobom trzecim.
2. Podejrzenie o przedostaniu się danych o loginie i haśle do wiadomości jednostek i osób
trzecich, a także utrata wiedzy o loginie i haśle powinny być bezzwłocznie zgłoszone do
jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, w której nastąpiła rejestracja użytkownika,
w celu czasowego zablokowania dostępu do Portalu . W razie zdarzeń, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym, jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, w której odbyła

się rejestracja użytkownika, jest obowiązana do wydania bez zbędnej zwłoki nowego
loginu oraz hasła, a także do odblokowania możliwości korzystania z Portalu.

Wytyczna 05
Zgodnie z regulaminem możliwość przystąpienia oferenta do procedowania na rynkach
podstawowych i rynkach dla rozwoju powinna być warunkowana od ustanowienia przez
oferenta środka należycie zabezpieczającego interes Lasów Państwowych na wypadek
nieprzystąpienia do umowy zasadniczej.

Wytyczna 06
Zgodnie z postanowieniami regulaminu Lasy Państwowe nie powinny odpowiadać za skutki
złożenia omyłkowej oferty zakupu surowca drzewnego.

Wytyczna 07
Regulamin powinien stwarzać oferentowi możliwość kierowania do Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych udokumentowanego odwołania od wyników postępowania na rynkach
podstawowych oraz rynkach dla rozwoju traktowanego jako wniosek, skarga lub postulat.

Wytyczna 08
Zatwierdzenie regulaminu przez użytkownika zarejestrowanego, będącego potencjalnym
nabywcą surowca drzewnego na rynku podstawowym lub rynku dla rozwoju, powinno być
warunkiem uprawniającym tego użytkownika do złożenia oferty zakupu oraz uczestniczenia
w dalszych etapach tych rokowań.

Wytyczna nr 09
Zgodnie z postanowieniami regulaminu Lasy Państwowe nie ponoszą odpowiedzialności za
skutki błędów oprogramowania użytkownika, awarii jego sprzętu komputerowego lub awarii
telekomunikacyjnej.

