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Materiały informacyjne
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Wstępny terminarz

• 17-30 września – podjęcie przez Klientów decyzji o 
akceptacji nowych cen lub rezygnacji z umów 
dwuletnich w aplikacji PLD

• 1-8 października – tworzenie oferty sprzedaży w 
jednostkach LP

• 9 października – rozpoczęcie składania ofert zakupu w 
PLD.



3

Umowa dwuletnia – proces odst ąpienia od umowy lub 
potwierdzenia akceptacji warunków umowy na 2016 rok .

W związku z zapisami § 5 pkt. 5 regulamin sprzedaży ofertowej w 
PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na 2015 rok –
przedsiębiorcy mający  zawartą umowę dwuletnią na lata 2015-
2016, którzy nie akceptują korekty cen na rok 2016 są „uprawnieni 
do odstąpienia od umowy dwuletniej w części obejmującej drewno, 
które ma zostać wydane w roku 2016, w terminie dwóch tygodni od 
uzyskania informacji o cenach”, zaś w przypadku akceptacji cen 
przez przedsiębiorcę będzie on „zobowiązany do potwierdzenia w 
formie pisemnej akceptacji cen, wartości przedmiotu umowy, ceny 
średniej na potrzeby wyliczenia kary umownej, maksymalnej kwoty 
kary umownej oraz wysokości skonta obowiązujących w roku 
2016”;
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Moduł Klienta

• Wszyscy Klienci zarejestrowani w PLD, będą mogli 
zapoznać się z cenami obowiązującymi w procedurze 
sprzedaży ofertowej w PLD  z uwzględnieniem wielkości 
zakupu.

• Zgodnie z zapisami regulaminu PLD na 2015 oraz 
zawartymi umowami klienci, którzy zawarli umowy dwuletnie 
na lata 2015 – 2016 zobowiązani są do potwierdzenia 
akceptacji cen obowiązujących w drugim roku umowy 
(2016). Brak deklaracji w tym zakresie skutkować będzie 
wypowiedzeniem umowy dwuletniej w zakresie mas 
przewidzianych do sprzedaży w 2016 roku.
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Moduł Klienta – bez umowy dwuletniej

Po wprowadzeniu cen przez jednostki LP w podmenu „Różne” dostępny 
będzie link „ceny”



6

Klient bez umowy dwuletniej

W menu „Ceny” udostępniona będzie możliwość przeglądania cen 
obowiązujących w procedurze na rok 2016. 
Zastosowano taką samą wyszukiwarkę jak przy składaniu oferty 
sprzedaży.
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Klient bez umowy dwuletniej

Wyszukanie cen dla wybranego 
nadleśnictwa.
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Moduł Klienta – z umow ą dwuletni ą

Po wprowadzeniu cen przez jednostki LP w podmenu „Różne” dostępny 
będzie link „ceny”
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Moduł Klienta – z umow ą dwuletni ą

Klient posiadający 
umowę dwuletnią poza 
wyszukiwarką cen ma 
możliwość przeglądania 
cen dla zawartych umów 
dwuletnich

Komunikat o konieczności dokonania wyboru związanego z 
kontynuacją umowy dwuletniej.
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Moduł Klienta – z umow ą dwuletni ą

Standardowa wyszukiwarka

Porównanie cen w 
wybranej GHG i 
nadleśnictwie.

Cena aktualna = cena na 
2016 rok
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Moduł Klienta – z umow ą dwuletni ą

Przyciski wyboru związane z kontynuacją umowy dwuletniej.

Akceptacji dokonuje jedna osoba z osób upoważnionych do podpisania oferty 
zakupu. 

(Aplikacja nie wymaga aby ilość deklaracji dotyczących umowy dwuletniej była zgodna z ilością podpisów wymaganych do 
zatwierdzenia oferty zakupu.)
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Akceptacja cen na 2016 w umowie dwuletniej

Po wyborze przycisku „Akceptuję nowe ceny” system prosi o 
potwierdzenie decyzji. 

Uwaga! Nie można wycofać decyzji o potwierdzeniu akceptacji cen!
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Moduł Klienta – z umow ą dwuletni ą

Potwierdzenie wyboru akceptacji 
ceny generuje stosowny 
komunikat.

Ze strony „Ceny” ginie 
wyszukiwarka cen na umowach 
dwuletnich.
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Moduł Klienta – z umow ą dwuletni ą

Strona główna aplikacji Klienta, który zaakceptował 
nowe ceny pozostaje bez zmian.
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Moduł Klienta – z umow ą dwuletni ą

Przyciski wyboru związane z kontynuacją umowy dwuletniej.

Rezygnacji dokonuje jedna osoba z osób upoważnionych do podpisania oferty 
zakupu. 

(Aplikacja nie wymaga aby ilość deklaracji dotyczących umowy dwuletniej była zgodna z ilością podpisów wymaganych do 
zatwierdzenia oferty zakupu.)
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Rezygnacja z umowy dwuletniej

Po wyborze przycisku „Rezygnuję z umowy dwuletniej” system prosi 
o potwierdzenie decyzji. 

Uwaga! Nie można wycofać decyzji o rezygnacji z umowy dwuletniej!

Uwaga! Komunikat 
„Zabroń tej stronie…” 
jest generowany 
przez niektóre 
przegladarki. 
Prosimy nie 
zaznaczać tej opcji.
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Moduł Klienta – z umow ą dwuletni ą

Potwierdzenie wyboru rezygnacji 
z umowy dwuletniej generuje 
stosowny komunikat. 

Ze strony „Ceny” ginie 
wyszukiwarka cen na umowach 
dwuletnich.
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Moduł Klienta – z umow ą dwuletni ą

Strona główna aplikacji Klienta – po przelogowaniu ze strony ginie 
komunikat o podpisanych umowach dwuletnich.

Przed

Po
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Moduł klienta

• Brak decyzji dotyczącej akceptacji cen na 2016 lub 
rezygnacji z umowy dwuletniej w określonym terminie 
skutkować będzie takimi samymi konsekwencjami jak 
użycie opcji odstąpienia od umowy.

• Klienci, którzy zrezygnowali z umowy dwuletniej lub nie 
podjęli decyzji w tym zakresie będą uprawnieni do 
wzięcia udziału w procedurze sprzedaży ofertowej z 
uwzględnieniem wielkości zakupu na rok 2016.
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Zespół zadaniowy do spraw
budowy, utrzymania i rozwoju 
elektronicznego systemu sprzedaży
drewna w Lasach Państwowych


