
Umowy dwuletnie 

Materiały informacyjne dla klientów 
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Podstawa stosowania 

• Paragraf 5 Regulaminu sprzedaży ofertowej w PLD z 

uwzględnieniem wielkości zakupu. (załącznik nr 1 do 

Decyzji 80 Dyrektora generalnego Lasów Państwowych 

z dnia 27 września 2013 roku) 
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Umowy dwuletnie – zasady § 5 Regulaminu sprzedaży ofertowej w PLD z uwzględnieniem wielkości zakupu 

 
 

1. Umowy dwuletnie, mogą zawierać przedsiębiorcy uczestniczący          

w procedurach sprzedaży ofertowej w PL-D z uwzględnieniem 

wielkości zakupu drewna. 

2. Podstawą zawarcia umowy są wyniki procedury sprzedaży ofertowej 

w PL-D z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna oraz deklaracja  

przedsiębiorcy złożona za pośrednictwem aplikacji PL-D. Deklaracja 

składana jest w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników procedury 

sprzedaży ofertowej w PLD – po rozstrzygnięciu II etapu; w bieżącej 

procedurze jest to okres 19-26 listopada 2013 roku. Deklarację       

w imieniu przedsiębiorcy składa uprawniony użytkownik (użytkownicy) 

PL-D. 

3. Złożona deklaracja dotyczy wszystkich umów, do spisania których 

przedsiębiorca został zobowiązany w wyniku rozstrzygnięcia procedury 

sprzedaży ofertowej w PLD z uwzględnieniem wielkości zakupu. 
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Umowy dwuletnie – zasady § 5 Regulaminu sprzedaży ofertowej w PLD z uwzględnieniem wielkości zakupu 

 
 

4. Złożenie deklaracji, o której mowa w ust. 3 wyklucza przedsiębiorcę z 

udziału w kolejnych procedurach sprzedaży ofertowej w PL-D z 

uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na lata obowiązywania 

umowy dwuletniej. Wykluczenie z procedury „zasadniczej” w PLD na 

2015 rok oraz uzupełniającej w latach 2014 i 2015. Nie dotyczy 

procedur dla klientów realizujących nowe inwestycje. 

5. Przedsiębiorca, który zadeklarował zawarcie umowy dwuletniej jest 

zobowiązany do spisania umowy z kierownikiem jednostki 

organizacyjnej Lasów Państwowych w której otrzymał przypis drewna 

lub jego pełnomocnikiem ustanowionym zgodnie z przepisami 

Kodeksu Cywilnego, w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników 

procedury sprzedaży wymienionej w ust. 2. Czynność spisania umowy 
zgodnie z § 5 ust 1 zarządzenia ma charakter jedynie formalny. 
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Umowy dwuletnie – zasady § 5 Regulaminu sprzedaży ofertowej w PLD z uwzględnieniem wielkości zakupu 

 
6. Nie spisanie umowy w terminie, o którym mowa w ust. 5 uprawnia 

jednostki organizacyjne LP do odstąpienia od umowy oraz skutkuje 

blokadą zakładaną na okres 180 dni na udział w  procedurach 

sprzedaży ofertowej w PL-D dla przedsiębiorców realizujących nowe 

inwestycje, zawieranie umów wieloletnich za pośrednictwem PL-D, 

udział w systemowych aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno” i 

aukcjach internetowych w aplikacji „e-drewno”. 

7. Ilości i ceny  w poszczególnych grupach handlowo-gatunkowych w 

umowach dwuletnich, w każdym roku ich obowiązywania, będą 

równoważne z wynikami procedury sprzedaży ofertowej w PLD             

z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna na rok 2014. W przypadku 

braku możliwości realizacji przez sprzedającego z przyczyn od niego 

niezależnych określonych GHG w drugim roku obowiązywania umowy, 

za zgodą stron istnieje możliwość zamiany GHG na inną lub zmiany 

jednostki LP, która realizować będzie umowę w tym zakresie.  
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Umowy dwuletnie 

Aby zadeklarować wolę zawarcia umów dwuletnich 

należy wejść w punkt menu Umowa dwuletnia 
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Umowy dwuletnie 

Deklarację zawarcia umów dwuletnich składają osoby 

upoważnione do pospisywania ofert zakupu 
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Umowy dwuletnie 

Potwierdzenie chęci zawarcia umów dwuletnich 
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Umowy dwuletnie 

Deklaracja została pomyślnie przyjęta przez aplikację 

– odpowiednia ilość podpisów 
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Umowy dwuletnie 

Jeśli dla podpisu ofert zakupu wymagana jest większa ilość 

podpisów, również złożenie deklaracji będzie skuteczne po 

spełnieniu tego warunku 
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Umowy dwuletnie 

W okresie od 19 – 26 listopada istnieje także możliwość rezygnacji ze 

złożonej deklaracji zawarcia umów dwuletnich – po skorzystaniu z 

przycisku Wycofaj podpis 
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Umowy dwuletnie 

Potwierdzenie wycofania wniosku 
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Umowy dwuletnie 

• Po 26 listopada br. przedsiębiorcy, którzy złożyli 

deklarację zawarcia umów dwuletnich otrzymają od 

jednostek LP (zgodnie z poziomem obsługi) umowę 

zawartą na okres dwóch lat oraz załączniki do umowy 

na rok 2014 i 2015. 

• Zmiana GHG w roku 2015 (o której mowa w pkt. 1 par 

5 Regulaminu…) będzie wymagała podpisania 

aneksów do zawartej umowy. 
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Umowa dwuletnia – wygląd załączników dla umowy D408138 (przykład) 

Bąbel i Kapsel  S.A.   REGON:123456789 

Bąbel i Kapsel  S.A.   REGON:123456789 



Dziękujemy za uwagę 

Opracował: Zespół ds. budowy, utrzymania i rozwoju internetowej sprzedaży 

drewna w Lasach Państwowych 

 
W prezentacji użyto danych z bazy testowej PLD. Stan na 6 listopada 2013 roku.  


