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Informujemy o poniższych wytycznych obowiązujących w GK PGE S.A., wprowadzonych do stosowania przez kontrahentów:  

 
 

I. Obieg faktur 

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest każdorazowo podpisany przez Strony odpowiedni Protokół 

Odbioru/dowód WZ 

2. Każda faktura VAT wystawiona na podstawie zamówienia/zlecenia będzie zawierać: wskazanie odbiorcy, numer 

zamówienia/zlecenia oraz numer rachunku bankowego Wykonawcy w formacie IBAN Wykonawcy oraz będzie 

doręczona na adres wskazany w treści zamówienia/zlecenia. Strony postanawiają, iż faktura zawierająca błędy 

w zakresie danych określonych w zdaniu pierwszym lub niezawierająca danych określonych w zdaniu pierwszym, 

jak również faktura zawierająca błędy dotyczące jakiejkolwiek pozycji przewidzianej przepisami prawa lub 

niezawierająca wszystkich danych wymaganych przepisami prawa jak również faktura doręczona pod adres inny niż 

wskazany, może zostać zwrócona Wykonawcy bez księgowania przez Zamawiającego. Strony zgodnie postanawiają, 

że w przypadku zwrotu faktury przez Zamawiającego, dniem otrzymania faktury przez Zamawiającego jest dzień 

otrzymania przez Zamawiającego na adres Zamawiającego faktury wystawionej prawidłowo, tj. zawierającej  

w szczególności  dane odbiorcy, numer zamówienia/zlecenia i numer rachunku bankowego w standardzie IBAN. 

Prawidłowe wystawienie faktury może nastąpić również poprzez wystawienie faktury korygującej i w takich 

przypadkach dniem otrzymania faktury przez Zamawiającego jest dzień otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury korygującej wraz z fakturą pierwotnie wystawioną (korygowaną). 

3. W przypadkach przewidzianych w pkt. 2 powyżej, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dokonania płatności 

objętej fakturą do momentu otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, a Wykonawca nie będzie 

miał prawa naliczania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia. 

4. Faktura VAT winna być wystawiona w terminie 3 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru lub otrzymania dowodu 

WZ, który zostaje przekazany Zamawiającemu. W przypadku prac nie wymagających protokołu odbioru faktura 

VAT winna być wystawiona w terminie 3 dni od daty zrealizowania zamówienia/zlecenia. Zamawiający 

każdorazowo określa, czy dane zlecenie/zamówienie wymaga protokołu odbioru.  

5. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy (w formacie IBAN), który będzie 

wskazany w fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT na adres Zamawiającego. Inny termin płatności musi zostać zaakceptowanym przez Zarząd. 

6. Fakturowanie pomiędzy Stronami obowiązuje wyłącznie w formie papierowej. O zamiarze dokonywania rozliczeń 

na podstawie e-faktur Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.  

7. Data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego stanowi datę spełnienia świadczenia pieniężnego. 

8. Strony oświadczają, że są czynnymi płatnikami VAT.  

 

II. Klauzula dot. podatku VAT dla dostaw towarów i towarów wraz z montażem 

1. Sprzedawca/Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni obowiązek w zakresie wykazywania w deklaracji VAT 

podatku należnego z tytułu faktur objętych przedmiotowym zamówieniem/zleceniem. 

2. Sprzedawca/Wykonawca oświadcza, że pochodzenie towaru, który jest przedmiotem zamówienia/zlecenia jest 

legalne i wg jego wiedzy nie uczestniczy w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa 

podatku VAT. 

3. Płatności mogą być dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

4. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji i toczącym się postępowaniu przed organem podatkowym w 

związku z uczestnictwem Wykonawcy w transakcjach mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT 

w związku z zamówieniem/zleceniem, Zamawiający wedle swojego wyboru może odstąpić od złożonego 

zamówienia/zlecenia (w całości lub w części) w trybie określonym poniżej. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. powyżej, Zamawiający przed podjęciem decyzji o 

odstąpieniu od złożonego zamówienia/zlecenia, zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym terminie 

dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Wykonawca jest je zobowiązany w tym terminie przedłożyć.  

W przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin na 

odstąpienie od złożonego zamówienia/zlecenia wynosi 30 dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, 

wyjaśnień lub dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy do złożenia informacji, wyjaśnień lub 

dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na złożenie informacji, wyjaśnień lub 

dokumentów przez Wykonawcę. 

 

III. Klauzula dot. podatku VAT dla dostaw usług 

1. Sprzedawca/Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazywania w deklaracji 

VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur, objętych przedmiotowym zamówieniem/zleceniem. 

2. Płatności mogą być dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a 

ustawy o podatku towarów i usług. 

3. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o toczącym się postępowaniu przed organem podatkowym w 

związku z uczestnictwem Wykonawcy w transakcjach mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT 
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w związku z Umową, Zamawiający wedle swojego wyboru może odstąpić od złożonego zamówienia/zlecenia (w 

całości lub w części) w trybie określonym poniżej. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. powyżej,  Zamawiający przed podjęciem decyzji o 

odstąpieniu od złożonego zamówienia/zlecenia, zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym terminie 

dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Wykonawca jest je zobowiązany w tym terminie przedłożyć. 

W przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin na 

odstąpienie od złożenia zamówienia/zlecenia wynosi 30 dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, 

wyjaśnień lub dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy do złożenia informacji, wyjaśnień lub 

dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na złożenie informacji, wyjaśnień lub 

dokumentów przez Wykonawcę. 

 

IV. Klauzula dotycząca podwykonawstwa - dotyczy umów, w których przewidywany jest zakres 

podwykonawstwa 

Wykonawca może zaangażować do wykonania zlecenia/zamówienia podwykonawców. Zaangażowanie 
podwykonawców, którzy nie byli wymienieni w zleceniu/zamówieniu wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego 

i aktualizacji zlecenia/zamówienia. 

 

V. Klauzula dot. cesji i udostępnienia informacji w GK PGE 

1. Przeniesienie praw i obowiązków jednej ze Stron, wynikających z zlecenia/zamówienia, na osobę trzecią wymaga 

uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony. Postanowienie to dotyczy również przelewu wierzytelności. 

Zamawiający jest jednak uprawniony do przelewu praw lub przeniesienia zobowiązań wynikających 

z zlecenia/zamówienia na inny podmiot, będący członkiem grupy kapitałowej Zamawiającego lub PGE Polskiej 

Grupy Energetycznej S.A., bez zgody Wykonawcy.  

2. Druga Strona, wyrażając pisemną zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków, wynikających 

z zlecenia/zamówienia na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę dokonującą 

przeniesienia określonych praw lub obowiązków, zastrzec dla siebie oznaczone uprawnienia lub też zastrzec warunek 

lub termin. Zgoda na przeniesienie praw lub obowiązków, wynikających z zlecenia/zamówienia na osobę trzecią, 

może zostać udzielona w zakresie zgodnym z wnioskiem Strony dokonującej przeniesienia określonych praw lub 

obowiązków albo w zakresie węższym od wnioskowanego. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na  udostępnienie i wykorzystanie przedmiotu umowy przez inne Spółki Grupy 

Kapitałowej PGE. Zasady na jakich nastąpi takie udostępnienie lub wykorzystanie zostaną uzgodnione pomiędzy 

Stronami, po zgłoszeniu przez Zamawiającego zamiaru dokonania takiego udostępnienia lub wykorzystania. 

Udostępnienie lub wykorzystanie przedmiotu umowy przez inne Spółki Grupy Kapitałowej PGE odbędzie się na 

zasadach nie mniej korzystnych niż określone w niniejszej Umowie dla Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A., podmiot 

dominujący w stosunku do Zamawiającego, statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na przekazanie niniejszego 

zamówienia/zlecenia PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby wykonania przez PGE Polską Grupę 

Energetyczną S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa. 

5. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający może udostępnić ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu, 

na podstawie którego zawarte niniejsze zamówienie/zlecenie, a także może udostępnić  niniejsze 

zlecenie/zamówienie PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. oraz innym Spółkom z Grupy Kapitałowej PGE.  

 

VI. Klauzule  

1. Wykonawca zobowiązuje się do niezatrudniania w jakiejkolwiek formie personelu Zamawiającego lub personelu GK 

PGE bez uprzedniej zgody Zamawiającego pod rygorem rozwiązania niniejszego zamówienia/zlecenia ze skutkiem 

natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Zamawiający jest uprawniony, wedle własnego wyboru, do rozwiązania niniejszego zamówienia/zlecenia ze 

skutkiem natychmiastowym, albo odstąpienia od zamówienia/zlecenia w całości lub w części z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, jeżeli Zamawiający powziął informację o prawomocnym skazaniu za przestępstwa określone 

w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (z wyłączeniem okoliczności wskazanych w art. 133 ust. 4 tej 

ustawy) urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, na etapie postępowania 

zakupowego lub trakcie realizacji zamówienia/zlecenia. 

 

VII. Klauzula dot. Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE  

1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, w swojej działalności przestrzega 

przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania korupcji, prania pieniędzy 

i finansowania  terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw pracowniczych, przepisów dotyczących 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, 

przepisów w zakresie ochrony mienia oraz przepisów ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności przy 

weryfikacji swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osób, przy pomocy których będzie 

świadczyć usługi na rzecz Spółek GK PGE, w powyższym zakresie. 
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2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK 

PGE (http://www.gkpge.pl/compilance) i jako Partner Biznesowy Spółki GK PGE, w rozumieniu tego kodeksu,  

w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz Spółek GK PGE przestrzegać będzie określonych tam 

standardów prawnych i etycznych, i dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, 

podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi przestrzegali tych standardów. 

3. W razie zgłoszenia przez ZOWER spółkę z o.o. z siedzibą w Rybniku jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej 

przestrzegania przez Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osób, przy 

pomocy których będzie świadczyć usługi, zasad określonych w ustępach powyżej, Wykonawca podejmie działania  

naprawcze mające na celu ich usunięcie. 

 

VIII. Klauzula dot. RODO  

1. W przypadku, gdy na potrzeby realizacji zamówienia/zlecenia wystąpi konieczność przetwarzania przez 

Wykonawcę/Zleceniobiorcę danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego jako Administratora Danych 

lub Podmiot Przetwarzający w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (dalej „RODO”), Strony zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której 

określą m.in. przedmiot i czas trwania przetwarzania (nie dłuższy niż okres obowiązywania niniejszej Umowy oraz 

zobowiązań i roszczeń związanych z Umową), charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz 

kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Administratora. 

2. Zamawiający udostępni wzór umowy powierzenia danych osobowych na wniosek. 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, RODO) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZOWER Sp. z o.o. z siedzibą w  Rybniku, ul. Podmiejska 75, 

tel. 324330722   

2) kontakt do inspektora ochrony danych lub osoby wyznaczonej jako specjalista ds. ochrony danych osobowych 

w ZOWER Sp. z o.o.: iod@zower.pl, tel. 324330722 lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy, na podstawie tej umowy 

(art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), a także w celu realizacji obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa 

w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 pkt c) 

RODO). Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) 

RODO). 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: instytucje i organy określone przez przepisy prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na 

podstawie.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiedni dla danego typu dokumentacji wynikający 

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej 

umowy. 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, zapomnienia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.;   

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy.  

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  
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