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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) MATERIAŁÓW DO WYKORZYSTANIA W INŻYNIERII LĄDOWEJ
i GIPSU PGE EKOSERWIS S.A.
Obowiązujące od 2021 r.
Postanowienia ogólne
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Niniejsze
Ogólne
Warunki
Sprzedaży
stanowią
ogólne
warunki
zamówień,
w rozumieniu
art. 384 K.C. i są stosowane przy sprzedaży materiałów do wykorzystania w inżynierii lądowej oraz gipsu (zwanych
dalej łącznie „Materiałem”) oferowanych przez PGE Ekoserwis S.A., zwaną dalej „Sprzedającym” na rzecz podmiotu,
zwanego dalej „Kupującym”, który dokonuje zakupu w celach związanych ze swoją działalnością gospodarczą.
OWS stanowią integralną część każdego zamówienia, stanowiącego umowę sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a
Kupującym chyba, że Strony transakcji uzgodnią inaczej.
Wszystkie
zmiany,
uzupełnienia,
zawiadomienia,
oświadczenia
itp.
dokonywane
przez
Strony
w związku z realizacją zamówienia oraz postanowień OWS powinny być, pod rygorem nieważności, sporządzone
w formie dokumentowej na piśmie i dostarczone drugiej Stronie: osobiście, za pośrednictwem poczty, kurierem, fax-em
lub drogą elektroniczną w formie skanu pisma.
Oferowane przez Sprzedającego Materiały posiadają pełną dokumentację uprawniającą do wprowadzenia do obrotu
zgodnie z prawem polskim i spełniają wszystkie wymagania prawne i środowiskowe. Materiały do wykorzystania w
inżynierii lądowej spełniają wszystkie wymagania zawarte w dokumentach odniesienia. Na pisemną prośbę Kupującego,
Sprzedający przekaże kopie właściwych dokumentów, o których mowa w zdaniach poprzednich.
Na Kupującym spoczywa wyłączny obowiązek zapoznania się z dokumentacją Materiału, w tym z dokumentacją
techniczną (jeśli ma zastosowanie) i oceny przed złożeniem zamówienia, czy zamawiane Materiały umożliwiają
osiągnięcie celów założonych przez Kupującego. Przez złożenie zamówienia Kupujący potwierdza, że Materiał
odpowiada jego potrzebom, jest świadomy ich właściwości i celu przeznaczenia oraz warunków ich wbudowania (w
przypadku materiałów do wykorzystania w inżynierii lądowej), oraz nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
Kupujący oświadcza, że materiały do wykorzystania w inżynierii lądowej będą zastosowane zgodnie z ich
właściwościami, przeznaczeniem i specyfikacją techniczną, z uwzględnieniem wszelkich wskazań i uwarunkowań
zawartych w dokumentach odniesienia.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z przeznaczeniem lub właściwościami czy też nieprawidłowe
zastosowanie Materiału i jego skutki przez Kupującego lub inne osoby, a także niewłaściwe przechowywanie i
magazynowanie Materiału.

Zamówienie i sprzedaż
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje określoną ilość Materiałów na podstawie umowy lub pisemnego zamówienia,
sporządzonego wg wzoru stanowiącego Zał. nr 1 do OWS dostarczonego do Sprzedającego w formie przewidzianej w
pkt. 3 OWS. Dla zamówień, których okres realizacji przekracza 1 miesiąc kalendarzowy, obowiązkowym załącznikiem
do zamówienia jest harmonogram dostaw stanowiący Zał. nr 2 do OWS. W razie ustalenia w zamówieniu lub w umowie,
że ilości podane w Harmonogramie dostaw są szacunkowe, ilości te nie będą mogły stanowić podstawy jakichkolwiek
roszczeń Kupującego względem Sprzedającego.
9. Warunkiem przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do realizacji, jest uzgodnienie warunków handlowych, w tym
formy i sposobu
płatności oraz udzielenie kredytu kupieckiego przez podmiot ubezpieczający należności
Sprzedającego.
10. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane przez pracownika Sprzedającego: faxem lub e-mailem na adres
Kupującego.
8.
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11. Sprzedający może odmówić przyjęcia zlecenia do realizacji w przypadku wątpliwości odnośnie prawdziwości danych
zawartych w dokumentach, o których mowa w pkt. 12 oraz oświadczeń zamieszczonych w zamówieniu (załącznik nr 1
do OWS).
12. Zamówienie uważa się za kompletne, jeżeli jest podpisane przez osobę(y) upoważnione do reprezentacji Kupującego
oraz zawiera w formie załączników uwierzytelnione dokumenty:
a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopię wypisu z KRS, chyba że Kupujący nie
prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz.U. 2016, poz. 1829) ,
b) pełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego w przypadku, w którym zamówienie nie jest podpisane przez
osoby bezpośrednio umocowane do działania w imieniu Kupującego.
13. Dla zamówień, których okres realizacji przekracza 1 miesiąc kalendarzowy, odbiory realizowane będą wg
Harmonogramu dostaw stanowiącego Zał. nr 2 do OWS i sporządzanych na jego podstawie harmonogramów
tygodniowych wskazujących wielkości dziennych odbiorów na następny tydzień, sporządzanych przez Kupującego,
dostarczanych do Sprzedającego w formie przewidzianej w pkt. 3 OWS w terminie do godz. 12.00 ostatniego dnia
roboczego tygodnia poprzedzającego tydzień, którego dotyczy harmonogram.
W przypadku niedostarczenia w/w harmonogramu w terminie, Sprzedający nie gwarantuje Kupującemu dostępności
Materiału w okresie, którego dotyczy harmonogram tygodniowy
Ponadto, każdego dnia do godz. 1300 upoważniony przez Kupującego pracownik potwierdza: telefonicznie, faxem lub
e-mailem wielkość zamówienia na następny dzień:

a) drogą elektroniczną na adres email: logistyka.pgeekoserwis@gkpge.pl; handlowy.pgeekoserwis@gkpge.pl
b)

telefonicznie
- logistyka kruszyw, mieszanek 32 42 94 726, 503 316 460
- logistyka spoiw 32 42 94 769, 502 292 380
- gips:
Sprawy handlowe:
Gips Rybnik i Kraków: 502 427 765
Gips Kamień / Wrocław: 605 434 370
Gips Gdańsk / Gdynia: 722 030 025
Logistyka:
Rybnik: 32 42 94 726, 503 316 460
ZP Kamień: 32 42 94 757, 515 197 505
Gdańsk/Gdynia: 32 42 94 752, 721 211 105
Kraków: 32 42 94 762, 727 490 050
Biuro Obsługi Klienta: 32 42 94 768 lub 827

W przypadku odbioru Materiału transportem własnym Kupującego, pracownik Działu Logistyki Sprzedającego będzie
wskazywał miejsce odbioru Materiału.
14. W przypadku poinformowania Kupującego o braku potwierdzenia przez Sprzedającego możliwości realizacji
zamówienia na następny dzień, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji odbiorów w tym dniu i w
takim zakresie.
15. Niezrealizowanie dziennych zamówień ujętych w harmonogramie tygodniowym: (i) z przyczyn leżących po stronie
Kupującego, (ii) w przypadkach określonych w pkt. 14 OWS powyżej; oraz (ii) z powodu siły wyższej, nie może być
podstawą żądania wydania Materiału w terminie późniejszym.
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16. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego, faxem lub e-mailem zawiadomienia Kupującego o każdym
przypadku mogącym spowodować wstrzymanie (ograniczenie) dostawy natomiast Kupujący o przypadkach
mogących mieć wpływ na wstrzymanie (ograniczenie) odbioru Materiałów.
17. Zamówienie jest realizowane w oparciu o przyznany limit kredytu kupieckiego. Limit kredytu kupieckiego jest
maksymalną wartością zadłużenia wobec Sprzedającego.
18. Na wartość limitu kredytu kupieckiego składa się suma wartości wystawionych faktur oraz wartość wydanego, a
niezafakturowanego Materiału. Przekroczenie przyznanego limitu kredytu kupieckiego spowoduje wstrzymanie
realizacji zamówienia, bez konieczności informowania Kupującego o tym fakcie.
19. W przypadku nieprzyznania limitu kredytu kupieckiego przyjęcie i realizacja zamówienia są możliwe po dokonaniu
przedpłaty na poczet realizacji zamówienia lub jego części lub po ustanowieniu innego zabezpieczenia
zaakceptowanego przez Sprzedającego.
20. W przypadku braku, cofnięcia lub zmniejszenia kwoty już przyznanego limitu kredytu kupieckiego realizacja zamówienia
zostanie wstrzymana, a ponowne uruchomienie dostaw będzie możliwe jedynie w przypadku ustanowienia przez
Kupującego innego zabezpieczenia jego zobowiązań względem Sprzedającego, co będzie przedmiotem odrębnych
negocjacji pomiędzy Stronami.
21. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Kupującego w związku z
wstrzymaniem realizacji zamówienia w okolicznościach wskazanych w pkt. 18 i 20 OWS.

Warunki dostaw/odbioru Materiałów od Sprzedającego
22. Do każdej partii dostarczonego Materiału Sprzedający wystawi dowód WZ.
23. Dostawy/odbiory odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz inne dni ustalane indywidualnie.
24. Odbiór Materiałów odbywa się na podstawie wystawionego przez Sprzedającego dowodu WZ.
W przypadku dostawy Materiałów do punktu odbioru wskazanego przez Kupującego:
25. W Zamówieniu Kupujący ma obowiązek wskazać imię i nazwisko swojego przedstawiciela upoważnionego do odbioru
Materiału.
26. Przedstawiciel Kupującego, zobowiązany jest potwierdzić fakt odebrania na kopii WZ czytelnym podpisem oraz
pieczątką, a także wskazać właściwe miejsce rozładunku Materiału.
27. W przypadku nieobecności osób wskazanych w zamówieniu, kierowca samochodu powiadamia pracownika Działu
Logistyki Sprzedającego. Pracownik Działu Logistyki Sprzedającego kontaktuje się z przedstawicielem Kupującego
(telefonicznie lub mailem), który w terminie nieprzekraczającym 60 minut, w formie pisemnej (fax, e-mail, sms), wskazuje
personalia osoby mogącej odebrać Materiał i potwierdzić dokumenty w imieniu Kupującego, o czym Pracownik Działu
Logistyki Sprzedającego telefonicznie informuje kierowcę oczekującego na rozładunek. W razie braku możliwości
ustalenia osoby mogącej odebrać Materiał zgodnie z niniejszym punktem, Sprzedający ma prawo zarządzić powrót
jednostki transportowej, a Kupujący ponosi koszty transportu Materiału do i z punktu rozładowczego.
28. Wszelkie ryzyka związane z Materiałami, w szczególności odpowiedzialność za Materiały, ich utratę lub zniszczenie, a
także ich zastosowanie, użycie i przechowanie przechodzą na Kupującego w momencie dostawy Materiałów przez
Sprzedającego lub podmiot działający w jego imieniu lub na jego rzecz do miejsca wskazanego przez Kupującego, od
momentu rozpoczęcia rozładunku, niezależnie od momentu przejścia własności Materiałów.
W przypadku odbioru Materiałów z punktu odbioru w zakładzie produkcyjnym Sprzedającego:
29. W przypadku odbioru Materiałów przez przewoźnika działającego na zlecenie Kupującego, Kierowca powinien posiadać
upoważnienie do odbioru Materiału. Upoważnienie musi zawierać imię i nazwisko kierowcy, nr dowodu osobistego i
Strona 3 z 13
PGE EKOSERWIS S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, 50-222 WROCŁAW, PL. STASZICA 30,
WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA – FABRYCZNEJ,
KRS: 0000879423, NIP: 897-100-65-64, BDO: 000000725, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 46 875 000,00 ZŁ,
KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A., NR 59 1240 3464 1111 0010 5503 7360, www.pgeekoserwis.pl

3

Zał. 3a do PROC 124041/A

PGE Ekoserwis S.A.
tel. (+48) 32 429 47 00

numer rejestracyjny pojazdu zostać dostarczone drogą elektroniczną do Działu Logistyki Sprzedającego przynajmniej
na 1 dzień przed planowanym odbiorem. Upoważnienie, o którym mowa powyżej, może być upoważnieniem zbiorczym
i/lub terminowym i musi być bezwzględnie podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania
Kupującego. W przypadku niedopełnienia przez Kupującego obowiązków zawartych w niniejszym ustępie, Sprzedający
może odmówić wydania Materiału bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Kupującego.
30. Kupujący oświadcza, iż zobowiązuje się stosować do obowiązujących w zakładach Sprzedającego lub na terenie
jednostek energetycznych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. procedur, regulaminów, zasad i wytycznych
porządkowych, o obowiązywaniu których został poinformowany lub które zostały podane do wiadomości w sposób
umożliwiający zapozdanie się z nimi przez osoby przebywające na terenie zakładu (np. poprzez wywieszenie przy
bramie wjazdowej). Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoich kierowców, jak również za działania
przewoźników działających na rzecz Kupującego i ich kierowców.
31. Wszelkie ryzyka związane z Materiałami, w szczególności odpowiedzialność za Materiały, ich utratę lub zniszczenie
a także ich zastosowanie, użycie i przechowanie przechodzą na Kupującego w momencie odbioru Materiałów w punkcie
odbioru, od momentu rozpoczęcia załadunku, niezależnie od momentu przejścia własności Materiałów.

Siła wyższa
32. Sprzedający może wstrzymać dostarczanie Materiałów a Kupujący odmówić ich odbioru z powodu oraz w okresie
trwania okoliczności związanych z działaniem siły wyższej, do czasu ustania tych okoliczności.
33. Przez pojęcie „siły wyższej” rozumie się wszelkiego rodzaju nagłe, niezależne od woli Kupującego i Sprzedającego
okoliczności, które uniemożliwiają realizację zobowiązań stron a w szczególności: legalne strajki, wojna, zamieszki, stan
wyjątkowy, katastrofy, klęski żywiołowe a także akty prawne i decyzje organów samorządowych, służb porządkowych
jak zakaz poruszania się samochodów ciężarowych po drogach z uwagi na wysokie temperatury, blokady dróg itp.
34. Na równi z siłą wyższą będzie uważany także (i) brak surowców do produkcji, spowodowany awarią lub ograniczeniem
mocy produkcyjnej jednostki energetycznej obsługiwanej przez Sprzedającego będącej źródłem surowca do produkcji
Materiału objętego zamówieniem lub umową; (ii) utrata przez Sprzedającego z dowolnego powodu tytułu prawnego do
surowców do produkcji Materiału; oraz (iii) awaria urządzeń produkcyjnych lub załadowczych Sprzedającego.
35. Ponadto za siłę wyższą uznawane będą również strajki osób lub firm zatrudnianych przez Sprzedającego i/lub
Kupującego, bez względu na sposób ich zatrudnienia.
36. W przypadku zaistnienia okoliczności będących działaniem siły wyższej lub okoliczności zrównanych z siłą wyższą,
Kupujący i Sprzedający są zwolnieni ze zobowiązań wynikających z zamówienia i niniejszych OWS w czasie trwania
takich okoliczności i nie ponoszą z tego tytułu ujemnych konsekwencji prawnych.
37. Strony zobowiązane są niezwłocznie informować się o wystąpieniu okoliczności będących działaniem siły wyższej lub
zrównanych z siłą wyższą. W wypadku, gdy okoliczności te trwają dłużej niż 14-cie dni kalendarzowych, Strony mogą
odstąpić od realizacji zlecenia w terminie kolejnych 14 dni lub wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym.

Reklamacje
38. Materiały muszą być używane zgodnie z ich specyfiką, właściwościami i przeznaczeniem. Za użycie materiałów w inny
sposób lub dla celów niezgodnych z jego przeznaczeniem określonym w
dokumentach odniesienia, Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.
39. Sprzedający, celem kontroli jakości zastrzega sobie prawo do pobierania losowych prób Materiału zarówno po
załadowaniu do środka transportu jak i rozładunku i/lub przed użyciem Materiału przez Kupującego, na co Kupujący
wyraża zgodę i deklaruje, iż umożliwi upoważnionemu pracownikowi Sprzedającego pobór w/w prób. W razie
uniemożliwienia pobrania prób danej partii Materiału, Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi w tym zakresie.
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40. W przypadku stwierdzenia wady jakościowej Materiału, Kupujący niezwłocznie przekaże Sprzedającemu notę
reklamacyjną na zasadach określonych poniżej i zabezpieczy posiadaną partię Materiału dla dokonania badania i oceny
jakościowej Materiału przez przedstawiciela Sprzedającego.
41. Wszelkie reklamacje winny być, pod rygorem nieważności, zgłaszane poprzez doręczenie noty reklamacyjnej w formie
pisemnej/faxem lub e-mailem, na adres Ekoserwis, fax-em na nr 32/ 42 94 800 lub e-mailem:
kontakt.pgeekoserwis@gkpge.pl
42. Po dokonaniu potwierdzenia odbioru Materiału na dokumencie WZ, reklamacji ilościowych nie przyjmuje się.
43. Reklamacje jakościowe powinny być zgłaszane nie później niż do 24 godzin po ich stwierdzeniu, nie później jednak niż
w terminie 29 dni od daty wydania Materiału potwierdzonego dokumentem WZ. Prawo do złożenia reklamacji wygasa
po upływie ww. terminu, a Ekoserwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w takim wypadku.
44. Jeżeli do podjęcia decyzji o uznaniu reklamacji jakościowych niezbędne jest wykonanie badań, wówczas w obecności
przedstawiciela Sprzedającego zostaje pobrana próbka Materiału, która zostaje poddana badaniom w niezależnym
akredytowanym laboratorium.
45. Decyzja o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji zapada po przeprowadzeniu badań i uzyskaniu wyników.
46. Koszty badań ponosi strona dla której rozstrzygnięcie reklamacji będzie niekorzystne. W przypadku rozstrzygnięcia
niekorzystnego dla Kupującego upoważnia on Sprzedającego do refakturowania kosztów badań laboratoryjnych.
47. W przypadku nieuznania przez Sprzedającego roszczeń reklamacyjnych zgłoszonych przez Kupującego, Sprzedający
jest zobowiązany do przekazania pisemnego uzasadnienia swojej decyzji, w możliwie najkrótszym terminie.
48. W przypadku, gdy ostateczne rozstrzygnięcie reklamacji potwierdzi wadliwość Materiału, Sprzedający zaoferuje
Kupującemu rabat, w stosunku do ceny określonej w zamówieniu. Jeżeli Kupujący zaakceptuje takie rozwiązanie
postępowanie reklamacyjne uważa się za zakończone, a Kupujący zrzeka się dochodzenia wszelkich dalszych
roszczeń z tytułu wadliwości Materiału. Jeżeli konieczna okaże się wymiana Materiału, Sprzedający zapewni ją na
własny koszt w uzgodnionym z Kupującym terminie. W zakresie wymiany Materiału stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego o rękojmi za wady pomiędzy przedsiębiorcami.
49. Kupujący zwolni Sprzedającego od roszczeń osób trzecich związanych z Umową lub Materiałem, powstałych z przyczyn
leżących po stronie Kupującego. Kupujący zwolni Sprzedającego również od roszczeń kontrahentów Sprzedającego z
tytułu nienależytego wykonania zobowiązań przez Sprzedającego spowodowanego nieprawidłowym wykonaniem
Umowy przez Kupującego. W zakresie obowiązków określonych w niniejszym punkcie Kupujący będzie zobowiązany
w szczególności do zapłaty odszkodowania bezpośrednio osobie trzeciej, która wystąpiła z roszczeniami wobec
Sprzedającego, jak również do przystąpienia do postępowania sądowego na zasadach określonych powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa oraz do zwrotu kosztów, jakie Sprzedający poniósł w wyniku lub w związku z
wystąpieniem z takimi roszczeniami (w tym ewentualnego odszkodowania zapłaconego przez Sprzedającego osobie
trzeciej).
50. Jeżeli w wyniku nieprawidłowego wykonania Umowy przez Kupującego powstanie obowiązek zapłaty przez
Sprzedającego lub działającą w jego imieniu lub na jego rzecz osobę jakiejkolwiek kary lub grzywny o charakterze
administracyjnym, karnym lub wykroczeniowym lub też innego świadczenia o podobnym charakterze, zostanie ono
uiszczone bezpośrednio przez Kupującego, jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa dopuszczają taką
możliwość. W innym przypadku wartość takiego świadczenia zostanie zwrócona Sprzedającemu lub osobie, o której
mowa w zdaniu poprzedzającym, na każde ich żądanie.

Płatności
51. Za odebrane przez Kupującego Materiały Sprzedający, na podstawie dowodów WZ, wystawiał będzie faktury VAT.
52. Oferowane ceny sprzedaży są cenami netto, do których doliczany będzie podatek VAT w wysokości wynikającej z
przepisów obowiązujących w momencie sprzedaży.
53. Sprzedający będzie wystawiał fakturę co 7 dni i na koniec miesiąca.
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54. Kupujący zobowiązuje się uregulować należność za każdą fakturę w terminie na niej wskazanym. Za datę płatności
uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego lub przyjęcia należności w kasie Sprzedającego.
55. W przypadku niezapłacenia należności w terminie, Sprzedający ma prawo naliczenia odsetek za opóźnienie w
wysokości ustawowej.
56. Postępowanie windykacyjne przeprowadzać będzie firma ubezpieczająca należności handlowe lub inny upoważniony
przez Sprzedającego podmiot. Kupujący obciążony zostanie odsetkami za opóźnienie i innymi kosztami postępowania
windykacyjnego, sądowego i egzekucyjnego.
57. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje
biegu terminu płatności.

Odstąpienie od realizacji zamówienia
58. Sprzedający może wstrzymać realizację niewykonanej części zamówienia po wcześniejszym powiadomieniu
Kupującego, w przypadku, gdy:
a) Kupujący przekroczy limit przyznanego kredytu kupieckiego,
b) Kupujący posiada względem Sprzedającego zaległości płatnicze, które nie zostaną uregulowane mimo wystosowania
wobec Kupującego wezwania do zapłaty, w terminie wynikającym z takiego wezwania, nawet jeśli ma to miejsce w
ramach przyznanego limitu kredytu kupieckiego,
c) Kupujący złoży wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego, o ogłoszenie upadłości lub wniosek taki zostanie
złożony wobec Kupującego,
d) podmiot ubezpieczający kredyt kupiecki odmówi udzielenia kredytu kupieckiego, wycofa przyznany kredyt kupiecki
lub zmniejszy jego wysokość, a Kupujący nie przedstawi dowodu ustanowienia innego zabezpieczenia jego
zobowiązań względem Sprzedającego w terminie 14 dni od daty poinformowania Kupującego przez Ekoserwis o
wystąpieniu okoliczności tutaj opisanej,
e) dojdzie do naruszenia (także jednorazowego) przez Kupującego lub osoby, za które Kupujący ponosi
odpowiedzialność, obowiązujących w zakładach Sprzedającego lub na terenie jednostek energetycznych PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A. procedur, regulaminów, zasad i wytycznych porządkowych, o obowiązywaniu
których został poinformowany lub które zostały podane do wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z
nimi przez osoby przebywające na terenie zakładu (np. poprzez wywieszenie przy bramie wjazdowej),
f) dojdzie do rażącego naruszenia warunków OWS przez Kupującego.

Opłata za godziny postojowe
59. Samochody typu wywrotka / wanna / ciągniki z naczepami skrzyniowymi: W przypadku dostaw
transportem Sprzedającego, Kupujący zostanie obciążony dodatkową opłatą za usługę oczekiwania na
rozładunek. Pierwsza godzina postojowa (liczona od planowanej godziny dostawy) jest wolna od opłat, za
każdą rozpoczętą następną godzinę naliczana będzie opłata w wysokości 100,00 zł netto.
60. Samochody typu autocysterna: W przypadku dostaw transportem Sprzedającego, Kupujący zostanie
obciążony dodatkową opłatą za usługę oczekiwania na rozładunek. Pierwsze dwie godziny postojowe
(liczone od planowanej godziny dostawy) są wolne od opłat, za każdą rozpoczętą następną godzinę,
naliczana będzie opłata w wysokości 200,00 zł netto.

Strona 6 z 13
PGE EKOSERWIS S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, 50-222 WROCŁAW, PL. STASZICA 30,
WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA – FABRYCZNEJ,
KRS: 0000879423, NIP: 897-100-65-64, BDO: 000000725, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 46 875 000,00 ZŁ,
KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A., NR 59 1240 3464 1111 0010 5503 7360, www.pgeekoserwis.pl

6

Zał. 3a do PROC 124041/A

PGE Ekoserwis S.A.
tel. (+48) 32 429 47 00

Kary umowne
61. Kupujący może być obciążony karą umowną za naruszenia obowiązujących Kupującego i osoby działające w jego
imieniu przepisów BHP i ppoż. na terenie jednostek energetycznych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zgodnie
z Taryfikatorem Kar zawartym w „Podstawowych wymaganiach
BHP dla wykonawców” obowiązującym w danej jednostce.
62. Kara umowna płatna jest na podstawie wezwania do zapłaty wraz notą księgową w terminie 21 dni od dnia wystawienia
wezwania do zapłaty.
63. Strony mogą odstąpić od stosowania kar umownych na podstawie wzajemnych uzgodnień.
64. Sprzedający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary
umownej.

Ochrona danych osobowych
65. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy,
w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w
systemach informatycznych, zgodnie z zapisami 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”).
66. Kupujący oświadcza, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Sprzedającego, znają
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania
danych osobowych.
67. W przypadku, gdy na potrzeby realizacji Zamówienia wystąpi konieczność udostępnienia przez Kupującego danych
osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego jako Administratora Danych lub Podmiot Przetwarzający w
rozumieniu RODO, Zamawiający i Sprzedający zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
w której określą m.in. przedmiot i czas trwania przetwarzania (nie dłuższy niż okres realizacji zamówienia), charakter i
cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa
Administratora.
68. Sprzedający udostępni wzór umowy powierzenia danych osobowych na wniosek Kupującego.
69. Jeżeli Zamawiający udostępniać będzie - na potrzeby realizacji Zamówienia – dane osobowe swoich pracowników i/lub
współpracowników, zobowiązany jest spełnić w imieniu Sprzedającego (odbiorcy danych osobowych) obowiązek
informacyjny względem tych pracowników i/lub współpracowników o poniższej treści:

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”), działając w
imieniu PGE Ekoserwis S.A. informujemy, że:
I.

Administratorem Twoich danych osobowych jest PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu
(50-222), Plac Staszica 30.

II.

Kontakt: w sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych / Specjalistą ds. ochrony danych osobowych pod adresem email:
rodo.ekoserwis@gkpge.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I
powyżej.
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III. Źródło danych: otrzymaliśmy Twoje dane od Twojego Pracodawcy/Zleceniodawcy
IV. Cele i podstawa prawna przetwarzania: Twoje dane są przetwarzane w celu zapewnienia
należytej realizacji umowy zawartej pomiędzy PGE Ekoserwis S.A. a Twoim
Pracodawcą/Zleceniodawcą oraz ewentualnie w celu odpowiedzi na potencjalne roszczenia z
tytułu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO). Prawnie
uzasadnionym interesem PGE Ekoserwis S.A. jest działanie w celu realizacji zobowiązań
wynikających z zawartej umowy oraz ewentualnie w celu odpowiedzi na potencjalne roszczenia
z tytułu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy.
Ponadto, Twoje dane osobowe są przetwarzane:
1) na podstawie art. 6 ust.1. lit c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze) w celu wykonania
obowiązku nałożonego przez prawo na administratora np. realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby
postępowań sądowych;
2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu):
a. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów,
b. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
c. w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE.

V.

Kategorie danych: będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: imię i
nazwisko, służbowy adres e-mail, numer telefonu służbowego (dane kontaktowe), a w
przypadku kierowców realizujących usługę transportu towarów do/z naszych zakładów i
podmiotów z Grupy PGE, także numer dowodu osobistego, marka i numer rejestracyjny
prowadzonego pojazdu.

VI. Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane:
a. podmiotom z Grupy PGE i naszym pracownikom;
b. naszym partnerom biznesowym zaangażowanym w proces realizacji umowy, takim jak np. firmy
transportowe, jednostki energetyczne, podmioty udzielające zamówienie, w tym zamówienie
publiczne.
c. instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym;
d. naszym podwykonawcom np. firmie ubezpieczającej należności, kancelariom prawnym, dostawcom
oprogramowania, systemów IT oraz przestrzeni serwerowej, a także aplikacji wykorzystywanych przez
Spółkę.

VII. Okres przechowywania danych: będziemy przechowywać Twoje dane:
a. przetwarzane w celu wykonania umowy, do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na jej
podstawie przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony,
b. przetwarzane na podstawie przepisu prawa przez okres wynikający z Kodeksu pracy lub innych ustaw,
c. przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora przez czas niezbędny
do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu

VIII. Twoje prawa: zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
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b.
c.
d.
e.
f.

żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych;
żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (patrz pkt. X.);
przenoszenia danych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w
zakresie dopuszczalnym przepisami RODO);
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Więcej na temat informacji praw przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych możesz
znaleźć na naszej stronie: http://pgeekoserwis.pl/pl/polityka-danych/informacja-o-przetwarzaniu danych.html

IX. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać
Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich
danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
X.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że w procesie realizacji umowy nie podejmujemy decyzji w sposób
zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.”

70. Kupujący ma obowiązek przedstawić – na pierwsze wezwanie – dowód potwierdzający spełnienie obowiązku
informacyjnego wynikającego z RODO w imieniu Ekoserwis, w terminie nie później niż do 5 dni roboczych od otrzymania
wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie lub w pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby
odpowiedzialnej za realizację zamówienia.
71. Osoby reprezentujące Kupującego oświadczają, iż zapoznały się z informacjami umieszczonymi w pkt. 68 OWU, które
mają odpowiednie zastosowanie do danych osobowych ich dotyczących. Dodatkowo, Ekoserwis informuje, iż podanie
danych osobowych wskazanych w treści Zamówienia obowiązkowe, gdyż brak podania takich danych skutkowałby
brakiem możliwości realizacji Zamówienia. Dodatkowo, dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji
Kupującego, obejmujące kategorie danych zamieszczone w publicznych rejestrach (w rejestrze przedsiębiorców KRS
oraz w CEIDG) Ekoserwis mógł także uzyskać z tychże źródeł publicznie dostępnych.

Kodeks Etyki
72. Osoby reprezentujące Kupującego oświadczają, iż zapoznały z zasadami określonymi w Kodeksie
Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE (zamieszczonym na stronie internetowej Spółki
PGE Ekoserwis www.pgeekoserwis.pl w zakładce : „Nasze Standardy/Kodeks Etyki - Kodeks Postępowania
dla Partnerów Biznesowych”).
73. Kupujący zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów
prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadcza, że dołoży należytej staranności,
aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których realizowany
będzie zakup i odbiór materiału przestrzegały postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
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Postanowienia końcowe
74. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów wynikających z OWS, jeżeli nie wynikają one
wyłącznie z jego winy.
75. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego, związana z dokonaniem sprzedaży Materiałów, nie obejmuje
naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych oraz utraty renomy
rynkowej. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień OWS, wszelka odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu
Umowy jest ograniczona do szacunkowej wartości netto zamówienia lub umowy.
76. Podpisanie przez Kupującego oświadczenia o zapoznaniu się z OWS jest jednoznaczne z akceptacją i zgodą na
warunki w nich zawarte.
77. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją transakcji stanowić będą tajemnicę handlową i nie
mogą być przekazywane osobom trzecim bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. Naruszenie poufności
skutkować będzie odpowiedzialnością odszkodowawczą Strony winnej naruszenia. Zasada ta nie dotyczy informacji
przekazywanych przez Sprzedającego spółkom z grupy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. lub firmie
ubezpieczającej należności Sprzedającego.
78. Cesja praw i zobowiązań wynikających z realizacji zamówienia w całości lub części na osoby trzecie, zarówno tytułem
darmowym jak i odpłatnie wymaga pisemnej zgody Stron transakcji. Powyższe nie dotyczy firmy ubezpieczającej
należności handlowe Sprzedającego, ani spółek z grupy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
79. Do wzajemnej korespondencji związanej z realizacją sprzedaży Strony przyjmują adresy zawarte w zamówieniu. O
każdej zmianie adresu Strony winny się niezwłocznie poinformować.
80. Ewentualne spory pomiędzy Stronami, wynikające z realizacji zamówień i Ogólnych Warunków Sprzedaży,
rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny, przez Sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Biura Zarządu Sprzedającego na dzień wniesienia pozwu.
81. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego.
82. Ogólne Warunki Sprzedaży są częścią aktualnie obowiązującej w PGE Ekoserwis S.A. procedury sprzedaży przyjętej
przez Zarząd Sprzedającego.
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PGE Ekoserwis S.A.
tel. (+48) 32 429 47 00

Załącznik nr 1 do OWS (Materiały, gips)

ZAMÓWIENIE NR
z dnia
Zamawiający:
[nazwa]
[adres]
[NIP]
[tel./fax]
[osoba kontaktowa]

Warunki Zamówienia:
CENA
NAZWA MATERIAŁU

J.M.

ILOŚĆ

JEDNOSTKOWA

WARTOŚĆ
ZŁ NETTO

ZŁ NETTO

Termin realizacji:
Miejsce dostawy:
Forma i warunki płatności: przedpłata / przelew
Warunki dostawy:

dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT

Transport Zamawiającego / PGE Ekoserwis*

Uwagi:

Zamawiający oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Ogólne Warunki Sprzedaży PGE Ekoserwis S.A., dostępne na stronie http://www.pgeekoserwis.pl/pl/2014-08-09-23-47-18/2014-08-10-19-10-41/ogolnewarunki-sprzedazy.html które wraz z niniejszym Zamówieniem stanowią integralną część Umowy oraz:
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oświadcza, że nie ogłoszono jego upadłości oraz nie zachodzą wobec niego przesłanki uzasadniające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości,



oświadcza, że nie jest w postępowaniu naprawczym oraz nie zachodzą wobec niego przesłanki uzasadniające rozpoczęcie takiego postępowania,



oświadcza, że nie toczy się przeciw niemu postępowanie egzekucyjne,



oświadcza, że nie posiada zaległości w uiszczaniu podatków i innych danin publicznoprawnych, a także składek na ubezpieczenie społeczne,



oświadcza, że nie istnieją żadne inne przesłanki do zaprzestania regulowania zobowiązań za nabywane Materiały,



wykorzysta zakupione Materiały wyłącznie zgodnie z ich właściwościami i przeznaczeniem na potrzeby własne / w ramach prowadzonej działalności gospodarczej *,



zapoznał się z właściwościami specyfiką Materiałów i jest świadomy celu i przydatności ich zastosowania i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń,



zapoznał się ze specyfikacją techniczną Materiałów udostępnioną mu przez PGE Ekoserwis S.A.. i akceptuje ją



zobowiązuje się do postępowania z towarem, w szczególności do magazynowania i zastosowania towaru wyłącznie zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem wskazanym
w OWS PGE Ekoserwis S.A., oraz ponosi za to pełną odpowiedzialność.

________________________
podpisy i pieczątki osób upoważnionych
do reprezentowania Zamawiającego
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do OWS (Materiały, gips)

Zamawiający:
nazwa

adres

NIP

tel./fax

Szacunkowy harmonogram dostaw
do zamówienia nr __________________ z dnia __________________

Nazwa wyrobu

Ilość (Mg)

Termin dostaw Rok ……………..

Razem

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
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