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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG DLA SPÓŁEK Z GRUPY GPEC  

   
§ 1 Podstawowe okre ślenia  

  
Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu Towarów i Usług dla Spółek z Grupy GPEC użyte zostaną 
określone poniżej pojęcia, należy przez to rozumieć:  

a) OWZTiU – skrót OWZTiU oznacza „Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług dla Spółek z Grupy  
GPEC”;  

b) Spółki z Grupy z GPEC – oznacza wszystkie łącznie lub każdą z niżej wymienionych spółek z osobna:  
GPEC Sp. z o.o. (KRS: 0000035784),   
GPEC TCZEW Sp. z o.o. (KRS: 0000053900 ),  
GPEC STAROGARD Sp. z o.o. (KRS: 0000056847),  
ORCHIS ENERGIA SOPOT Sp. z o.o. (KRS: 0000024536),  
GPEC ENERGIA Sp. z o.o. (KRS: 0000074953)  
GPEC SERWIS Sp. z o.o. (KRS: 0000012324)  
GPEC EKSPERT Sp. z o.o. (KRS: 0000232570);   
GPEC PRO Sp. z o.o. (KRS: 0000631447) 
GPEC PELPLIN Sp. z o.o. (KRS: 0000629529) 
GPEC SYSTEM Sp. z o.o. (KRS: 0000631435) 

c) Sprzedający – sprzedającym jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który składa Spółce 
lub Spółkom z Grupy GPEC ofertę zawarcia umowy lub wobec którego Spółki z Grupy GPEC składają 
zapytanie ofertowe lub zamówienie zakupu towarów lub usług albo wykonania robót budowalnych;  

d) Towary – wszelkie dobra materialne, których sprzedaż i dostarczenie stanowi przedmiot umowy;  
e) Usługi – wszelkie świadczenia których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy;  
f) Roboty budowlane -  budowa oraz prace budowlane polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowalnego;  
g) Zakup towarów i usług – sprzedaż, dostawę lub inną umowę, na podstawie której Spółki z Grupy  

GPEC nabywają własność towarów lub świadczenia usług, za wyjątkiem robót budowlanych;  
h) Zapytanie ofertowe – skierowane do Sprzedającego przez Spółki z Grupy GPEC zaproszenie do 

wzięcia udziału w procesie składania ofert, mającym na celu dostarczenie konkretnego towaru lub 
usługi;  

i) Forma pisemna – forma pisemna w rozumieniu art. 78 k.c., chyba, że w treści OWZTiU zastrzeżono 
inaczej;  

j) Forma równoważna z formą pisemną –  złożenie oświadczenia przez Spółki z Grupy GPEC lub 
Sprzedającego przy wykorzystaniu faksu lub poczty elektronicznej.  

  

§ 2 Zakres obowi ązywania  
  

1. OWZTiU są integralną częścią wszystkich umów i zamówień mających za przedmiot zakup towarów lub 
usług oraz wykonywanie robót budowlanych, których wartość nie przekracza 50.000,00 zł netto  
(pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w tym do czynności związanych z lub poprzedzających zawarcie tych 
umów. Uregulowania odmienne od postanowień OWZTiU wymagają pod rygorem ich nieważności 
zgodnych oświadczeń woli wyrażonych przez Spółki z Grupy GPEC i Sprzedającego.  

2. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią postanowień umowy zawartej przez Spółkę lub Spółki 
z Grupy GPEC ze Sprzedającym a treścią OWZTiU, pierwszeństwo mają postanowienia umowy  
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3. W przypadku istniejących stałych kontaktów handlowych OWZTiU obowiązują dla  wszystkich przyszłych 
umów zakupu towarów i usług oraz realizacji robót budowlanych, o ile Strony nie postanowią inaczej 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

4. OWZTiU są udostępniane przez Spółki z Grupy GPEC w wersji elektronicznej na ich stronach 
internetowych. Z chwilą zawarcia umowy OWZTiU oraz ich treść stają się jej integralną częścią. 
Sprzedający przyjmując zamówienie, zlecenie, zawierając umowę zakupu towarów lub usług wyraża 
zgodę na włączenie OWZTiU do treści umowy, jako jej integralną i wiążącą część. Przyjęcie niniejszych 
OWZTiU przez Sprzedającego następuje również w każdy inny sposób, jeśli Sprzedający miał możliwość 
się z nimi zapoznać.  

5. Integralną część zawieranej umowy pomiędzy Spółkami z Grupy GPEC a Sprzedającym, której 
przedmiotem jest zakup towarów lub usług albo wykonywanie robót budowlanych, stanowią następujące 
dokumenty, które mogą być dołączane do umowy lub zamówienia w formie załączników:   

a) Zapytanie ofertowe;  
b) Oferta Sprzedającego wraz z załącznikami;  
c) Warunki techniczne, normy jakościowe i specyfikacja towarów lub usług;  
d) Dokumentacja projektowa,  
e) Kosztorys,  
f) Inne dokumenty określające przedmiot lub zakres zamawianych towarów lub zlecanych usług 

albo robót budowalnych.  
6. Przy braku innych pisemnych umów lub uzgodnień dokonanych w formie pisemnej lub w formie 

równoważnej z formą pisemną, treść OWZTiU stanowi pomiędzy Stronami wyłącznie obowiązującą 
regulację prawną.  

7. Jeżeli poszczególne postanowienia OWZTiU są lub będą nieważne lub bezskuteczne, to nie narusza to 
ważności i skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieważnych lub bezskutecznych 
postanowień stosuje się w pierwszej kolejności postanowienia, które są możliwie najbliższe założeniom 
OWZTiU.  

8. Jeżeli Spółki z Grupy GPEC i Sprzedający na piśmie nie postanowili inaczej, wyłączone jest stosowanie 
wszelkich wzorców umów Sprzedającego. Wzorców umów Sprzedającego nie stosuje się również 
wówczas, gdy Spółki z Grupy GPEC nie zgłosiły wobec ich włączenia wyraźnego sprzeciwu. Przyjęcie 
towarów lub usług przez Spółki z Grupy GPEC bez wyraźnego zastrzeżenia lub dokonanie przez Spółki 
z Grupy GPEC płatności za zakupione towary, usługi lub zrealizowane roboty budowlane bez sprzeciwu, 
w żadnym razie nie oznacza akceptacji wzorców umów Sprzedającego. Do włączenia do umowy zakupu 
towarów jakiegokolwiek wzorca umowy Sprzedającego lub uznawania jego obowiązywania, choćby 
w części, nie ma umocowania żaden z pracowników Spółki z Grupy GPEC, chyba, że co innego wyraźnie 
wynika z udzielonego mu pisemnego pełnomocnictwa.  

  
§ 3 Zapytanie ofertowe i oferty  

  
1. Wszelkie zapytania ofertowe składane przez Spółki z Grupy GPEC uznaje się za wiążące tylko wówczas, 

gdy zostały złożone z zachowaniem formy pisemnej lub formy równoważnej z formą pisemną.   
2. Jeżeli Spółki z Grupy GPEC wraz z zapytaniem ofertowym przesyłają formularz stosowany przez Spółki 

z Grupy GPEC, Sprzedający powinien złożyć oferty przy wykorzystaniu tego formularza.   
3. Oferty należy sporządzać w języku polskim. Oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie  informacje 

konieczne dla oceny, czy towary oferowane przez Sprzedającego odpowiadają wymogom wskazanym 
w zapytaniu ofertowym. W przypadku ofert składanych przy wykorzystaniu formularzy ofert stosowanych 
przez Spółki z Grupy GPEC Sprzedający obowiązany jest do zawarcia w ofercie wszystkich informacji 
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wymaganych przez Spółki z Grupy GPEC zgodnie z formularzem. Poprzez złożenie oferty Sprzedający 
potwierdza fakt zapoznania się z treścią i akceptacji postanowień OWZTiU.  

4. Jeżeli w zapytaniu ofertowym Spółki z Grupy GPEC ściśle określają wymogi, jakie winny spełniać towary 
lub usługi, Sprzedający obowiązany jest wskazać wszelkie rozbieżności pomiędzy wymogami określonymi 
w treści zapytania ofertowego Spółki z Grupy GPEC a treścią złożonej przez niego oferty oraz powodów 
odstąpienia przez niego od wymogów lub warunków wskazanych przez Spółki z Grupy GPEC. Wykaz tych 
rozbieżności Sprzedający załącza do składanej przez siebie oferty. Załącznik w postaci wykazu 
rozbieżności stanowi integralną część oferty.   

5. Wszelkie dokumenty pochodzące od Sprzedającego, w szczególności odpowiedzi na zapytania ofertowe, 
jak również oferty oraz załączniki do tych odpowiedzi lub ofert są nieodpłatne dla Spółki z Grupy GPEC. 
Spółki z Grupy GPEC mogą w każdym czasie żądać nieodpłatnego przedłożenia przez Sprzedającego 
dodatkowych informacji lub dokumentów odnośnie towarów, usług lub robót budowlanych będących 
przedmiotem oferty.  

6. W ofercie należy wyraźnie określić walutę i cenę. Wszelkie ceny są cenami netto, nieuwzględniającymi 
wartości podatku od towarów i usług według obowiązujących przepisów prawa, chyba że wyraźnie 
zastrzeżono inaczej. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, ceny wskazane w ofercie zawierają także koszty 
załadunku, transportu, wysyłki, opakowania, ubezpieczenia, wyładunku do momentu spełnienia 
świadczenia na rzecz Spółek z Grupy GPEC we wskazanym w zapytaniu ofertowym miejscu lub 
wykonania usługi, jak również koszty sporządzenia lub uzyskania niezbędnej dokumentacji oraz 
wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich, o ile zachodzą przesłanki określone w § 11 ust. 
4 poniżej.  

7. Oferty należy przesyłać na adres wskazany w zapytaniu ofertowym. W zależności od warunków 
określonych w treści zapytania ofertowego, oferty mogą być składane przez Sprzedającego na piśmie lub 
w formie równoważnej z formą pisemną.   

8. Zapytania ofertowe złożone przez Spółki z Grupy GPEC przestają wiązać, jeśli Sprzedający nie złoży 
oferty w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia doręczenia mu zapytania ofertowego, chyba że w zapytaniu 
ofertowym wskazano inny termin.    

9. Sprzedający obowiązany jest sprawdzić niezwłocznie po otrzymaniu od Spółki z Grupy GPEC 
kompletność i spójność dokumentów przekazanych mu w związku ze złożeniem zapytania ofertowego. 
O wszelkich brakujących dokumentach i informacjach Sprzedający powiadomi na piśmie Spółki z Grupy 
GPEC w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania zapytania ofertowego, chyba że ustalono 
inaczej.   

10. Sprzedający obowiązany jest do sporządzenia oferty, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, która 
obejmować będzie wszelkie dostawy i świadczenia konieczne do należytego wykonania umowy w sposób 
prawidłowy, zgodny z zasadami sztuki i najlepszą dostępną technologią oraz zapewniający możliwie 
najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa oraz uzyskanie przez Spółki z Grupy GPEC zamierzonego 
efektu gospodarczego.  

   
§ 4 Zawarcie umowy i jej zmiana  

  
1. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 poniżej zawarcie umowy następuje z zachowaniem formy pisemnej.  
2. Spółki z Grupy GPEC mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty Sprzedającego w postaci zamówienia 

złożonego z zachowaniem formy pisemnej lub formy równoważnej z formą pisemną. Brak odpowiedzi 
Sprzedającego na złożone przez Spółki z Grupy GPEC zamówienie do końca kolejnego dnia roboczego  
licząc od dnia wysłania zamówienia uznaje się jako potwierdzenie otrzymania zamówienia.   

3. Zmiana umowy zawartej z zachowaniem formy pisemnej następuje w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Zmiana umowy zawartej w sposób określony w § 4 ust. 2 powyżej dla swej ważności wymaga 
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dodatkowego zamówienia lub innych ustaleń poczynionych z zachowaniem formy pisemnej lub formy 
równoważnej z formą pisemną, które stanowią załącznik do zamówienia.   
  

§ 5 Warunki dostawy  
  
1. Miejscem spełnienia świadczenia jest wskazane każdorazowo przez Spółki z Grupy GPEC w zamówieniu 

lub umowie miejsce dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
2. Termin dostawy towarów lub wykonania usług określa umowa lub każdorazowe zamówienie Spółki 

z Grupy GPEC.  
3. Termin dostawy może ulec zmianie i odpowiedniemu wydłużeniu wyłącznie w przypadku wystąpienia siły 

wyższej określonej w § 16 ust. 4 poniżej. Na siłę wyższą Sprzedający może się także powoływać podczas 
już istniejącego opóźnienia w spełnianiu świadczenia. O chwili rozpoczęcia i ustania okoliczności 
rozumianych jako siła wyższa Sprzedający niezwłocznie poinformuje Spółki z Grupy GPEC.  

4. Dostarczany towar (substancje/mieszaniny niebezpieczne) będą posiadały dołączoną aktualną kartę 
charakterystyki, a w przypadku braku jej dostarczenia wraz z zamówieniem, Spółki Grupy GPEC mają 
prawo nie odebrać przedmiotu dostawy, koszty wynikłe z opóźnienia poniesie w pełnej wysokości 
Sprzedający.  

5. Spółki z Grupy GPEC są obowiązane do przeprowadzenia kontroli wstępnej obejmującej jedynie 
sprawdzenie zgodności dostarczonych towarów z zamówieniem, widocznych braków i wad, uszkodzeń 
transportowych oraz kontrolę ilości. Ewentualne wady lub braki ilościowe nie wykryte przez Spółki z Grupy 
GPEC w trakcie wstępnej kontroli będą zgłoszone Sprzedającemu niezwłocznie po ich ujawnieniu. Termin 
usunięcia wady zostanie ustalony ze Spółką z Grupy GPEC.  

  
§ 6 Faktury i warunki płatno ści  

  
1. Faktury za zakup Sprzedający przesyła na adres wskazany w umowie lub zamówieniu Spółki z Grupy 

GPEC. Faktura musi zostać wystawiona zgodnie z zasadami rachunkowości i w trybie wynikającym 
z obowiązujących przepisów VAT i akcyzy.   

2. O ile nie ustalono inaczej, termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury. Podstawą do 
wystawienia faktury jest zgodne z umową dostarczenie towaru lub wykonanie usługi. Jeśli faktura została 
wystawiona nieprawidłowo Sprzedający wystawi niezwłocznie Spółkom z Grupy GPEC odpowiednią 
fakturę korygującą VAT albo notę korygującą.   

3. Jeżeli Strony ustaliły harmonogram dokonywania płatności, wówczas Spółki z Grupy GPEC dokonują 
płatności zgodnie z tym harmonogramem.  

4. W razie niewłaściwego wykonania umowy przez Sprzedającego Spółki z Grupy GPEC są upoważnione 
do wstrzymania płatności lub jej odpowiedniej części aż do właściwego wykonania tej umowy.  

5. Zapłata uzgodnionej ceny następuje na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego.  
6. Za datę zapłaty uważa się złożenie polecenia przelewu z rachunku bankowego Spółki z Grupy GPEC.  
7. Spółki Grupy GPEC wyrażają zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedającego drogą 

elektroniczną, na adres e-mail: efaktura.gpec@gpec.pl, elektronicznego obrazu dokumentów takich jak: 
faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami. Niniejsza zgoda uprawnia 
Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur 
w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub 
organowi kontroli skarbowej.  
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§ 7 Przestrzeganie prawa   
  
1. Sprzedający przy wykonywaniu umowy obowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz 

zarządzeń właściwych organów. Obowiązek ten dotyczy w szczególności takiego projektowania, 
konstruowania lub wytwarzania, transportu i montażu, aby spełniały one wszelkie wymogi 
bezpieczeństwa, normy jakości oraz nie naruszały przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony środowiska ani praw osób trzecich. Sprzedający ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie 
kary oraz za szkody osobowe i majątkowe wywołane naruszeniem tych przepisów i norm.  

2. Sprzedający z chwilą rozpoczęcia prac będących przedmiotem niniejszej umowy staje się wytwórcą 
odpadów w rozumieniu art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 
ze zm.) i ponosi w pełni wynikającą z w/w ustawy odpowiedzialność za zgodne z przepisami ustawy za 
magazynowanie, transportowanie i przekazywanie do utylizacji wszystkich odpadów powstałych 
w związku z wykonywanymi pracami na swój koszt.  

3. Sprzedający podlega obowiązkowi złożenia wniosku rejestracyjnego (jeśli nie został wpisany z urzędu) 
i posiadania numeru rejestrowego w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami (BDO) zgodnie z art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. 

4. Sprzedający na żądanie Zamawiającego zobowiązany zostaje do przedłożenia potwierdzenia przekazania 
wytworzonych odpadów przekazanych do utylizacji uprawnionym odbiorcom, czego potwierdzeniem 
będzie skan karty przekazania odpadów.  

5. Sprzedający zobowiązany jest do realizacji Umowy i poszczególnych Zamówień wykonywanych na jej 
podstawie z uwzględnieniem postanowień niniejszej Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bhp, p.poż, ochrony środowiska i ochrony danych osobowych.  

6. Sprzedający zobowiązany jest do tego, aby zatrudnieni przez niego pracownicy posiadali w trakcie 
realizacji dostaw, usług lub wykonywania robót budowlanych aktualne szkolenia w zakresie bhp i p.poż. 
odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac oraz wymagane prawem uprawnienia, w tym świadectwa 
kwalifikacyjne.   

7. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów bhp i p.poż., oraz prawa 
ochrony środowiska, a także za właściwe zabezpieczenie danych osobowych przekazanych przez 
Zamawiającego, jeśli w ramach realizowanej umowy miało miejsce powierzenie przetwarzania danych 
osobowych.   

8. Sprzedający zobowiązany jest do stosowania w trakcie wykonywania prac wyłącznie maszyn i urządzeń 
technicznych spełniających wymagania bhp oraz wyposażenia pracowników w środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej, a także egzekwowanie ich używania.  

9. Przedstawiciel Spółek Grupy GPEC ma prawo do kontroli i/lub audytu spełniania przez Sprzedającego 
wymagań określonych w umowie, w szczególności kontroli jakości, przestrzegania przepisów i zasad bhp 
ochrony środowiska w tym gospodarki odpadami, bhp i ppoż. przez pracowników Sprzedającego. Kontrole 
przeprowadzane są w miejscu realizacji usług lub na budowie przez Specjalistę ds. bhp i/lub  
Koordynatora i/lub  Specjalistę  ds. Ochrony Środowiskowa Zamawiającego wyrywkowo, a także na 
wezwanie Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Specjalista bhp i/lub Koordynator i/lub Specjalista ds. 
Ochrony Środowiska Zamawiającego, po stwierdzeniu niezgodności, spisuje protokół z kontroli przy 
udziale Sprzedającego lub Koordynatora Robót Spółek Grupy GPEC, który stanowi podstawę do 
naliczenia kar przewidzianych niniejszą Umową. W przypadku gdy w ramach umowy ma miejsce 
powierzenie przetwarzania danych osobowych, Inspektor Ochrony Danych Grupy GPEC lub wyznaczony 
przez niego Przedstawiciel ma prawo do audytu spełniania przez Sprzedającego wymagań określonych 
w umowie oraz umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także spełniania wymogów 
prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 



  

  OGÓLNE WARUNKU ZAKUPU TOWARÓW 
I USŁUG DLA SPÓŁEK Z GRUPY GPEC  

Strona 6 z 12  
  
Wydanie: 6 
  
Data wydania:  
12.05.2020r.  Komórka opracowująca  

– FOZ  

10. W każdym przypadku stwierdzenia (na podstawie kontroli i/lub audytu przeprowadzonego zgodnie 
ust. 8  niniejszego paragrafu, nienależytego przestrzegania przepisów BHP lub p.poż lub prawa ochrony 
środowiska przez Sprzedającego, zobowiązany on jest do zapłaty na rzecz Spółki Grupy GPEC kary 
umownej w wysokości do 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każde stwierdzone naruszenie w/w 
przepisów niniejszego § 7 OWZTiU. W przypadku gdy kary umowne, o których mowa powyżej, nie 
pokrywają poniesionej przez Spółki z Grupy GPEC szkody, mają one prawo do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych.  

11. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień zawartej umowy przez Sprzedającego w zakresie 
ochrony danych osobowych Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy lub umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych ze skutkiem natychmiastowym. 
   

§ 8  
Obowi ązek współpracy. Realizacja umowy.  

  
1. Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego i bieżącego informowania Spółki z Grupy GPEC 

o wszystkich istotnych sprawach dotyczących realizacji zakupu towarów lub wykonania usług oraz do 
zapewnienia udziału swego należycie umocowanego przedstawiciela we wszelkich rozmowach 
dotyczących wykonania umowy lub Zamówienia.  

2. W związku z wykonywaniem umowy lub Zamówienia Sprzedający jest obowiązany do uwzględniania 
i poszanowania wszelkich praw Spółki z Grupy GPEC a także regulaminów i zarządzeń obowiązujących 
na terenach obiektów Spółek z Grupy GPEC. W szczególności jest on obowiązany do udzielania 
odpowiednich wskazówek wszystkim osobom działającym na jego zlecenie przy wykonywaniu umowy 
w celu zabezpieczenia należytego jej wykonania.  

3. Sprzedający jest zobowiązany do takiego zorganizowania wszelkich procedur związanych z wykonaniem 
umowy, aby nie powodowały one utrudnień w bieżącej działalności Spółki z Grupy GPEC.   

4. Spółki z Grupy GPEC mają prawo do ciągłego nadzorowania sposobu wykonywania umowy.  
 

§ 9  
Instrukcja środowiskowa, BHP i ppo ż. dla wykonawców, podwykonawców 

oraz osób trzecich przebywaj ących na terenie Spółek Grupy GPEC i ich budów.  
 

1. Sprzedający, przyjmując do realizacji umowę/ zamówienie zobowiązuje się zapoznać z: ,,Instrukcją 
środowiskową, BHP i ppoż. dla wykonawców, podwykonawców oraz osób trzecich przebywających na 
terenie Spółek Grupy GPEC i ich budów” oraz zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Instrukcji oraz 
do zapoznania z jej treścią i do przeszkolenia swoich pracowników. Instrukcja dostępna jest na stronie 
www Grupy GPEC. 

2. Sprzedający, w przypadku podzlecenia prac podwykonawcom zobowiązuje się do zapoznania ich z treścią 
Instrukcji, przeszkolenia podwykonawców oraz zobowiązania podwykonawców do przestrzegania jej 
zapisów. 

3. Sprzedający zobowiązuje się do przekazania poniższej informacji swoim pracownikom i podwykonawcom: 
Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gdańskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, ul. Biała 1B . Spółka działa w ramach struktur Grupy 
GPEC (tj. między spółkami: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SP. Z O.O., GPEC SYSTEM 
SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, GPEC SERWIS SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, GPEC TCZEW SP. 
Z O.O. z siedzibą w Tczewie, GPEC STAROGARD SP. Z O.O. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, 
Orchis Energia Sopot SP. Z O.O. z siedzibą w Sopocie, GPEC ENERGIA SP. Z O.O. z siedzibą 
w Gdańsku, GPEC EKSPERT SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, GPEC PRO SP. Z O.O. z siedzibą 
w Gdańsku, GPEC PELPLIN SP. Z O.O. z siedzibą w Pelplinie), w związku z tym Pana/Pani dane osobowe 
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będą przekazywane w obrębie współadministratora w ramach Grupy GPEC na potrzeby realizacji celu, 
dla którego są przetwarzane. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem 
Ochrony Danych Grupy GPEC, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@gpec.pl lub telefonicznie: 
58 52 43 600.  
Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) - na 
mocy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, wobec czego ich podanie jest obowiązkowe. Dane 
będą przetwarzane przez okres realizacji inwestycji oraz do czasu jej rozliczenia. Dane nie będą 
przekazywane podmiotom zewnętrznym. 
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

§ 10  
Cesja wierzytelno ści  

  
Sprzedający nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki z Grupy GPEC przenieść na osobę trzecią 
wierzytelności przysługujących mu wobec Spółki z Grupy GPEC z tytułu umowy zakupu towarów lub usług, 
ani upoważnić osoby trzeciej do dochodzenia tych roszczeń.  
  

§ 11  
Powstrzymanie si ę ze spełnieniem świadczenia wzajemnego. Potr ącenie.  

  
1. Jakiekolwiek ograniczenia prawa Spółek z Grupy GPEC do powstrzymania się ze spełnieniem 

świadczenia wzajemnego na rzecz Sprzedającego lub ograniczenia możliwości potrącenia przez Spółki 
z Grupy GPEC wzajemnych roszczeń są bezskuteczne wobec Spółek z Grupy GPEC.  

2. Sprzedający upoważnia niniejszym Spółki z Grupy GPEC do dokonywania potrąceń, w tym umownych, 
wszelkich wierzytelności przysługujących Spółkom z Grupy GPEC wobec Sprzedającego z wszelkimi 
wierzytelnościami przysługującymi Sprzedającemu wobec Spółek z Grupy GPEC.  

  
§ 12  

Prawa autorskie i prawa własno ści przemysłowej. Poufno ść.  
   
1. Spółkom z Grupy GPEC przysługują wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, w odniesieniu 

do wszystkich rysunków, szkiców, obliczeń i pozostałych dokumentów jak również modeli i wzorów 
przekazanych Sprzedającemu w związku z zawarciem umowy. Przedmioty tych praw nie mogą być 
udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki z Grupy GPEC. Sprzedający może 
ich używać wyłącznie w celu wykonania umowy zawartej ze Spółkami z Grupy GPEC, a po ich wykonaniu 
powinny zostać niezwłocznie zwrócone Spółkom z Grupy GPEC bez odrębnego  wezwania ze strony 
Spółek z Grupy GPEC.  

2. Sprzedający obowiązany jest traktować wszelkie informacje, dokumenty i inne przedmioty przekazane 
Sprzedającemu przez Spółki z Grupy GPEC w związku z przygotowaniem oferty, zawarciem i wykonaniem 
umowy jako tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki z Grupy GPEC w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 211 z późn. 
zmianami). Obowiązek zachowania tajemnicy istnieje także po wykonaniu umowy przez Sprzedającego, 
o ile informacje, dokumenty lub inne przedmioty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Spółki z Grupy GPEC 
nie były ogólnie dostępne lub znane.  
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3. Sprzedający zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania ze środków masowego przekazu 
(w szczególności Internetu, telewizji, prasy, radia) w celu informowania, składania oświadczeń, wyrażania 
opinii o fakcie realizacji zamówienia  dla  Spółek Grupy GPEC i/lub jego treści, przebiegu realizacji 
zamówienia, ewentualnych sporach pomiędzy stronami, treści wzajemnych roszczeń na tle realizacji 
zamówienia, a także o samych Spółkach z Grupy GPEC. Za każdy przypadek naruszenia powyższej 
klauzuli Sprzedający może zostać obciążony karą umowną w wysokości 50 % wartości każdego 
zamówienia, które pozostaje w związku ze stwierdzonym naruszeniem. W przypadku, gdyby rzeczywista 
szkoda Spółek z Grupy GPEC była wyższa niż zastrzeżone kary umowne, Spółki z Grupy GPEC są 
uprawnione do dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych.  

4. Sprzedający obowiązany jest także do zachowania w tajemnicy faktu zawarcia umowy ze Spółkami 
z Grupy GPEC, chyba że z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek jej 
ujawnienia wobec osób ustawowo uprawnionych do uzyskiwania tego rodzaju informacji. Podanie przez 
Sprzedającego w celach reklamowych informacji o współpracy ze Spółkami z Grupy GPEC może nastąpić 
wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Spółki z Grupy GPEC. Zgoda taka udzielana jest przez 
Spółki z Grupy GPEC wyłącznie dla celów konkretnego działania reklamowego, opisanego przez 
Sprzedającego we wniosku skierowanym do Spółki z Grupy GPEC.  

5. Sprzedający obowiązany jest do przeniesienia niezwłocznie na Spółki z Grupy GPEC wszystkich praw 
autorskich, o ile te prawa dotyczą utworów stworzonych w związku z wykonywaniem umowy zakupu 
towarów. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich wkalkulowane będzie w cenę towarów, 
określoną przez Sprzedającego w ofercie.   

6. Jeżeli przy wykonywaniu umowy zakupu towarów Sprzedający korzysta z przedmiotów lub programów 
podlegających ochronie w ramach prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej, 
a przysługującym osobom trzecim, obowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, aby nie dopuścić do 
naruszenia tych praw. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia odszkodowawcze lub 
inne roszczenia podnoszone przez uprawnione osoby trzecie w związku z naruszeniem ich praw.  

7. Naruszenie przez Sprzedającego postanowień § 11 ust. 1 – 6 powyżej uznaje się za istotne naruszenie 
umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a daną Spółką z Grupy GPEC, które stanowi przyczynę 
niezwłocznego rozwiązania tejże umowy  przez Spółki z Grupy GPEC.  

8. Jeżeli wskutek naruszenia przez Sprzedającego praw osób trzecich wskazanych w § 11 ust. 5 powyżej 
uprawniona osoba trzecia żąda od Spółki z Grupy GPEC zaprzestania wykorzystywania towarów, 
wówczas Sprzedający zobowiązany będzie do usunięcia tego naruszenia oraz jego skutków na swój koszt 
oraz do zwrotu Spółkom z Grupy GPEC wynagrodzenia otrzymanego z tytułu zakupu towarów. Powyższe 
nie wyłącza możliwości żądania przez Spółki z Grupy GPEC  odszkodowania w dalszym zakresie jak też 
zgłaszania innych roszczeń w celu usunięcia lub zmniejszenia szkód wywołanych naruszeniem przez 
Sprzedającego praw osób trzecich.  

9. Wszelka dokumentacja techniczna (rysunki, plany, obliczenia, listy części zamiennych, programy itp.), 
która w szczególności jest lub może być potrzebna dla celów montażu, obsługi, użytkowania, naprawy, 
wytworzenia lub nabycia części zamiennych jak też uzyskania wymaganych przez prawo zezwoleń, 
zostanie przekazana Spółkom z Grupy GPEC przez Sprzedającego we właściwym czasie w żądanej przez 
Spółki z Grupy GPEC liczbie egzemplarzy w odpowiednim wykonaniu. Przekazanie takiej dokumentacji 
nie może jednak nastąpić później niż w terminie uzgodnionym w umowie.  

  
§ 13 Pozostałe obowi ązki Sprzedaj ącego  

  
1. Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli jakości towarów przed ich dostarczeniem do 

Spółek z Grupy GPEC. Sprzedający jest w szczególności zobowiązany do sprawdzenia, czy towary 
wykazują uzgodnione właściwości i czy nadają się do użytku wskazanego w umowie lub użytku 
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zwyczajowo przyjętego dla towarów tego rodzaju. Zakres i treść kontroli jakości prowadzonej przez 
Sprzedającego mogą zostać ustalone w umowie zawartej przez Strony. Sprzedający obowiązany jest do 
przeprowadzenia kontroli jakości zgodnie z rodzajem i znaczeniem towarów i najlepszą dostępną wiedzą 
w zakresie technicznych właściwości towarów.  

2. Naruszenie przez Sprzedającego obowiązków zawartych w ust. 1 skutkuje uznaniem, na co Sprzedający 
wyraża niniejszym zgodę, że towary z danej partii zawierały wady ukryte.  

  
§ 14 Zgłaszanie zmian  

  
1. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy okaże się, że konieczne są odstępstwa od uzgodnionych wcześniej 

właściwości towarów lub usług, w szczególności z powodów technicznych, każda ze Stron obowiązana 
jest powiadomić o tym drugą Stronę. W takim przypadku Spółkom z Grupy GPEC przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania wyżej wymienionych informacji o konieczności 
dokonania odstępstw od uzgodnionych właściwości towarów lub usług.  

2. Jeżeli zmiana, o której mowa w § 13 ust. 1 powyżej, ma wpływ na uzgodnioną wcześniej cenę zakupu 
towarów lub usług, wówczas Strony zobowiązują się do uzgodnienia nowej ceny. W przypadku istotnej 
zmiany ceny towaru lub usługi  Spółkom z Grupy GPEC przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 
terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji o zmianie ceny zakupu towarów.  

3. Jeżeli z uwagi na moment wystąpienia zmiany sposobu wykonania umowy  dotrzymanie wcześniej 
uzgodnionego terminu dostarczenia towarów lub wykonania usług przez Sprzedającego jest niemożliwe 
lub w znacznym stopniu utrudnione, wówczas Spółki z Grupy GPEC według swego wyboru mają prawo 
odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania informacji o konieczności zmiany sposobu wykonania 
umowy lub wyznaczyć, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedającym nowy termin dostarczenia towarów 
lub wykonania usług.  

4. Wszelkie zmiany sposobu dostawy towarów lub wykonania usług zostaną uwidocznione w umowie 
poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy lub poprzez zmianę zamówienia.   

  
§ 15 Spełnienie świadczenia  

  
1. Dostarczenie towaru przez Sprzedającego Strony uznają jako zapewnienie Sprzedającego o posiadaniu 

przez towar cech określonych umową i o braku wad towaru.  
2. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad, zgodnego z umową, wraz 

z kompletną dokumentacją w języku polskim (taką jak: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, karty 
charakterystyk, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty itp.) o ile w treści samej umowy zakup towarów 
nie zastrzeżono inaczej. Towary będące przedmiotem umowy powinny zawierać wszystkie części 
i elementy konieczne do ich właściwej, prawidłowej i bezawaryjnej eksploatacji, nawet, jeżeli nie zostały 
one wprost wskazane w zapytaniu ofertowym, zamówieniu lub umowie.  

3. Jeżeli warunkiem eksploatacji lub wbudowania towarów jest uzyskanie pozwolenia na ich użytkowanie lub 
innego urzędowego certyfikatu lub zaświadczenia dopuszczającego towary do eksploatacji, Sprzedający 
uzyska takie decyzje, certyfikaty lub zaświadczenia i przedłoży je Spółkom z Grupy GPEC najpóźniej 
w dniu dostawy towarów.  

4. Dostarczenie przez Sprzedającego towarów, które nie są wolne od wad, nie jest uznawane za spełnienie 
świadczenia. Przez dostarczenie towarów, które nie są wolne od wad, rozumie się przypadki, gdy 
Sprzedający dostarcza inne towary aniżeli określone w umowie  lub dostarcza towary w niewłaściwej ilości 
lub też dostarcza towary wadliwe lub dostarcza towary bez wymaganej dokumentacji.  
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5. Spółki z Grupy GPEC nie są zobowiązane do przyjęcia towarów, które nie są wolne od wad. Bez 
naruszania praw przysługujących Spółkom z Grupy GPEC z ustawy bądź umowy, Spółki z Grupy GPEC 
zastrzegają sobie prawo do przyjęcia towarów, które nie są wolne od wad.  

  
 
 

§ 16  Przejście ryzyka  
  

1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, załadunek, wysyłka, transport, wyładunek towarów zamówionych przez 
Spółki z Grupy GPEC następuje na ryzyko Sprzedającego. Sprzedający obowiązany jest do  zawarcia 
umowy ubezpieczenia w transporcie.  

2. O ile nie uzgodniono inaczej, dostarczane towary należy zapakować według zwyczajów handlowych 
i stosownie do właściwości opakowanego przedmiotu. Za uszkodzenie w wyniku wadliwego opakowania 
odpowiada Sprzedający. Przyjęcie towarów zostanie potwierdzone na dowodzie dostarczenia towarów 
wystawionym przez Sprzedającego. Potwierdzenia dokonuje osoba upoważniona do działania w imieniu 
Spółek z Grupy GPEC. Dowód dostawy powinien zawierać następujące dane:  

a) nr zamówienia/umowy,  
b) ilość i jednostki miary zamówienia,  
c) określenie towarów,  
d) dane adresowe Spółki z Grupy GPEC i miejsce rozładunku.  

  
  

§ 17 Terminy. Opó źnienia  
  
1. Termin dostarczenia towarów lub wykonania usług jest wiążący dla Sprzedającego.  
2. Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Spółek z Grupy GPEC w formie 

pisemnej lub w formie równoważnej z formą pisemną o zamiarze wcześniejszej dostawy towarów lub 
wykonaniu usług jak też o opóźnieniu. Spółki z Grupy GPEC mogą odmówić przyjęcia towarów lub usług 
przed umówionym terminem. W przypadku odmowy Sprzedający ponosi wszelkie koszty i ryzyka związane 
z przechowywaniem towarów do momentu nadejścia uzgodnionego terminu.  

3. Jeżeli Sprzedający opóźnia się z dostarczeniem towarów lub wykonaniem usług, wówczas obowiązany 
jest zapłacić Spółkom z Grupy GPEC karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto (bez podatku od 
towarów i usług) zamówienia za każdy dzień opóźnienia, chyba że umowa kształtuje to inaczej. 
W przypadku gdy kary umowne, o których mowa powyżej nie pokrywają poniesionej przez Spółki z Grupy 
GPEC szkody, mają one prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

4. Jeżeli Spółki z Grupy GPEC wskutek działania siły wyższej nie mogą dokonać odbioru towarów lub usług 
w uzgodnionym miejscu, Sprzedającemu nie przysługują wobec Spółki z Grupy GPEC jakiekolwiek 
roszczenia odszkodowawcze z tytułu opóźnienia w odbiorze. W takim przypadku Sprzedający nie może 
także żądać spełnienia przez Spółki z Grupy GPEC świadczenia wzajemnego z umowy. Za siłę wyższą 
w rozumieniu OWZTiU uważa się wszelkie nieprzewidziane, nieuniknione i poważne zdarzenia takie jak 
np. katastrofy wywołane działaniem sił przyrody, wojnę, rozruchy, zamieszki, strajki, środki administracyjne 
i inne. W miarę możliwości Spółki z Grupy GPEC powiadomią Sprzedającego o przypuszczalnym czasie 
trwania przeszkód spowodowanych siłą wyższą. Na czas trwania tych przeszkód Sprzedający obowiązany 
jest do właściwego przechowywanie towarów na swój koszt i ryzyko.   

5. Spółki z Grupy GPEC są zwolnione z obowiązku odbioru zamówionych towarów lub usługi całkowicie bądź 
w części i upoważnione w tym zakresie do odstąpienia od umowy w terminie dwóch miesięcy od dnia 
ustania działania siły wyższej, o ile towary te lub usługi, z uwagi na opóźnienie wywołane przez siłę wyższą 
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w rozumieniu ust. 4 powyżej stały się dla Spółki z Grupy GPEC – przy uwzględnieniu racji gospodarczych 
– nieprzydatne.  

  
§ 18  Odpowiedzialno ść Sprzedaj ącego za wady towarów lub usług  

  
1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady towarów lub usług zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym w szczególności przepisami regulującymi rękojmię za wady rzeczy sprzedanej.  
2. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po 12 miesiącach od dnia 

zrealizowania umowy na rzecz Spółki z Grupy GPEC.  
3. Jeżeli Sprzedający dostarczy towary wadliwe lub wykona wadliwie usługę, Spółki z Grupy GPEC powinny 

umożliwić Sprzedającemu usunięcie wad lub ponowną dostawę towarów wolnych od wad w terminie 
wyznaczonym przez Spółki z Grupy GPEC, chyba że dla Spółki z Grupy GPEC ponowna dostawa lub 
usunięcie wad nie miałaby znaczenia. Jeżeli Sprzedający nie może wykonać żądania zgłoszonego przez 
Spółki z Grupy GPEC w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Spółki z Grupy GPEC, wówczas 
Spółki z Grupy GPEC mogą odstąpić od umowy w terminie 14 (czternastu) od uzyskania od 
Sprzedającego informacji o niemożliwości wykonania żądania w terminie wyznaczonym przez Spółki 
z Grupy GPEC i odesłać towary na ryzyko i koszt Sprzedającego. Powstałe w związku z tym koszty ponosi 
Sprzedający. Spółki z Grupy GPEC są uprawnione do potrącenia (także umownego) kosztów związanych 
z wykonaniem wskazanych powyżej napraw z należności przysługujących Sprzedającemu wobec Spółki 
z Grupy GPEC. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedającego na żądanie Spółki z Grupy GPEC, 
o którym mowa powyżej w terminie 3 dni od wysłania żądania do Sprzedającego, Spółki z Grupy GPEC 
mogą odstąpić od umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu do udzielenia odpowiedzi.  

4. Jeśli Sprzedający ponownie dostarczy wadliwe towary lub wadliwie wykona usługi, Spółki z Grupy GPEC 
są uprawnione do odstąpienia od umowy bez wyznaczania Sprzedającemu ponownego terminu dla 
dostarczenia towarów wolnych od wad lub wykonania usług. Powstałe w związku z tym koszty ponosi 
Sprzedający. Spółki z Grupy GPEC są uprawnione do potrącenia (także umownego) kosztów związanych 
z wykonaniem wskazanych powyżej napraw z należności przysługujących Sprzedającemu wobec Spółki 
z Grupy GPEC. Oświadczenie o odstąpieniu Spółki z Grupy GPEC może złożyć w terminie 14 dni od daty 
dostawy wadliwych towarów lub wykonania usług.  

5. Jeśli pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Sprzedającemu przez Spółki z Grupy 
GPEC, zgodnie z § 17 ust. 3 powyżej, Spółki z Grupy GPEC nie odstąpią od umowy, wówczas Spółki 
z Grupy GPEC mogą same usunąć wady towarów lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej. Powstałe 
w związku z tym koszty ponosi Sprzedający. Spółki z Grupy GPEC są uprawnione do potrącenia (także 
umownego) kosztów związanych z wykonaniem wskazanych powyżej napraw z należności 
przysługujących Sprzedającemu wobec Spółki z Grupy GPEC.  

6. W przypadku, gdy wady dostarczonych towarów,  lub nienależyte wykonanie usług lub robot budowalnych 
może spowodować lub stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub może wywołać 
znaczną szkodę majątkową bądź szkodę w środowisku, Spółki z Grupy GPEC są uprawnione 
samodzielnie lub z pomocą osoby trzeciej do niezwłocznego usunięcia wad towarów, lub skutków 
nienależytego wykonania usług lub robót budowalnych na koszt i ryzyko Sprzedającego. O stwierdzonej 
wadzie lub nienależytym wykonaniu usług lub robót budowlanych Spółki z Grupy GPEC w miarę 
możliwości niezwłocznie poinformuje Sprzedającego i jeśli będzie to możliwe zapewni udział 
Sprzedającego w usuwaniu tych wad lub skutków.  

7. Z tytułu nieprawidłowego dokonania dostawy towarów, wady towaru, lub nienależytego wykonania usługi, 
bądź nieprawidłowego wykonania robót budowlanych Spółkom z Grupy GPEC przysługuje roszczenie 
o obniżenie ceny jak też roszczenie o naprawienie powstałej szkody. Sprzedający jest zobowiązany 
ponadto do zwolnienia Spółki z Grupy GPEC z wszystkich roszczeń odszkodowawczych z tytułu 
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nieprawidłowego dokonania dostawy towarów, wady towaru, lub nienależytego wykonania usługi bądź 
nieprawidłowego wykonania robót budowlanych zgłaszanych przez osoby trzecie oraz naprawienia 
wynikających stąd szkód następczych. Jeżeli w wyniku nieprawidłowego dokonania dostawy towarów, 
wady towaru, lub nienależytego wykonania usługi bądź nieprawidłowego wykonania robót budowlanych 
przez Sprzedającego zostaną nałożone na Spółki z Grupy GPEC kary przez osoby trzecie, Sprzedający 
zobowiązany jest do pokrycia tych kar w pełnej wysokości. W przypadku gdy kara umowna, o której mowa 
powyżej nie pokrywa poniesionej przez Spółki z Grupy GPEC szkody, ma ona prawo do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych.  

  
§ 19  Odpowiedzialno ść / Ubezpieczenie od odpowiedzialno ści cywilnej  

  
1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej na piśmie, Sprzedający jest zobowiązany do pokrycia szkód poniesionych 

przez Spółki z Grupy GPEC bezpośrednio lub pośrednio wskutek wad towarów lub usług, naruszenia przez 
Sprzedającego przepisów administracyjnych dotyczących bezpieczeństwa lub z jakichkolwiek innych 
przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, nawet jeżeli nie można przypisać mu winy.  

2. Jeżeli w wyniku opóźnienia w dostarczaniu towaru lub wykonaniu usług zostaną nałożone na Spółki 
z Grupy GPEC kary wynikające z niewywiązania się z realizacji zamówień na rzecz osób trzecich, 
Sprzedający zobowiązany jest do pokrycia tych kar w pełnej wysokości. W przypadku gdy kara umowna, 
o której mowa powyżej nie pokrywa poniesionej przez Spółki z Grupy GPEC szkody, ma ona prawo do 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.   

3. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Sprzedający zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności własnego przedsiębiorstwa, szkód wyrządzonych 
przez produkt niebezpieczny oraz szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu. Powyższa umowa 
ubezpieczenia powinna być utrzymywana przez cały okres trwania umowy lub Zamówienia pomiędzy 
Spółkami z Grupy GPEC a Sprzedającym. Spółki z Grupy GPEC mogą żądać przedłożenia polisy 
ubezpieczeniowej wraz ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia.   

4. Spółki z Grupy GPEC ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone Sprzedającemu z winy 
umyślnej.  

   
§ 20 Postanowienia ko ńcowe  

  
1. Spółkom z Grupy GPEC przysługuje prawo do przeniesienia na osobę trzecią swoich uprawnień 

i obowiązków z tytułu zakupu towarów, na co Sprzedający niniejszym wyraża zgodę.  
2. Do wszystkich umów, których dotyczą niniejsze OWZTiU, stosuje się prawo polskie, o ile wyraźnie nie 

uzgodniono inaczej.  
3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby poszczególnych 

Spółek z Grupy GPEC.  
  

§ 21 Przyczyna kolejnego wydania  
  
1. Dodanie punktu 3 w § 7. 
 
  
  
  


