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Ogólne Warunki umów zakupu i umów o świadczenie usług RWE Renewables Poland 
 
ZAKRES 
Niniejszy dokument dotyczy RWE Renewables GmbH i jej spółek zależnych w Polsce. Dlatego tam, gdzie w 
dokumencie jest mowa o "RWE", chodzi o RWE Renewables GmbH i jej spółki zależne w Polsce. 
 
1. OBOWIĄZYWANIE WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO 
Niniejsze warunki umów zakupu i umów o świadczenie usług stanowią podstawę wszystkich zamówień na 
dostawę towarów lub świadczenie usług i obowiązują wyłącznie w wersji zaktualizowanej w niniejszym 
dokumencie. Jeśli ta wersja jest sprzeczna z tłumaczeniem na język obcy, wiążąca jest wyłącznie wersja 
angielska. Odrzuca się niniejszym sprzeczne lub dodatkowe warunki Wykonawcy. Obowiązują one tylko wtedy, 
gdy Zamawiający, wyraźnie i na piśmie, wyraził zgodę na nie lub na ich część. 
 
2. KOLEJNOŚĆ STOSOWANIA REGULACJI 
Charakter i zakres świadczonych usług regulują zapisy zawarte w poniższych dokumentach, według 
następującej kolejności: 
- postanowienia zawarte w zamówieniu, 
- dalsze warunki umowy określone w zamówieniu, jak również szczegółowe i ogólne warunki 
techniczne, 
- regulamin placu budowy Zamawiającego, jeśli dotyczy 
- niniejsze ogólne warunki umów zakupu  i umów o świadczenie usług 
- przepisy ustaw. 
 
3. OFERTA 
W swojej ofercie oferent ściśle przestrzega specyfikacji i sformułowań zawartych w zapytaniu ofertowym. 
Wszelkie odstępstwa należy wyraźnie zaznaczyć. Oferta jest składana nieodpłatnie. 
 
4. ZAMÓWIENIE 
4.1 Zamówienia muszą być składane w formie pisemnej. Wszelka komunikacja elektroniczna musi być 
również zgodna z tym wymogiem. Ustne uzgodnienia dodatkowe dotyczące zamówienia są wiążące tylko 
wtedy, gdy Zamawiający potwierdzi je na piśmie. Odnosi się to również do późniejszych zmian i uzupełnień. 
4.2 Zamówienie musi zostać potwierdzone przez Wykonawcę w ciągu dziesięciu dni roboczych poprzez jego 
podpisanie, w sposób ważny prawnie, i odesłanie przewidzianego do tego celu egzemplarza zamówienia 
(przyjęcie zamówienia). Zamówienia przekazywane przez Zamawiającego drogą elektroniczną mogą być 
potwierdzane przez Wykonawcę w ten sam sposób. 
 
5. PODWYKONAWCY 
5.1.1 Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może, ani w całości, ani w części, 
przenosić swoich zobowiązań wynikających z umowy na inne podmioty, ani zlecać innym podmiotom usług i 
prac zleconych Wykonawcy.  Dotyczy to również usług, do których realizacji firma Wykonawcy nie jest 
przystosowana. W odniesieniu do robót budowlanych w rozumieniu art. 647 Kodeksu Cywilnego, zlecanie prac 
podwykonawcom jest niedozwolone. Outsourcing części usługi przez podwykonawcę na rzecz innego 
przedsiębiorstwa również wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca zapewni 
włączenie do umowy z podwykonawcą postanowienia gwarantującego dotrzymanie tego warunku. 
5.1.2 W odniesieniu do zadań podjętych przez podwykonawców, Wykonawca nałoży na podwykonawców 
wszelkie zobowiązania, które podjął w stosunku do Zamawiającego oraz zapewni, że podwykonawcy wywiążą 
się z tych zobowiązań. 
5.1.3 W przypadku wyznaczenia podwykonawców, osoby odpowiedzialne u Wykonawcy oraz u 
podwykonawców wskazane przez Wykonawcę zapewnią zgodność z przepisami prawa w zakresie 
bezpieczeństwa pracy, jak również z innymi zasadami i regulaminami ustalonymi przez Zamawiającego oraz 
potwierdzą ten fakt w formie pisemnej. Zamawiający otrzyma kopię tego dokumentu. 
5.2 Podwykonawcy lub usługi, które mają być przedmiotem outsourcingu na rzecz podwykonawców, zostaną 
wskazane już w momencie składania oferty. 
5.3  W umowie z podwykonawcą Wykonawca zobowiązuje podwykonawcę do przekazania Wykonawcy, w celu 
przedłożenia Zamawiającemu, niezbędnych aktualnych zaświadczeń z urzędu skarbowego i zakładu 
ubezpieczeń społecznych, a także pozwoleń na pracę, jeżeli są one wymagane. Wykonawca nałoży na 
podwykonawcę wszelkie obowiązki dotyczące powierzonych mu zadań i zapewni ich przestrzeganie. 
5.4 Wykonawca nie może utrudniać swoim podwykonawcom zawierania z Zamawiającym umów na inne 
dostawy/usługi. W szczególności niedopuszczalne są umowy na wyłączność z osobami trzecimi, które 
utrudniają Zamawiającemu lub podwykonawcy zamawianie dostaw/usług potrzebnych Zamawiającemu lub 
podwykonawcy do realizacji takich zamówień. 
5.5 Jeżeli Wykonawca wyznaczy pracowników lub przedsiębiorstwa jako podwykonawców bez uprzedniej 
pisemnej zgody wymaganej w punkcie 5.1, lub jeżeli Wykonawca naruszy obowiązki wynikające z punktu 5.3, 
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Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i/lub żądania kary umownej w wysokości [*] PLN/ [2%] 
wartości umowy, za każde naruszenie postanowień punktu 5.1 i 5.3.  Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania za szkodę przewyższającą karę umowną. 
 
6. WYKONANIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA ZDROWIA, JAKOŚĆ 
6.1. Wykonawca bierze pod uwagę powszechnie uznane zasady techniczne, odpowiednie regulacje 
ustawowe i urzędowe oraz przepisy wewnętrzne Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zobowiązany 
jest do uwzględnienia treści ustawowych przepisów dotyczących BHP i ochrony zdrowia oraz dodatkowo 
wymagań BHP Zamawiającego ( Załącznik nr 1), a także układów zbiorowych pracy i innych przepisów 
wewnętrznych w tym zakresie, jeśli mają zastosowanie. Dotyczy to w szczególności sporządzania ocen ryzyka 
dla wykonywanych czynności i wykorzystywanych zasobów pracy. 
6.2. Dostawy maszyn i zasobów technicznych obejmują instrukcje montażu i obsługi, deklarację 
zgodności WE, znak CE oraz, w stosownych przypadkach, certyfikat badania projektu zgodnie z odpowiednimi 
przepisami. Pierwszeństwo przyznaje się dostawom zasobów technicznych, które są opatrzone znakiem CE. 
Jeżeli nie wydano oznaczenia CE, Wykonawca musi wykazać zgodność z wyżej wymienionymi przepisami. 
6.3. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia badania towaru zgodnie z ogólnymi normami 
branżowymi oraz, na życzenie, bezpłatnego udostępnienia Zamawiającemu wyników badania. Zamawiający 
ma również prawo do przeprowadzenia badania towaru, w tym prawo do przeprowadzenia badania przed 
jego dostawą do Zamawiającego. Badania te nie stanowią testu odbioru. 
6.4. W przypadku dostawy materiałów niebezpiecznych w rozumieniu przepisów Ustawy o przewozie 
towarów niebezpiecznych, informacje o produkcie - w szczególności aktualne karty charakterystyki WE w 
Polsce - należy przesłać do Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem przed dostarczeniem ich w 
miejscu dostawy. To samo dotyczy informacji o wymaganych przez prawo ograniczeniach marketingowych. 
Należy przestrzegać przepisów ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. 
6.5. Co do zasady, należy unikać stosowania materiałów o właściwościach rakotwórczych, toksycznych 
dla rozrodczości lub mutagennych. W przypadku konieczności odstępstwa od tej zasady Zamawiający 
zostanie poinformowany o tym na piśmie przed dostawą/ wykorzystaniem takiego materiału. Należy wspólnie 
uzgodnić wynikające z tej sytuacji działania ochronne. 
6.6. Jeśli Wykonawca posiada system zapewnienia jakości, np. zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 - 
9003, Zamawiający lub osoba trzecia zatrudniona przez Zamawiającego jest uprawniona do zapoznania się 
z tym systemem po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. 
6.7. W odniesieniu do elementów wymiennych i części zamiennych Wykonawca powinien wyraźnie opisać 
wszystkie charakterystyczne parametry, takie jak np: 
- producent 
- typ 
- numery ( zamówienia, artykułu, numer identyfikacyjny) 
- wymiary 
- materiał 
- oznaczenia norm, takich jak DIN, IEC, ISO itp. 
Jeżeli wyroby / urządzenia, które mają być dostarczone, zawierają materiały lub wykorzystują materiały 
eksploatacyjne podlegające przepisom Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, materiały te zgłasza 
się odpowiednio. 
6.8. Wykonawca bez zbędnej zwłoki powiadomi Zamawiającego o wątpliwościach co do przewidywanego 
sposobu realizacji lub wykonania prac przez innych wykonawców, o ile dotyczy to zakresu zamówienia 
Wykonawcy. 
6.9. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do godzin pracy obowiązujących w miejscu, w którym 
usługa ma być świadczona.  Upoważnieni przedstawiciele i pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do 
korzystania z systemu rejestracji czasu obecności Zamawiającego. 
6.10. Wykonawca i jego podwykonawcy wyznaczą personel posiadający odpowiednie kwalifikacje, 
przeszkolony i poddany badaniom medycznym stosownie do obowiązków, które mają być wykonane oraz 
zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Na życzenie Zamawiającego należy 
przedłożyć aktualne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i badania. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do przeprowadzania w trakcie realizacji robót kontroli przestrzegania przepisów BHP przez Wykonawcę i 
wyznaczonych przez niego podwykonawców. 
6.11. Wykonawca zobowiązuje się nie narażać żadnej osoby, z którą ma kontakt w związku z 
wykonywaniem swoich obowiązków na rzecz Zamawiającego, na nieuzasadnioną dyskryminację lub nękanie. 
Wykonawca zobowiązuje się ponadto do wyraźnego wskazania tego wymogu swoim pracownikom i nałożenia 
na nich odpowiedniego obowiązku w tym zakresie. 
6.12. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad postępowania obowiązujących na terenie 
budowy w zakresie zarządzania kryzysowego, o których został poinformowany. 
6.13. Z ważnych powodów Zamawiający ma prawo żądać wymiany personelu Wykonawcy. Dotyczy to w 
szczególności sytuacji, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do posiadania niezbędnego doświadczenia 
lub kwalifikacji lub gdy nie są przestrzegane przepisy bezpieczeństwa pracy/ ochrony środowiska. W takim 
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przypadku Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanego zastępstwa. Nie ma to wpływu na 
uzgodnione terminy. Wymiana personelu przez Wykonawcę wymaga uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. Wykonawca ponosi wszelkie dodatkowe koszty z tym związane. 
6.14. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi szkodami i kosztami (w 
tym kosztami związanymi z dochodzeniem praw) wynikającymi z naruszenia norm prawnych, z winy 
Wykonawcy lub któregokolwiek z jego pracowników lub podwykonawców. 
6.15. Zamawiający rejestruje wszystkie wypadki przy pracy, w drodze do lub z pracy, w odniesieniu do 
własnego personelu oraz personelu zewnętrznego pracującego dla Zamawiającego. Rejestrowanie służy 
poprawie bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz wypełnieniu ustawowych obowiązków. Jeśli pracownik 
wyznaczony przez Wykonawcę lub jednego z jego podwykonawców ulegnie wypadkowi w drodze do lub z 
miejsca wykonywania pracy (wypadek w drodze do lub z pracy) lub w miejscu wykonywania pracy w trakcie 
realizacji uzgodnionych obowiązków (wypadek przy pracy), Wykonawca bez zbędnej zwłoki powiadomi 
pisemnie specjalistę Zamawiającego ds. bezpieczeństwa na miejscu o tym zdarzeniu oraz o dalszych 
szczegółach dotyczących przebiegu wypadku. Zgłoszenie wypadku nie zwalnia Wykonawcy z ustawowego 
obowiązku zgłoszenia, ustalenia przyczyn i skutków wypadku oraz podjęcia odpowiednich działań w celu 
zapobieżenia podobnym wypadkom, zgodnie z Kodeksem Pracy i odpowiednimi przepisami prawa pracy. 
 
7. INICJATYWA ONZ "GLOBAL COMPACT" ORAZ UNIJNE PRZEPISY ANTYTERRORYSTYCZNE 
7.1. RWE przywiązuje ogromną wagę do społecznej odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstwa. 
Dlatego też uczestniczy w inicjatywie ONZ "Global Compact". Inicjatywa ta opiera się na dziesięciu 
podstawowych zasadach, których celem jest zapewnienie większych korzyści społecznych i ekonomicznych z 
globalizacji oraz zapobieganie korupcji. Kodeks Etyczny RWE odwołuje się do zasad "Global Compact" i można 
go pobrać z internetu pod adresem https://www.group.rwe/en/the-group/compliance/code-of-conduct. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania tych zasad. 
7.2. W celu zwalczania terroryzmu na mocy rozporządzeń Rady Unii Europejskiej (WE) nr 881/2002 i (WE) 
nr 2580/2001, które stosuje się bezpośrednio w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
wprowadzono zakaz bezpośredniego i pośredniego przekazywania środków pieniężnych i zasobów 
gospodarczych niektórym osobom fizycznym, prawnym, grupom i organizacjom. Wykonawca zobowiązuje się 
do przestrzegania tego zakazu oraz do sprawdzenia, czy jego partnerzy handlowi i pracownicy figurują w 
wykazach osób fizycznych, prawnych, grup lub organizacji, publikowanych jako załączniki do powyższych 
Rozporządzeń. Należy powstrzymać się od realizacji transakcji z tymi osobami, grupami lub organizacjami. 
 
8. UBEZPIECZENIE 
Na czas trwania umowy, łącznie z okresami gwarancji i przedawnienia roszczeń z tytułu wad, Wykonawca 
musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na warunkach zwyczajowo przyjętych w tej 
branży (minimalna kwota ubezpieczenia: 1,5 mln EUR na każde wystąpienie szkody). Wykonawca 
zobowiązany jest udokumentować ten fakt na żądanie Zamawiającego. 
 
9. CZAS DOSTAWY/WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
9.1. Terminy dostawy lub wykonania podane w zamówieniu są wiążące. Wykonawca jest zobowiązany 
poinformować Zamawiającego na piśmie, bez zbędnej zwłoki, jeśli wystąpią lub staną się dla niego oczywiste 
okoliczności wskazujące, że uzgodniony termin nie może być dotrzymany. 
9.2. Wykonawca może powoływać się na nieotrzymanie niezbędnych dokumentów, które winny być 
dostarczone przez Zamawiającego tylko wtedy, gdy nie otrzymał ich w rozsądnym terminie, pomimo 
uprzedniego pisemnego wezwania. 
 
10. WYSYŁKA 
10.1. Wybiera się najkorzystniejszą dla Zamawiającego opcję transportu, z wyjątkiem przypadków, gdy 
Zamawiający wyraźnie wydał konkretne instrukcje dotyczące transportu. Przesyłki powinny być opakowane 
w taki sposób, aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu. 
10.2. Dane szczegółowe dotyczące zamówienia (numer zamówienia, data zamówienia, miejsce dostawy, 
w stosownych przypadkach nazwa odbiorcy oraz numer materiału), wraz z adresem wysyłki, są podane w 
dokumentacji przewozowej. 
10.3. Wykonawca ponosi koszty powstałe w wyniku błędnego skierowania dostaw, o ile jest on 
odpowiedzialny za transport lub o ile błędne skierowanie wynika z winy Wykonawcy. 
10.4. Wykonawca jest uprawniony do realizacji dostaw/wykonania zamówienia etapami tylko za uprzednią 
pisemną zgodą Zamawiającego. 
10.5. Podpisanie dokumentu potwierdzenia dostawy nie oznacza uznania, że dostarczony towar jest 
zgodny z umową. 
 
11. WJAZD I PRZEMIESZCZANIE SIĘ POJAZDÓW PO TERENIE ROBÓT/PLACU BUDOWY 
11.1. Wjazd i przemieszczanie się pojazdów po terenie robót / placu budowy wymaga stosownej rejestracji. 
Należy przestrzegać instrukcji wydanych przez wyspecjalizowany personel Zamawiającego. Należy stosować 
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się do przepisów ruchu drogowego. Bez względu na podstawę prawną, Zamawiający i jego pracownicy 
odpowiadają tylko za rażące zaniedbania i działania umyślne, a także za zwykłe zaniedbania w przypadku 
uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia. 
11.2. W przypadku świadczenia usług na terenie robót / placu budowy stosuje się odnośny regulamin placu 
budowy. W chwili podjęcia robót lub na wcześniejsze żądanie, egzemplarz i/lub kopie regulaminu placu 
budowy wraz z załącznikami przekazuje się, za podpisem, osobom odpowiedzialnym za nadzór u Wykonawcy. 
Znajomość treści regulaminu placu budowy wraz z załącznikami potwierdza się pisemnym oświadczeniem. 
 
12. ZMIANY W REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
12.1. Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu pisemne powiadomienie o zmianach lub 
rozszerzeniu zakresu dostawy/wykonania zamówienia, które okażą się niezbędne w trakcie realizacji. Ich 
wdrożenie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
12.2. W ciągu dziesięciu dni kalendarzowych od otrzymania wniosków o wprowadzenie zmian od 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zbadać je pod kątem ewentualnych konsekwencji i pisemnie 
powiadomić Zamawiającego o wyniku. W szczególności należy wskazać wpływ zmian na wykonanie 
techniczne, na koszty i harmonogram realizacji. Jeśli Zamawiający zdecyduje się na wprowadzenie zmian, 
strony umowy odpowiednio dostosują umowę. 
 
13. UTYLIZACJA ODPADÓW 
W zakresie, w jakim odpady powstają w trakcie realizacji dostaw/usług przez Wykonawcę, Wykonawca 
zobowiązuje się, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, do recyklingu lub utylizacji odpadów na własny koszt, 
zgodnie z przepisami prawa o odpadach. Własność, ryzyko i odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa 
o odpadach przechodzi na Wykonawcę w momencie powstania odpadów. 
 
14. PRZENIESIENIE RYZYKA 
Ryzyko przechodzi na Zamawiającego dopiero z chwilą przekazania Zamawiającemu dostaw/usług lub z 
chwilą przyjęcia dostaw/usług przez Zamawiającego. 
 
15. ROSZCZENIA Z TYTUŁU WAD 
15.1. Zamawiający zachowuje wszelkie ustawowe prawa w odniesieniu do wad. Dodatkowo Wykonawca 
udziela Zamawiającemu gwarancji, zgodnie z art. 577.1 Kodeksu Cywilnego, na okres 2 lat od daty dostawy. 
W ramach gwarancji Zamawiający może, według własnego uznania, żądać usunięcia wady lub dostarczenia 
rzeczy wolnej od wad lub, w zależności od przypadku, wykonania nowej pracy. Wykonując swoje zobowiązania 
wynikające z niniejszego ustępu, Wykonawca uwzględnia potrzeby operacyjne Zamawiającego. Dla celu 
uniknięcia wątpliwości, Zamawiający może korzystać z uprawnień gwarancyjnych niezależnie od ustawowych 
uprawnień odnoszących się do wad. 
15.2. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad ulega przedłużeniu o okres między złożeniem reklamacji 
z tytułu wady a usunięciem wady. W celu zachowania przez Zamawiającego prawa do roszczenia z tytułu 
wady wystarczy, że Wykonawca zostanie powiadomiony o wadzie przed upływem okresu gwarancji. Działania 
naprawcze mogą być podejmowane po upływie tego okresu. 
15.3. Jeżeli części dostarczonego towaru lub wykonanej usługi mają być zmienione lub wymienione na 
części innego rodzaju, w ramach roszczeń z tytułu wad, odpowiednie elementy wymienne i części zamienne 
zostaną zmienione lub wymienione na koszt Wykonawcy. 
15.4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo do dalszego nieodpłatnego korzystania 
z usług Wykonawcy do momentu uzyskania odpowiedniego zastępstwa. 
15.5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca poniesie koszty demontażu / usunięcia, a także 
koszty przewozu zwrotnego oraz przejmie odpowiedzialność za usunięcie pozostałości. 
 
16. ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ NIEZALEŻNIE OD DATY 
Wykonawca gwarantuje, że towar będzie wykazywał zgodność z umową niezależnie od daty. Oznacza to, że 
w odniesieniu do elementów powiązanych z czasem, takich jak daty, okresy i kroki w czasie (zwanych dalej: 
elementami powiązanymi z datą), towar musi działać, funkcjonować i nadawać się do użytku zgodnie z 
umową, bez wad i prawidłowo, bez ograniczeń, również w połączeniu z innymi towarami. 
W szczególności: 
- elementy towarów powiązane z datą nie mogą powodować żadnego pogorszenia funkcjonalności, zakłóceń 
w działaniu lub przerw w działaniu w odniesieniu do tychże towarów lub innych towarów; 
- elementy powiązane z datą lub przetwarzanie takich elementów nie może prowadzić do uzyskania 
nieprawidłowych wyników, 
- lata przestępne muszą być prawidłowo obliczone i przetworzone. 
 
17. WAGA / ILOŚCI 
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W przypadku odchyleń wagowych obowiązuje waga ustalona przez Zamawiającego przy odbiorze 
towaru/usługi, chyba że Wykonawca wykaże, że obliczona przez niego waga została prawidłowo ustalona 
zgodnie z ogólnie przyjętą metodą. Odnosi się to również analogicznie do ilości. 
 
18. REKLAMACJE Z TYTUŁU WAD 
W przypadku dostawy towaru, który Zamawiający zobowiązany jest zbadać zgodnie z art. 563 Kodeksu 
Cywilnego, termin na zbadanie towaru i zgłoszenie reklamacji z tytułu widocznej wady towaru wynosi dwa 
tygodnie od momentu odbioru dostawy. Termin zgłaszania reklamacji z tytułu wad ukrytych wynosi dwa 
tygodnie od wykrycia wady. 
 
19. CENY / WYSTAWIANIE FAKTUR /PŁATNOŚCI 
19.1. Ceny podane w zamówieniu są cenami stałymi i mają charakter ryczałtowy. Obejmują one wszystkie 
zniżki i dodatkowe opłaty. Wynagrodzenie za wykonanie usługi obejmuje również ewentualne przeniesienie 
przez Wykonawcę na Zamawiającego praw własności intelektualnej. 
19.2. Wszystkie ceny są cenami nie zawierającymi podatku VAT, jednakże w przypadku, gdy świadczenie 
usługi lub dostawa towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z właściwymi przepisami 
podatkowymi (w szczególności ustawą o podatku od towarów i usług), ceny takie zostaną powiększone o 
odpowiednią kwotę podatku VAT i wystawia się odpowiednio fakturę VAT (tj. zgodnie z właściwymi przepisami 
podatkowymi). Płatności podlegające opodatkowaniu polskim podatkiem VAT, zgodnie z polskim prawem 
podatkowym, muszą spełniać następujące warunki:  
i) są realizowane w oparciu o mechanizm podzielonej płatności (tzn. dana płatność jest dzielona na 
kwotę netto i kwotę VAT i przekazywana odpowiednio na standardowy rachunek bankowy prowadzony przez 
bank odbiorcy oraz na rachunek bankowy VAT prowadzony dla tego odbiorcy przez ten bank);  
ii) kwota podatku VAT jest płatna w PLN, kwota netto danej płatności (bez VAT) jest wpłacana w 
podstawowej walucie danej umowy; 
iii) przeliczenie kwoty VAT obliczonej w walucie innej niż PLN na PLN następuje zgodnie z polskim 
prawem podatkowym (w szczególności z ustawą o podatku od towarów i usług);  
iv) wszystkie płatności są dokonywane na rachunek bankowy odbiorcy wskazany w wykazie 
prowadzonym przez polskie organy podatkowe ("biała lista") opublikowanym zgodnie z art. 96b ust. 1 polskiej 
ustawy o podatku od towarów i usług). 
19.3. Jeżeli zgodnie z prawem Wykonawca jest zobowiązany do dokonania potrącenia lub pobrania kwoty 
płatnej na rzecz RWE Renewables (będącego odbiorcą płatności), Wykonawca jest zobowiązany, w tym 
samym czasie, w którym kwota będąca przedmiotem potrącenia lub pobrania staje się wymagalna, dokonać 
na rzecz odbiorcy płatności w takiej dodatkowej kwocie, jaka jest wymagana do zapewnienia, że kwota netto 
otrzymana przez odbiorcę będzie równa pełnej kwocie, jaką otrzymałby, gdyby takie potrącenie lub pobranie 
nie było wymagane. 
19.4. Wynagrodzenie jest należne dopiero po dostarczeniu towaru lub odbiorze usługi. Po zrealizowaniu 
dostawy/odbiorze usługi, faktury, które mają być wystawione w dwóch egzemplarzach, zostaną przesłane - 
oddzielnie dla każdego zamówienia - na adres do faktury podany w zamówieniu oraz dodatkowo na adres e-
mail wskazany w zamówieniu lub innym dokumencie ofertowym. Należy podać numery zamówień oraz 
dołączyć wszystkie dokumenty rozliczeniowe (zestawienie materiałów, ewidencję wykonanych prac, 
pomiarów itp.). 
19.5. Faktury za częściową dostawę / etap realizacji usługi powinny być opatrzone adnotacją "Faktura za 
częściową dostawę" lub "Faktura za etap". Faktury końcowe powinny być opatrzone adnotacją "Faktura za 
pozostałą część dostawy" lub "Faktura za pozostałą część usługi"". 
19.6. Każda faktura musi oddzielnie wykazywać należny podatek VAT zgodnie z przepisami. Do przesyłki 
towarów nie należy dołączać oryginałów faktur. 
19.7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z niedopełnienia 
obowiązków określonych w punktach 19.1 do 19.4. 
19.8. Zamawiającemu przysługuje prawo do kompensaty i zatrzymania należności w zakresie określonym 
przepisami ustawy. 
 
20. ZAKAZ CESJI PRAW I OBOWIĄZKÓW 
Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do przeniesienia swoich 
praw i obowiązków na osoby trzecie, ani do zlecenia ich odzyskania osobom trzecim.  
 
21. ROZWIĄZANIE UMOWY 
21.1. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w każdym czasie. Wypowiedzenie powinno być 
dokonane w formie pisemnej, z podaniem stosownej przyczyny wypowiedzenia. Jeśli jedna ze stron 
(podwykonawców) umowy złoży wypowiedzenie, Wykonawca bez zbędnej zwłoki powiadomi o tym 
Zamawiającego i przekaże mu wszystkie dokumenty robocze niezbędne do kontynuacji świadczenia usług. 
Jeśli w takim przypadku prawa Wykonawcy do zaległego wynagrodzenia są przedmiotem sporu i z tego 
powodu Wykonawca dochodzi prawa zatrzymania świadczeń w terminie lub około terminu wypowiedzenia, 
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Zamawiający może, według uznania, zapobiec wykonaniu przysługującego prawa zatrzymania świadczeń 
poprzez zapewnienie zabezpieczenia o trwałej wartości. Zamawiający ma prawo do ustalenia sumy tego 
zabezpieczenia. Inaczej niż w przypadku skutków wypowiedzenia przewidzianych w przepisach prawa, 
zastosowanie mają następujące postanowienia: 
21.1.1. W przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest 
zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane zgodnie z 
umową do momentu otrzymania wypowiedzenia i z których może on skorzystać, na podstawie uzgodnionej 
ceny za poszczególne etapy realizacji  usługi. Powyższe nie ma wpływu na roszczenia odszkodowawcze 
Zamawiającego. 
W szczególności, następujące przyczyny rozwiązania umowy leżą po stronie Wykonawcy: 
- Wykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań umownych pomimo pisemnego wezwania i 
wyznaczenia stosownego terminu, które to działania pozostają bezskuteczne. 
- W związku z realizacją dostaw lub usług Wykonawca narusza w znacznym stopniu przepisy lub nakazy prawa 
publicznego, które to naruszenia podlegają odszkodowaniu za szkodę i karze grzywny. 
- Wykonawca ostatecznie odmawia wykonania lub zaniedbuje jeden lub więcej swoich obowiązków 
wynikających z umowy. 
21.1.2. Jeśli Zamawiający wypowie umowę z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest 
uprawniony do żądania uzgodnionego wynagrodzenia. Wykonawca musi jednak umożliwić potrącenie 
wydatków, które zaoszczędzi w wyniku anulowania umowy lub przychodu, który nabywa lub umyślnie nie 
nabywa, poprzez wykorzystanie swojej siły roboczej w innym miejscu. 
21.1.3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę, jeżeli Wykonawca zaprzestanie dokonywania płatności 
lub znajduje się w stanie faktycznej niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością lub złożył wniosek o 
wszczęcie postępowania naprawczego lub wniosek o zatwierdzenie układu przyjęty w postępowaniu 
układowym. Zamawiający jest zobowiązany do proporcjonalnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane 
usługi. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania wyrównawczego z tytułu niewykonania 
pozostałych świadczeń. 
21.1.4. O ile występuje zarówno przyczyna wypowiedzenia określona w podpunkcie 21.2.1, jak i w 
podpunkcie 21.2.3, rozwiązanie umowy zgodnie z podpunktem 21.2.1 ma pierwszeństwo. 
21.2. Do czasu wydania zakupionego towaru, zgodnie z umową, Zamawiający może w każdej chwili 
odstąpić od zamówienia na dostawy (art. 295 Kodeksu Cywilnego), jeżeli w wyniku decyzji władz państwowych 
Zamawiający nie jest już zainteresowany świadczeniem usług przez Wykonawcę. Zamawiający może również 
odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca znajduje się w stanie faktycznej niewypłacalności lub zagrożenia 
niewypłacalnością lub złożył wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego lub wniosek o zatwierdzenie 
układu przyjęty w postępowaniu układowym. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy ze 
względu na niniejszy podpunkt, w odniesieniu do uprawnienia Wykonawcy do wynagrodzenia stosuje się 
postanowienia pkt. 21.2.1 - 21.2.3 powyżej. Zamawiający nabywa prawo do części usługi, za którą wypłaca 
wynagrodzenie. 
 
22. PRAWO UŻYTKOWANIA I PRAWA WŁASNOŚCI 
22.1. W ramach swojej grupy korporacyjnej Zamawiający może nieodwołalnie, bez ograniczeń, 
nieodpłatnie korzystać z przedmiotu umowy, w tym z praw patentowych i innych praw majątkowych 
przysługujących Wykonawcy przed rozpoczęciem świadczenia usług i wykorzystywanych do realizacji usługi. 
To prawo użytkowania daje również prawo do zmiany przedmiotu umowy i obejmuje również ilustracje, 
rysunki, obliczenia, metody analizy, receptury i inne prace wykonane lub opracowane przez Wykonawcę w 
trakcie tworzenia i/lub realizacji umowy. Zamawiający może udostępniać dokumenty osobom trzecim w celu 
odtworzenia elementów wymiennych lub części zamiennych.  Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że żadne 
prawa osób trzecich, w szczególności jego podwykonawców, nie stoją w sprzeczności z przyznaniem 
niniejszego prawa użytkowania i zabezpiecza Zamawiającego przed roszczeniami w tym zakresie. 
22.2. Wykonawca ma obowiązek dopilnować, by nie nastąpiło naruszenie praw własności lub praw 
autorskich osób trzecich w wyniku dostarczenia i/lub wykorzystania przedmiotu dostawy lub wykonania i/lub 
w wyniku dostarczenia i/lub wykorzystania wyprodukowanego utworu. Wykonawca zabezpieczy 
Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia tych praw, a także w inny 
sposób zabezpieczy Zamawiającego przed odpowiedzialnością. Naprawy mogą być wykonywane przez 
Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli, nawet jeśli Wykonawcy przysługują prawa własności 
intelektualnej. 
 
23. ZACHOWANIE POUFNOŚCI, OCHRONA DANYCH, PRZETWARZANIE DANYCH ZWIĄZANYCH Z 
ZAMÓWIENIEM, BEZPIECZEŃSTWO 
23.1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania absolutnej poufności i wykorzystywania wyłącznie w celu 
realizacji zamówienia wszystkich informacji, które Zamawiający udostępni mu w związku z zamówieniem. 
Informacje poufne w rozumieniu niniejszego postanowienia obejmują dokumenty, dane szczegółowe, dane i 
inne informacje, które są oznaczone jako poufne lub ze względu na swój charakter są uważane za poufne. 
Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które były już znane Wykonawcy w momencie ich 



 

 

7 of 9 
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2021 

otrzymania lub o których Wykonawca dowiedział się gdzie indziej (np. od osób trzecich bez żadnych 
zastrzeżeń co do poufności lub dzięki własnym staraniom). 
23.2. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia poufnych informacji Zamawiającego wyłącznie 
własnym pracownikom oraz podwykonawcom i dostawcom, którym na podstawie stosownych umów 
powierzono świadczenie usług  związanych z realizacją zamówienia przez Wykonawcę i którzy zobowiązali się 
do zachowania poufności w ten sam sposób, co Wykonawca wobec Zamawiającego. Dostęp do informacji 
poufnych Zamawiającego udzielany jest wyłącznie na podstawie zasady koniecznego dostępu i pod 
warunkiem, że pracownikom tym, podwykonawcom i dostawcom nie wolno ujawniać informacji poufnych 
Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca powinien wykazać, że zobowiązanie to zostało 
przeniesione. Wszelkie informacje przekazane przez Zamawiającego pozostają własnością Zamawiającego. 
To samo dotyczy kopii, nawet jeśli zostały wykonane przez Wykonawcę. 
Po wykonaniu umowy, informacje poufne przekazane przez Zamawiającego zostaną na jego żądanie, nie 
później niż z chwilą upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu wad, w całości i automatycznie zwrócone 
Zamawiającemu lub, według jego uznania, zniszczone. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania, jeżeli 
ustawowe terminy przechowywania dokumentacji są z nimi sprzeczne. 
23.3W zakresie, w jakim w związku z realizacją zamówienia, pomiędzy Stronami dochodzi do przekazywania 
danych osobowych, Strony przetwarzają takie dane osobowe wyłącznie zgodnie z wymogami odpowiednich 
przepisów o ochronie danych, tj. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), ustawy z dnia 10 
maja 2018 (Dz.U. z 2018 r. poz.1000) o ochronie danych osobowych  oraz , w zależności od przypadku, 
innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych mających zastosowanie do przetwarzania danych 
osobowych w ramach realizacji zamówienia. 
23.4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i monitorowania iprzestrzegania przepisów prawnych 
wymienionych w ust. 23.3. w swojej organizacji. Wykonawca nałoży te obowiązki na wszystkie osoby 
wyznaczone przez niego do celów realizacji zamówienia, wydając im w tym zakresie stosowne upoważnienia. 
Dotyczy to w szczególności obowiązku zachowania tajemnicy udostępnionych danych osobowych. Na 
żądanie, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania inspektorowi ochrony danych Zamawiającego, w formie 
wymaganej zgodnie z przepisami prawa, że przestrzega tego obowiązku. 
23.5. Dane osobowe w rozumieniu niniejszego dokumentu odnoszą się do definicji zawartej w art. 4 pkt 1) 
RODO i oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej 
("osobie, której dane dotyczą"). Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można bezpośrednio lub 
pośrednio zindentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer 
identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych 
czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 
społeczną tożsamość tej osoby fizycznej. 
23.6. Przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu niniejszego dokumentu odnosi się do definicji zawartej 
w art. 4 pkt 2) RODO i oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w 
sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, 
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 
23.7. Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w ramach realizacji zamówienia i według 
dyspozycji Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi  ochrony  danych osobowych. 
Przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych stosuje się również odpowiednio, jeżeli Wykonawca 
dokonuje kontroli lub obsługi zautomatyzowanych procedur lub systemów przetwarzania danych, a dostęp 
do danych osobowych nie może być w tym zakresie wykluczony. Zamawiający jest odpowiedzialny za ocenę 
dopuszczalności przetwarzania danych osobowych oraz za zabezpieczenie praw osób, których dane dotyczą 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (prawo  dostępu, prawo do sprostowania, usunięcia 
danych itp.). 
23.8. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych zgodnie z zamówieniem, Wykonawca gwarantuje 
odpowiednią ochronę danych osobowych w celu zapewnienia poufności, dostępności i integralności 
udostępnionych danych osobowych oraz ze swojej strony zapewnia, że istotne techniczne i organizacyjne 
środki bezpieczeństwa związane z ochroną danych osobowych są przez Wykonawcę stosowane zgodnie z 
przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).  
Zamawiający ma prawo do sprawdzenia w każdej chwili, czy udostępnione dane osobowe są przetwarzane 
przez Wykonawcę zgodnie z wydanymi instrukcjami oraz czy zastosowane są przez Wykonawcę należyte 
środki techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych. Wykonawca ma obowiązek udzielić  pisemnych 
informacji niezbędnych do monitorowania zamówienia oraz udzielić Zamawiającemu niezbędnych praw do 
wejścia, kontroli i dostępu. W indywidualnych przypadkach Zamawiający ma prawo do wskazania Wykonawcy 
koniecznych dalszych środków technicznych i organizacyjnych, które Wykonawca zobowiązany będzie 
wdrożyć celem zapewnienia należytej  ochrony udostępnionych danych osobowych. 
23.9. Dostęp do zasobów danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, w szczegolności 
dotyczących pracowników i klientów Zamawiającego, jest przyznawany wyłącznie w takim zakresie i na tyle, 
na ile jest to niezbędne do właściwego wykonywania przez Wykonawcę swojej pracy  w ramach łączącego 
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strony stosunku umownego w związku z realizacją zamówienia23.10.. Po ustaniu stosunku 
umownego Wykonawca może w dalszym ciągu przechowywać lub zachowywać w innej formie udostępnione 
dane osobowe tylko w uzasadnionych celach i tylko w takim zakresie, w jakim okresy ustawowe lub umowne 
dotyczące przechowywania dokumentacji uzasadniają dalsze ich przechowywanie.  
23.11. Wykonawca bez zbędnej zwłoki poinformuje Zamawiającego o wszelkich przesłankach 
wskazujących na naruszenie u Wykonawcy i / lub jego podwykonawcy/ -ów czy dostawcy / - ów przepisów o 
ochronie danych osobowych lub zapisów niniejsze punktu "Ochrona danych, Przetwarzanie danych 
związanych z zamówieniem, zachowanie poufności, bezpieczeństwo". 
23.12. Zamawiający może całkowicie lub częściowo odstąpić od umowy, jeśli Wykonawca nienależycie 
wykona lub nie wykona, w rozsądnym terminie, swoich obowiązków wynikających z niniejszego punktu 
"Ochrona danych, Przetwarzanie danych związanych z zamówieniem, zachowanie poufności, 
bezpieczeństwo" lub naruszy przepisy o ochronie danych osobowych umyślnie lub w wyniku rażącego 
zaniedbania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione 
przez Zamawiającego w wyniku naruszenia obowiązków Wykonawcy. Za działania i zaniechania osób, przy 
pomocy których będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe, Wykonawca odpowiada jak za działania 
lub zaniechania własne. 
23.13.. Rozwiązanie łączącej Strony umowy nie ma wpływu na obowiązki Wykonawcy, jego podwykonawców 
i dostawców oraz osób, przy pomocy których Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe, wynikające z 
podpunktów 23.1 do 23.9 niniejszego punktu "Ochrona danych, Przetwarzanie danych związanych z 
zamówieniem, zachowanie poufności, bezpieczeństwo". Obowiązki te nie podlegają przedawnieniu.  
23.14.. Zamawiający jest administratorem danych Wykonawcy oraz osób kontaktowych Wykonawcy 
udostępnionych Zamawiającemu w związku z realizacją zamówienia. Przetwarzanie przez Zamawiającego 
danych Wykonawcy oraz osób kontaktowych Wykonawcy odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o ochronie danych osobowych. Klauzula informacyjna RODO Zamawiającego stanowi załącznik do 
zamówienia lub umowy z Wykonawcą. Wykonawca niniejszym potwierdza zapoznanie się z klauzulą 
informacyjną RODO Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne przekazanie tej klauzuli 
osobom kontaktowym Wykonawcy. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie tego 
obowiązku.  
23.15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania spółkom zależnym RWE, w celach wskazanych w 
klauzuli informacyjnej RODO Zamawiającego, danych osobowych dotyczących Wykonawcy oraz osób 
kontaktowych Wykonawcy, które zostały udostępnione Zamawiającemu w związku z zamówieniem i 
zastrzega sobie prawo do przechowywania tych danych,  zgodnie z obowiązującymi  przepisami  
dotyczącycymi  przechowywania i archiwizacji dokumentacji. 23.16. O ile w związku z realizacją zamówienia 
Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe w imieniu Zamawiającego w oparciu o treść z art. 28 RODO, 
Strony będą zobowiązane do zawarcia umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zgodnie z 
wymogami art. 28 ust. 3 i 4 RODO. 
23.17. Strony zobowiązują się na bieżąco śledzić zmiany regulacji ochrony danych osobowych i 
dostosowywać sposób przetwarzania danych, w szczególności procedury wewnętrzne i sposoby 
zabezpieczenia danych osobowych do aktualnych wymagań prawnych. 
 
24. ZABEZPIECZENIE KORZYSTANIA Z INFORMACJI W SPOSÓB WOLNY OD DYSKRYMINACJI  
24.1. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzekazywania informacji wrażliwych gospodarczo lub 
przynoszących korzyści ekonomiczne, wynikające ze sfery wpływów Zamawiającego, o których dowiedział się 
w trakcie realizacji zamówienia i które mogłyby mieć znaczenie handlowe dla organizacji i/lub przedsiębiorstw 
zajmujących się dystrybucją, obrotem, produkcją lub wytwarzaniem energii. 
24.2. W szczególności, poufnemu traktowaniu podlegają: 
- - adresy i dane profilu obciążenia przyłączonych klientów 
- - nazwy dostawców dystrybutorów 
- - informacje na temat gotowości przyłączonych klientów do zmiany dostawcy  
- - informacje na temat zainteresowania potencjalnych nowych klientów przyłączeniem 
- - informacje na temat środków służących rozbudowie sieci i tworzeniu dostępu do niej 
- - informacje o nieaktywnych przyłączeniach gospodarstw domowych. 
- - informacje na temat kryteriów efektywności kosztowej przy ocenie przyłączeń i rozbudowy sieci 
Wykonawca zobowiązuje się wyraźnie wskazać te zobowiązania swoim pracownikom i/lub podwykonawcom 
i nałożyć na nich odpowiedni obowiązek. 
  
25. ZASTRZEŻENIE CO DO ROZLICZEŃ NETTINGOWYCH WEWNĄTRZ GRUPY  
25.1. Zamawiający i przedsiębiorstwa RWE mają prawo do należności Zamawiającego i przedsiębiorstw 
RWE jako współwierzyciele. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, przedsiębiorstwa RWE są spółkami 
powiązanymi z Zamawiającym oraz przedsiębiorstwami w kraju i za granicą, w których RWE posiada udziały 
w wysokości co najmniej 50 %. 
Przedsiębiorstwa RWE mogą dokonać kompensaty / potrącenia swoich należności wobec należności 
Wykonawcy, pod warunkiem, że takie rozliczenie nie pociąga za sobą negatywnych skutków dla żadnej ze 
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stron, w szczególności skutków podatkowych. Wszelkie prawa materialne i procesowe, które Wykonawca 
posiada w stosunku do jednego współwierzyciela w odniesieniu do danej wierzytelności, istnieją również w 
stosunku do pozostałych współwierzycieli. 
25.2. W odniesieniu do należności Wykonawcy od Zamawiającego i przedsiębiorstw RWE, Zamawiający i 
przedsiębiorstwa RWE mogą dokonać potrącenia / kompensaty z należnościami Zamawiającego i  
przedsiębiorstw RWE od Wykonawcy, o ile takie rozliczenie nie pociąga za sobą negatywnych skutków dla 
żadnej ze stron, w szczególności skutków podatkowych. 
25.3. Powyższe postanowienia stosuje się również w przypadku, gdy uzgodniono płatność gotówkową z 
jednej strony i złożenie weksli z drugiej strony lub gdy wzajemne roszczenia są wymagalne w różnych 
terminach. W tym zakresie rozliczenie następuje jednak w dacie waluty. W przypadku prowadzenia transakcji 
płatniczych uprawnienie to odnosi się do salda. 
25.4. W przypadku mnogości należności Wykonawca zrzeka się prawa do wniesienia sprzeciwu wobec 
postulatu Zamawiającego dotyczącego kompensaty należności. 
25.5. Na żądanie, Zamawiający udostępnia wykaz przedsiębiorstw RWE upoważnionych do prowadzenia 
kompensaty (rozliczeń w ramach nettingu) wewnątrz grupy. 
 
26. PUBLIKACJE / REKLAMA 
Ocena lub ujawnianie w publikacjach lub w celach reklamowych istniejących relacji biznesowych z 
Zamawiającym jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, wyraźną, pisemną zgodą Zamawiającego. 
 
27. WYSYŁKA ZAGRANICĘ 
Wykonawca jest świadomy, że wysyłka dokumentów i wszelkiego rodzaju przedmiotów w wielu przypadkach 
wymaga zezwolenia. W przypadku, gdy Wykonawca wysyła za granicę własne dokumenty lub przedmioty lub 
dokumenty lub przedmioty Zamawiającego, Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy możliwe 
jest uzyskanie zezwolenia na taką wysyłkę oraz - w niezbędnym zakresie - za uzyskanie we właściwym czasie 
wszystkich wymaganych zezwoleń oraz za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów. 
W przypadku naruszenia tych przepisów Zamawiający ma prawo do dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych za poniesione szkody. 
 
28. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 
W zakresie, w jakim Wykonawcą jest przedsiębiorca lub osoba prawna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 
osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz utworzony na podstawie prawa publicznego, sądem 
właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku 
umownego jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Poza powyższym Zamawiający jest 
uprawniony do wystąpienia z powództwem do sądu właściwego dla miejsca siedziby Wykonawcy. 
 
29. JĘZYK UMOWY / PRAWO UMOWY 
29.1. Językiem umowy jest język angielski. Do umowy stosuje się prawo polskie. 
29.2. Jeżeli siedziba Wykonawcy znajduje się za granicą, jako prawo umowy przyjmuje się prawo polskie, z 
wyłączeniem prawa kolizyjnego oraz z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach 
międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 roku. Warunki handlowe będą interpretowane 
zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi Incoterms - ICC, Paryż. 
 
30. FORMA PISEMNA 
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w sekcji 4., wiadomości e-mail nie spełniają wymogu formy 
pisemnej w rozumieniu niniejszych OW ani w rozumieniu poszczególnych umów zawartych na ich podstawie. 
Zmiany lub uzupełnienia do niniejszych OW muszą być dokonane w formie pisemnej. Dotyczy to również 
samego wymogu formy pisemnej. 
 
31. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ 
Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków są lub staną się nieważne lub niewykonalne, umowa 
jako całość oraz pozostałe postanowienia niniejszych OW pozostają w mocy. Od momentu stwierdzenia 
nieważności / niewykonalności, strony umowy są zobowiązane do zastąpienia nieważnego / niewykonalnego 
postanowienia postanowieniem równoważnym handlowo, o ile jest to możliwe, przy uwzględnieniu swoich 
wzajemnych interesów. To samo odnosi się odpowiednio do pominięć.  

 
 
 

 
 

 


