
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW WRAŻLIWYCH 
PRZEZ PGNiG TERMIKA SA 
edycja 3 z dnia 25.03.2019 r.  

1. Postanowienia ogólne i definicje 
 
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów Towarów stanowią integralną 

część Zamówień zakupu składanych u Dostawców przez PGNiG 
TERMIKA SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, na 
zakup Towarów. 

1.2. Przyjęcie Zamówienia przez Dostawcę oznacza, że zapoznał się 
z niniejszymi Warunkami i uznaje je za wiążące i mające 
zastosowanie do Zamówienia.  

1.3. Przyjęcie Warunków przez Dostawcę wyklucza stosowanie 
jakichkolwiek warunków sprzedaży i dostawy obowiązujących  
u Dostawcy. 

1.4. Przez użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu Towarów 
określenia należy rozumieć:  
a) Warunki – Ogólne Warunki Zakupu Towarów przez PGNiG 

TERMIKA SA (zwane także dalej „OWZ”); 
b) Zamawiający – PGNiG TERMIKA SA z siedzibą przy  

ul. Modlińskiej 15, 03-216 Warszawa; 
c) Dostawca – osoba prawna lub fizyczna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
dokonująca sprzedaży i dostawy Towarów; 

d) Towar / Towary – odpowiednio materiały, części zamienne, 
dostarczone przez Dostawcę; sklasyfikowane jako tzw. 
towary wrażliwe, najczęściej wykorzystywane w procederze 
wyłudzania podatku od towarów i usług, których lista znajduje 
się w ustawie regulującej opodatkowanie podatkiem od 
towarów i usług (aktualnie – w Załączniku 13 do Ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług); 

e) Zamówienie – złożone u Dostawcy przez Zamawiającego 
zamówienie zakupu Towarów sporządzone pisemnie, na 
formularzu przesłanym do Dostawcy w formie elektronicznej 
lub za pośrednictwem poczty, w szczególności określające 
nazwę, rodzaj, ilość, cenę netto Towarów, potwierdzające 
wcześniej uzgodnione warunki dostawy i wymagania 
techniczne;  

f) Umowa – umowa sprzedaży i dostawy Towarów zawarta 
pomiędzy Zamawiającym, a Dostawcą na podstawie 
Zamówienia potwierdzonego przez Dostawcę i niniejszych 
Warunków;  

g) Cena Towaru – cena netto Towaru (bez Podatku VAT); 
h) Strona – należy rozumieć Zamawiającego lub Dostawcę / 

Strony – należy rozumieć Zamawiającego i Dostawcę; 
i) Dni robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej; 

j) Podatek VAT – podatek od towarów i usług. 
 

2. Zawarcie i rozwiązanie Umowy 
 

2.1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa do wskazanych  
miejsc Towarów określonych w Zamówieniu podpisanym przez 
uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego. Zakup Towarów 
następuje wyłącznie na podstawie Zamówień,  
a wszelkie ustne ustalenia wymagają dla swej ważności 
pisemnego potwierdzenia. 

2.2. Każde Zamówienie złożone u Dostawcy precyzuje  
w szczególności nazwę, rodzaj, ilość, jednostkę miary, cenę 
jednostkową netto, wartość łączną netto Towarów, walutę 
transakcji, walutę płatności, warunki płatności, warunki dostawy, 
termin dostawy, miejsca i adresy dostawy Towarów.  
Wszelkie dodatkowe uzgodnienia dotyczące przedmiotu 
Zamówienia mogą być dokonane jedynie przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego.  
 

2.3. Umowa zostanie uznana za zawartą, jeżeli Dostawca dostarczy 
Zamawiającemu potwierdzenie Zamówienia w formie pisemnej,  
tj. prześle egzemplarz Zamówienia, podpisany przez 
uprawnionych przedstawicieli Dostawcy, w terminie 3 Dni 
roboczych od dnia otrzymania Zamówienia. W przypadku, gdy 
takie pisemne potwierdzenie Dostawcy nie zostanie w tym 
terminie dostarczone do Zamawiającego, Zamawiający przestaje 
być związany treścią złożonego Zamówienia.  
W przypadku zamówień o wartości do 20 000,00 PLN netto 
dopuszczalne jest przesłanie potwierdzenia zamówienia w formie 
elektronicznej.  

2.4. Dostawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot Zamówienia  
w całości, bez dzielenia na części chyba, że Zamawiający wyrazi 
na to uprzednią pisemną zgodę, albo zostało to wskazane w treści 
Zamówienia złożonego przez Zamawiającego. 

2.5. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę w trybie 
natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania przez 
Dostawcę obowiązujących przepisów, w szczególności w 
zakresie realizacji zobowiązań wynikających z tytułu podatku VAT  
 

3. Dostawa Towarów 
 

3.1. Dostawa Towarów będących przedmiotem Zamówienia jest 
każdorazowo określana przez Zamawiającego w treści 
Zamówienia. Przedmiot Zamówienia musi zostać wykonany 
zgodnie z treścią Zamówienia, obowiązującymi normami  
i przepisami.  

3.2. Przedmiotem dostawy są Towary fabrycznie nowe,  
odpowiadające pod każdym względem uzgodnionym 
wymaganiom technicznym, wykonany zgodnie z Polskimi 
Normami, w rozumieniu ustawy z dnia 12.09.2002 r.  
o normalizacji, oraz normami obowiązującymi w Unii Europejskiej, 
a także zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa oraz 
innymi przepisami prawa obowiązującymi na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej.  

3.3. Dostawca wraz z Towarami dostarczy Zamawiającemu wszelkie 
dokumenty dotyczące Towarów, w szczególności kopię 
Zamówienia potwierdzonego przez Dostawcę, kopię faktury za 
dostarczone Towary, list przewozowy / dokument WZ oraz 
kompletną dokumentację techniczną niezbędną do właściwego 
użytkowania, montażu / instalacji Towarów, poprawnego działania 
oraz obsługi, instrukcje w języku polskim, certyfikaty, świadectwa 
bezpieczeństwa, atesty, materiałowe i aprobaty dotyczące  
Towarów, instrukcje prawidłowego magazynowania Towarów, jak 
również inne dokumenty wymagane na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej i/lub Unii Europejskiej wymienione przez Zamawiającego  
w Zamówieniu. 

3.4. Dostawca oświadcza, że zawarcie i wykonywanie Zamówienia 
/Umowy nie narusza praw osób trzecich. 

3.5. Dostawcę obciąża obowiązek uzyskania wszelkich wymaganych 
dokumentów. Dostawca jest wyłącznie odpowiedzialny za skutki 
niewłaściwego sporządzenia lub braku kompletności 
dokumentów.  

3.6. Terminem dostawy Towarów jest termin wskazany w Zamówieniu 
i oznacza termin dostarczenia Towarów do wskazanych  
w Zamówieniu miejsc dostawy. 

3.7. Najpóźniej w terminie 2 Dni roboczych przed ustaloną datą 
dostawy Towarów, Dostawca przekaże przedstawicielowi 
Zamawiającego wskazanemu w Zamówieniu informacje 
dotyczące dokładnego terminu dostawy.  
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3.8. Dostawy zrealizowane w ilościach, jakości lub terminie innym niż 
określone w Zamówieniu uważa się za niezgodne  
z Zamówieniem, co oznacza, iż Zamawiający będzie uprawniony 
do obciążenia Dostawcy karami umownymi, a nadto służyć mu 
będzie prawo odmowy przyjęcia Towarów lub odstąpienia od 
Umowy w terminie kolejnych 14 dni. 

3.9. Dostawa Towarów do miejsca wskazanego w Zamówieniu 
następuje na koszt i ryzyko Dostawcy. 

3.10. Dostawca zobowiązany jest do posiadania wszelkich 
wymaganych obowiązującym prawem ubezpieczeń 
obowiązkowych, w szczególności ubezpieczeń odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo wezwania do okazania dokumentów 
ubezpieczenia. 

3.11. Dostarczenie Towarów i przeniesienie na Zamawiającego 
własności Towarów, niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia 
oraz ciężarów i korzyści, następuje z chwilą odbioru Towarów  
przez Zamawiającego i przy jednoczesnym przekazaniu przez 
Dostawcę kompletnych dokumentów, o których mowa w punkcie 
3.3. OWZ.  

3.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia w całości lub 
części od Zamówienia / Umowy niezrealizowanego w terminie 
określonym w Zamówieniu bez konieczności wyznaczania 
Dostawcy dodatkowego terminu na wykonanie dostawy i bez 
obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań. Oświadczenie o 
odstąpieniu w całości lub w części od Zamówienia / Umowy 
zostanie złożone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia, 
w którym Zamówienie miało zostać zrealizowane.  

3.13. Za wszelkie działania lub zaniechania osób z pomocą, których 
Dostawca wykonuje przedmiot Zamówienia lub którym powierza 
jego wykonanie, Dostawca ponosi odpowiedzialność jak za swoje 
własne. 

 
4. Ochrona danych osobowych  

 
4.1. Strony oświadczają, iż w zakresie przetwarzania danych 

osobowych zbieranych w związku z realizacją Umowy, działają 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 
4.5.2016 r.) oraz wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. 

4.2. Strony oświadczają, że każda z nich działa w charakterze 
administratora w stosunku do danych osobowych udostępnionych 
w związku z realizacją Umowy. 

4.3. Zamawiający informuje Wykonawcę, a Wykonawca przekazuje tę 
informacje osobom realizującym Umowę, że klauzule 
informacyjne, do których przekazania zobowiązany jest 
Zamawiający w związku z przetwarzaniem danych  osobowych, 
zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego: pod 
adresem www.termika.pgnig.pl w zakładce RODO w postaci 
plików pdf. 
 

5. Płatności 
 

5.1. Cena Towarów wskazana w Zamówieniu obejmuje wszelkie 
koszty Dostawcy poniesione w celu pełnego i prawidłowego 
wykonania czynności w nim wskazanych. Uzgodniona Cena 
pokrywa w szczególności koszty Towarów, opakowania, 
ubezpieczenia, transportu i wyładunku Towarów do miejsca 
dostawy wskazanego przez Zamawiającego, udzielonych 
gwarancji na dostarczone Towary, a także daniny publiczne, w 
szczególności podatki i cła. Cena Towarów zostanie powiększona 
o Podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5.2. Ceny Towarów podane w Zamówieniu są stałe i nie podlegają 
zmianom. 

5.3. W przypadku powstania obowiązku poboru podatku u źródła 
przez Zamawiającego (dotyczy tylko transakcji z dostawcami 
niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi), Zamawiający 
potrąci należny podatek u źródła z kwoty należnej Dostawcy. 
Jednocześnie w przypadku, jeżeli Dostawca jest rezydentem 
podatkowym w kraju, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, po dostarczeniu przez Dostawcę 
certyfikatu rezydencji podatkowej przed upływem terminu 
płatności faktury, Zamawiający odpowiednio zastosuje zasady 
poboru podatku u źródła z uwzględnieniem zasad określonych w 
umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

5.4. Jeżeli Dostawca określa ceny posługując się cennikiem, zmiana 
cennika w czasie realizacji Zamówienia pozostaje bez wpływu na 
ustaloną cenę Towarów . 

5.5. W przypadku obliczania równowartości Cen Towarów 
wyrażonych w Zamówieniu w walutach obcych na złote polskie, 
przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej 
waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni 
dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. 

5.6. Dostawca dołoży starań, aby fakturę, na której będzie 
umieszczony numer Zamówienia będący podstawą dokonania 

rozliczeń i zapłaty należności, wystawić nie później niż w ciągu  
7 dni od daty dostarczenia Towarów Zamawiającemu. 

5.7. Oryginał faktury Dostawca kieruje na adres: PGNiG SERWIS  
Sp. z o.o., ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa, wskazując, jako 
nabywcę: PGNiG TERMIKA SA, ul. Modlińska 15,  
03-216 Warszawa.  

5.8. O ile nie postanowiono inaczej w treści Zamówienia, płatność 
faktury następuje w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury, nie wcześniej jednak niż w terminie 30 dni 
(trzydziestu) od daty odbioru Towarów  bez zastrzeżeń. Płatności 
za dostawy częściowe Towarów zostaną uiszczone tylko wtedy, 
gdy zostało to wyraźnie wskazane w Zamówieniu. 

5.9. Płatność następuje przelewem na wskazany w treści faktury 
rachunek bankowy Dostawcy. 

5.10. Zamawiający według swojego wyboru, ma prawo przy realizacji 
przelewu zastosować mechanizm podzielonej płatności (MPP). 

5.11. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego.  

5.12. Dostawca nie może zastrzec prawa własności Towarów do czasu 
płatności faktury przez Zamawiającego.  Towary będące 
przedmiotem Zamówienia przechodzą na własność 
Zamawiającego z chwilą ich wydania. 

5.13. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wszelkich 
wierzytelności przysługujących mu wobec Dostawcy, niezależnie 
od ich rodzaju, z wszelkich należności Dostawcy. 

5.14. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami Podatku VAT.  
5.15. Dostawca oświadcza, że swoje zobowiązania podatkowe deklaruje 

i reguluje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
5.16. Dostawca oświadcza, że w dacie zawarcia Umowy nie zalega 

z opłacaniem podatków, w tym Podatku VAT. 
5.17. Dostawca zobowiązuje się regulować ciążące na nim 

zobowiązania podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5.18. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za własne zobowiązania 

podatkowe oraz, w zakresie przedmiotu Zamówienia, przejmuje 
pełną odpowiedzialność za działania swoich dostawców 
i podwykonawców, w szczególności w zakresie nieprzestrzegania 
przez te podmioty obowiązków związanych z deklarowaniem, 
rozliczaniem i zapłatą Podatku VAT. 

 
6. Kary umowne i odszkodowania 
 
6.1. Dostawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu 

następujące kary umowne: 
6.1.1 za opóźnienie w dostarczeniu Towarów będących 

przedmiotem Zamówienia – w wysokości 0,5% Ceny 
Towarów niedostarczonych w terminie, o którym mowa w 
Zamówieniu, liczone za pełny Dzień roboczy opóźnienia, 

6.1.2 w razie odstąpienia od Zamówienia przez Zamawiającego lub 
od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn,  
za które odpowiedzialność ponosi Dostawca,  
w wysokości 10% łącznej wartości netto całego przedmiotu 
Zamówienia, 

6.1.3 w wysokości 2% Ceny Towarów, których wad nie usunięto,  
w terminie określonym na ich usunięcie, liczone za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wady. 

6.2. Łączna wysokość kar umownych z tytułów wyżej wskazanych nie 
może przekroczyć kwoty 25% łącznej wartości netto całego 
przedmiotu Zamówienia. 

6.3. W przypadku wezwania Zamawiającego przez organy Krajowej 
Administracji Skarbowej do wypełnienia obowiązków lub zapłaty 
zobowiązań podatkowych będących skutkiem działania lub 
zaniechania Dostawcy, jego dostawców lub podwykonawców, 
powstałych w związku z realizacją przedmiotu Zamówienia, 
Dostawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego 
odszkodowania w kwocie stanowiącej równowartość zapłaconych 
przez Zamawiającego podatków, odsetek, opłat dodatkowych oraz 
udokumentowanych przez Zamawiającego kosztów dodatkowych 

związanych ze sprawą.  
6.4. W przypadku złożenia przez Dostawcę nieprawdziwych 

oświadczeń lub dokumentów związanych z zawarciem Umowy, 
bądź niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań 
podatkowych, w szczególności w zakresie Podatku VAT, 
Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% 
łącznej wartości netto Zamówienia. 

6.5. Dostawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych 
za opóźnienie w transakcjach handlowych w razie opóźnienia  
w płatności za wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

6.6. W przypadku, gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu jest 
wyższa niż kwota zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający ma 
prawo dochodzić odszkodowania w wysokości przekraczającej 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

6.7. Zamawiający może potrącać należne kary umowne z należności 
przysługujących Dostawcy. 

6.8. Podstawę zapłaty kar umownych stanowić będzie nota 
obciążeniowa Zamawiającego doręczona Dostawcy. Kary 

http://www.termika.pgnig.pl/
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umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
Dostawcy noty obciążeniowej, z zastrzeżeniem punktu 6.7.  

 
 
 

7. Gwarancja jakości, rękojmia za wady, reklamacje  
 

7.1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone 
Towary na okres 24 miesięcy liczony od daty dostawy Towarów  
(chyba, że w sposób odmienny uregulowano to w treści 
Zamówienia) lub przez okres gwarancji producenta Towarów, jeśli 
przewiduje ona termin dłuższy. Podpisane przez Dostawcę 
Zamówienie, którego niniejsze OWZ są integralną częścią, 
stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu 
cywilnego. Zamawiający może w treści Zamówienia zobowiązać 
Dostawcę do dostarczenia, najpóźniej w dniu dostawy Towarów, 
także karty / kart gwarancyjnej  /  gwarancyjnych Towarów .  

7.2. W ramach gwarancji Dostawca zobowiązany jest do bezpłatnej 
wymiany wadliwych Towarów na Towary wolne od wad albo do 
bezpłatnego usunięcia wady w inny sposób, w terminie 15 Dni 
roboczych (o ile inny termin nie został wskazany w Zamówieniu) 
od dnia powiadomienia Dostawcy o wadzie. 

7.3. Jeżeli Dostawca w wykonaniu swoich obowiązków dokonuje 
istotnej naprawy Towarów, okres gwarancji biegnie na nowo od 
chwili usunięcia wad. W innych wypadkach okres gwarancji 
wydłuża się o czas, w ciągu którego z powodu wad Zamawiający 
nie może korzystać z Towarów . 

7.4. Dostawca może nie uznać reklamacji w zakresie stwierdzonych 
wad Towarów wyłącznie wtedy, gdy udowodni Zamawiającemu, 
że wady powstały z wyłącznej winy Zamawiającego. 

7.5. Nieusunięcie wad w terminie uprawnia Zamawiającego do 
usunięcia wad we własnym zakresie lub zlecenia usunięcia wad 
osobom trzecim (bez konieczności uzyskiwania odrębnego 
upoważnienia sądu) i obciążenia Dostawcy kosztami z tego tytułu, 
bez utraty praw z gwarancji oraz do obciążenia Dostawcy karami 
umownymi. Warunkiem jest uprzednie powiadomienie Dostawcy 
o ujawnionych wadach. 

7.6. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Dostawca ponosi 
wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne i prawne, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

7.7. Dostawca zapewnia, że na zamówionych Towarach nie ciążą 
prawa osób trzecich, a Towary mogą być przetworzone i użyte bez 
szkody osób trzecich. Jeśli jednak okazało by się, że istnieją 
prawa osób trzecich do dostarczonych Towarów, to w przypadku 
zgłoszenia roszczeń tych osób trzecich, Dostawca zobowiązany 
będzie przekazać Zamawiającemu wymagane dokumenty i 
wspierać go w pełnym zakresie w obronie przed zgłoszonymi 
roszczeniami. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
wszelkie szkody Zamawiającego, które zostaną w związku z tym 
poniesione przez Zamawiającego.  

7.8. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 
 

8. Postanowienia końcowe 
 

8.1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

8.2. Dostawcy nie wolno dokonać przeniesienia (cesji) wierzytelności 
z tytułu Zamówienia na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

8.3. Wszelkie sprawy nieuregulowane w treści niniejszych OWZ 
podlegają wyłącznie obowiązującym przepisom prawa polskiego,  
w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego. 

8.4. Jeżeli w treści niniejszych Warunków dla dokonania czynności 
zastrzeżono formę pisemną, została ona zastrzeżona pod 
rygorem nieważności. 

8.5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych  
w związku z realizacją Zamówień i wykonywaniem Umowy jest 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8.6. Warunki i Zamówienie, wraz z ewentualnymi załącznikami, 
stanowią całość i tworzą Umowę. W przypadku rozbieżności 
pomiędzy dokumentami zapisy Zamówienia mają pierwszeństwo 
przed OWZ. 


