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WYTYCZNE DO UMÓW ZAKUPOWYCH 

Umowa zakupowa powinna zawierać między innymi: 

1. Informację o trybie wyboru Oferty.  

2. Numer Postępowania zakupowego. 

3. Sposób dostarczenia faktury przez Wykonawcę do Zamawiającego w związku z procesem 
obiegu faktur zakupowych.  

4. Wprowadzenie zapisów dopuszczalnego zakresu podwykonawstwa oraz zapisów 
uzależniających zmianę podwykonawcy od zgody Zamawiającego, a także tam gdzie jest to 
uzasadnione, zmiany personelu kluczowego. 

5. Wprowadzenie zapisów umożliwiających udostępnienie oraz wykorzystanie prac lub produktów 
usług konsultingowych przez inne Spółki GK PGE. 

6. Wprowadzenie zapisów dotyczących zgody Wykonawcy na udostępnienie Oferty lub Umowy 
zakupowej Spółkom GK PGE. 

7. Wprowadzenie zapisów dotyczących zakazu cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia 
Wykonawcy; 

8. Wprowadzenie możliwości cesji Umowy zakupowej na inne Spółki GK PGE. 

9. Zakaz udziału Pracowników GK PGE w  realizacji Zamówienia w zakresie obowiązków 
Wykonawcy. 

10. Zobowiązanie Wykonawcy do stosowania wobec Spółek GK PGE warunków nie gorszych niż 
uzyskanych w danym Postępowaniu zakupowym w przypadku podpisania przez Spółki 
należące do Grupy Kapitałowej PGE umów z danym Wykonawcą dotyczących realizacji 
przedmiotu umowy tożsamego z przedmiotem zamówienia (zapis opcjonalny). 

11. Zapisy dotyczące przestrzegania przez Wykonawcę Kodeksu Postępowania dla Partnerów 
Biznesowych Spółek GK PGE. 

12. Klauzulę umożliwiającą odstąpienie od Umowy zakupowej na wypadek powzięcia informacji o 
prawomocnym skazaniu za określone przestępstwa urzędującego członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, na etapie Postępowania zakupowego lub w 
trakcie realizacji Umowy. 

13. W Umowach zakupowych, w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych, 
delegację do zawarcia, odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14. Całkowitą wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy zakupowej. 

15. Zgodę Wykonawcy, na przekazanie zawartej Umowy zakupowej do PGE jako podmiotu 
dominującego na potrzeby wykonania przez PGE obowiązków informacyjnych wynikających z 
przepisów prawa*. 

16. Wskazanie osób ze strony Klienta wewnętrznego  odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją 
Umowy zakupowej. 

 

 

*obowiązek wprowadzania zapisu nie dotyczy PGE  


