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KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI ETYCZNEJ, ŚRODOWISKOWEJ I SOCJALNEJ 
 
Dla potrzeb niniejszej klauzuli „Kontrahent” oznacza ………………………………………., a Zamawiający to ENGIE EC serwis sp. z o.o.  
 
1) Kontrahent potwierdza, że został poinformowany oraz że zobowiązuje się do przestrzegania zobowiązań 
Zamawiającego w obszarze etyki i zrównoważonego rozwoju, w formie w jakiej zobowiązania te są przedstawione w Karcie 
Etyki, Praktycznym przewodniku po zasadach etyki oraz w polityce „Etyka w Relacjach Biznesowych”, zamieszonych na 
stronie www.engie.com. 
 
2) Kontrahent przez okres 6 lat bezpośrednio poprzedzających wykonanie Umowy, przestrzegał norm prawa 
międzynarodowego i krajowego mających zastosowanie do Umowy, w szczególności w zakresie: 

(I) podstawowych praw człowieka, w tym zakazu wykorzystywania pracy dzieci oraz jakiejkolwiek innej formy 
przymusowej pracy, a także stosowania jakichkolwiek form dyskryminacji w ramach własnej struktury 
korporacyjnej lub w odniesieniu do dostawców lub podwykonawców;  

(II) embargo, zakazu handlu narkotykami i bronią, terroryzmu;  
(III) przepisów dotyczących handlu, pozwoleń importowych i eksportowych oraz ceł;  
(IV) zasad BHP;  
(V) prawa pracy, imigracji i zakazu pracy nielegalnej;  
(VI) ochrony środowiska; 
(VII) zapobiegania przestępstwom finansowym, a w szczególności w zakresie korupcji, oszustw, płatnej protekcji (lub 

podobnych przestępstw uregulowanych prawem krajowym), wyłudzeń, kradzieży, sprzeniewierzeń funduszy 
korporacyjnych, fałszerstw i wykorzystywania towarów podrobionych, itp. Przestępstw; 

(VIII) walki z praniem brudnych pieniędzy; 
(IX) prawa konkurencji.  

 
Kontrahent nie wykorzysta żadnej części wynagrodzenia wypłaconego mu w ramach realizacji Umowy, pośrednio lub 
bezpośrednio, jako zapłaty lub prezentu dla pracownika, urzędnika lub przedstawiciela jakiegokolwiek urzędu.  
 
Kontrahent oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić 
przeszkodę dla należytego wykonywania Umowy przez Kontrahenta, wpływać na jego bezstronność, jakość wykonywanych 
przez niego prac lub usług, niezależność, rzetelność, należyte zabezpieczenie interesu Zamawiającego . Kontrahent jest 
zobowiązany wykonywać swoje obowiązki umowne w sposób lojalny i w dobrej wierze oraz podejmować wszelkie działania 
zmierzające do unikania konfliktu interesów. Kontrahent oświadcza, że w okresie realizacji Umowy, w przypadku 
podejrzenia zaistnienia ryzyka ewentualnego konfliktu interesów niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o takim 
podejrzeniu, wskazując jego uzasadnienie i przedstawi propozycję wszelkich niezbędnych działań mających na celu 
zapobieżenie konfliktowi, uwzględniając szeroko pojęty interes Zamawiającego oraz stosowane przez niego zasady etyki 
biznesu.  

 
3) W związku z wykonywaniem Umowy, Kontrahent zobowiązuje się do przestrzegania powyższych zasad w imieniu 
własnym i w imieniu swoich dostawców i podwykonawców. Strony będą działać zgodnie z mającymi zastosowanie do nich 
przepisami prawa oraz właściwymi regulacjami odpowiednich organów je stanowiących. 

 
4) Zamawiający ma prawo zażądać od Kontrahenta przedstawienia dowodu stosowania się do powyższych zasad oraz 
przeprowadzać u Kontrahenta audyty w tym zakresie lub zlecać ich przeprowadzenie.  

 
5) Jakiekolwiek naruszenie zasad niniejszej klauzuli będzie stanowić naruszenie Umowy, uprawniające drugą Stronę do 
zawieszenia lub natychmiastowego odstąpienia od Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Strony naruszają 

 
 
 
 


