
                                      Ogólne Warunki Zamówienia dla Podwykonawców  
 
  
Niniejsze Ogólne Warunki  Zamówienia  dla Podwykonawców w Bilfinger Industrial Services 
Polska Sp. z o.o. wraz ze zleceniem oraz z załącznikami stanowią Umowę pomiędzy 
Stronami .  Jakiekolwiek    powoływanie się na  ofertę  lub propozycję złożoną przez 
Wykonawcę nie oznaczają przyjęcia jego warunków lub zastrzeżeń określonych w tych 
dokumentach, jeśli ich akceptacja nie została potwierdzona w Umowie. W sytuacji 
rozbieżności pomiędzy treścią zlecenia i jego załączników a Ogólnymi Warunkami  
Zamówienia dla Podwykonawców, wiążącą dla Stron jest treść zlecenia i załączników. 
 
       
                                                                      Definicje 
 
▪Zlecenie -    oznacza złożone przez Zamawiającego  zamówienia na wykonanie 
                       określonych Prac Budowlanych  lub Dzieła  do którego dołączone są Ogólne  
                       Warunki Zamówienia dla Podwykonawców.  Akceptacja Zlecenia przez 
                       Wykonawcę oznacza zawarcie Umowy. 
▪Zamawiający-  oznacza Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.  
▪Wykonawca –  oznacza podmiot z którym Zamawiający zawarł Umowę 
▪Umowa –   oznacza kontrakt zawarty pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą  
▪Prace budowlane – prace określone w art.. 647 – 658 kodeksu cywilnego oraz w  
                      znaczeniu określonym przez ustawę z  dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane  
▪Dzieło –      przedmiot umowy określony w art. 627-646 kodeksu cywilnego 
▪Dokumentacja- oznacza komplet dokumentów określających przedmiot umowy. 
▪Strony –     oznaczają Zamawiającego i Wykonawcę  
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                                 Zlecenie    
                                     § 1  
1. Zlecenie / Umowa powinno  obejmować  co najmniej: 
-określenie rodzaju zleconych robót, 
-określenie Stron i osób uprawnionych do reprezentacji, 
-określenie zakresu umowy, 
- określenie miejsca wykonania robót, 
-określenie terminów wykonania robót, 
-określenie ceny za zlecone roboty, 
-określenie zasad płatności, 
-określenie procedury odbioru prac, 
-określenie zasad odpowiedzialności Stron i kar umownych, 
-określenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, 
-wskazanie wysokości  obowiązkowego ubezpieczenia OC 
Wykonawcy, 
-określenie zasad zmiany treści umowy, 
- podpisy osób uprawnionych do reprezentacji   
 oraz:  
- zasady według których Wykonawca  przygotuje i przekaże 
Zamawiającemu dokumenty stanowiące dowód należytego 
wykonania robót (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje 
zgodności, karty gwarancyjne, protokoły badań i sprawdzeń, 
świadectwa jakości).  
-zobowiązanie Wykonawcy do podjęcia wszelkich czynności 
(prawnych i faktycznych)  wymaganych obowiązującymi 
przepisami prawa (w tym budowlanego)  do realizacji 
zleconych prac, 
- zobowiązanie Wykonawcy do podjęcia wszelkich działań , 
które  z technicznego punktu widzenia  okażą się niezbędne 
do zrealizowania przedsięwzięcia opisanego w dokumentacji,  
-zobowiązanie Wykonawcy do zagwarantowania, że posiada 
niezbędne dla wykonania Umowy wiedzę i doświadczenie.  
                      Warunki zawarcia umowy 
                                    § 2  
1.Strony mogą zawrzeć Umowę w dowolnym trybie, w tym 
również poprzez akceptację przez Wykonawcę przesłanego 
przez Zamawiającego zlecenia 
2.W przesłanym zleceniu Zamawiający każdorazowo określi 
termin przyjęcia zamówienia oraz skutki upływu terminu. 
zlecenia może być przyjęte przez Wykonawcę  poprzez 
oświadczenie złożone na piśmie lub poprzez przystąpienie do 
wykonania prac, chyba że przepisy prawa stanowią  
odmiennie.  
3. Jeśli Wykonawca w ciągu 3 dni od daty otrzymania 
zlecenia nie zgłosi  pisemnych  zastrzeżeń uważa się, że 
wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
 
                      Obowiązki Wykonawcy                                             
                                    § 3  
1. Wykonawca zobowiązuje się do :  

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z prawem 
budowlanym, z normami wewnętrznymi Inwestora, zgodnie 
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, ekonomicznej i 
organizacyjnej, polskimi normami państwowymi i 
obowiązującymi przepisami w Polsce aktualnymi w dniu 
oddania pracy stanowiącej przedmiot umowy a także 
zgodnie z dokumentacja techniczną i technicznymi 
warunkami kontraktowymi. 
 2)stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i 
zastosowania w budownictwie, posiadające odpowiednie 
atesty i certyfikaty. 
 3)zapewnienia odpowiedniej ilości wykwalifikowanych 
pracowników do realizacji zadania , a także przez cały czas 
trwania umowy  do zapewnienia pracownika nadzoru 
posiadającego uprawnienia do kierowania tymi 
pracownikami  W tym celu przed rozpoczęciem prac 
przedstawi Zamawiającemu listę osób bezpośrednio 
wykonujących Umowę wraz z ich uprawnieniami. 
Wykonawca jest zobowiązany do  pouczenia pracowników   
o zasadach zachowania się , regulaminach oraz innych 
obowiązujących aktach wewnętrznych na terenie budowy. 
4) Wykonawca w związku z wykonywaniem prac na zlecenie 
Zamawiającego zobowiązuje się do przestrzegania Procedur, 
Instrukcji ,Zasad , Zarządzeń  lub Poleceń  wydanych przez 
reprezentantów Inwestora  w sprawie zasad prowadzenia 
działalności na terenie  Inwestora   przez inne firmy w tym w 
zakresie zapewnienia  bezpieczeństwa i higieny pracy, 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony środowiska. 
5) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie 
budowy wszelkich Wytycznych postępowania dla 
pracowników firm obcych  w przypadku wystąpienia 
nadzwyczajnych zagrożeń  
6) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania Instrukcji 
Kontroli Dostępu w zakresie ruchu osobowego i 
materiałowego  na terenie,  na którym  wykonywane są 
prace zlecone przez Zamawiającego, 
7) Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia swoich 
pracowników w materiały podstawowe,  sprzęt , narzędzia 
oraz materiały pomocnicze niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy . 
8) Wykonawca zobowiązuje się do codziennego 
przedkładania w formie pisemnej raportów dziennych , 
dotyczących stanu zatrudnienia oraz ilości ,rodzaju i miejsc 
wykonywania pracy.  
9) Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przebywania 
wyłącznie w rejonie wykonywanych prac, objętych umową. 
W przypadku nieprzestrzegania powyższego zakazu, 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z  
winy  Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawcy nie 
przysługuje prawo odszkodowania z tytułu odstąpienia od 
Umowy.  
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10) utrzymywania porządku i czystości na stanowiskach   
pracy . W tym celu zobowiązany jest do codziennego 
usuwania odpadów, będących pozostałościami po 
prowadzonych pracach  i składowania ich w wyznaczonych 
miejscach. 
11) bezwzględnego dotrzymania terminów wykonania prac 
określonych w harmonogramie. 
12)natychmiastowego informowania Zamawiającego o 
wszelkich opóźnieniach w realizacji umowy oraz do 
przedstawienia pisemnie przyczyn opóżnienia oraz 
prawdopodobny czas ich trwania. W przypadku 
niepoinformowania Zamawiającego o opóźnieniach 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 
dodatkowe koszty, które mogły zostać poniesione przez 
Zamawiającego  w związku z brakiem takiej informacji. 
13)natychmiastowego usunięcia szkód powstałych z winy         
Wykonawcy w czasie realizacji Umowy w uzgodnionym przez 
Strony terminie. 
14) przygotować  dokumentację odbiorową 
15) uzyskania w formie pisemnej  i przekazania 
Zamawiającemu zgód pracowników na przetwarzanie ich 
danych osobowych do celów związanych z wykonywanym 
projektem. 
16) Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego 
przedstawiania Zamawiającemu dowodów opłaty składek z 
 tytułu  ubezpieczeń  społecznych   swoich pracowników  
(dokument- informacja dla ubezpieczonego– RMUA za każdy 
miesiąc oraz deklaracja rozliczeniowa DRA wraz 
z  potwierdzeniami dokonania przelewów ).   
17) Wykonawca zobowiązany jest do zqpoznania się i 
przestrzegania Kodeksu Postepowania Firmy Bilfinger oraz 
Wytycznych . 
18) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania  

      wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. 
przepisów dot. zwalczania korupcji, prania pieniędzy, 
terroryzmu i bojkotu, przepisów eksportowych, sankcji 
ekonomicznych oraz innych przepisów wykonawczych 
i administracyjnych, które dotyczą Wykonawcy lub 
świadczonych przez niego usług. 
 19) Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnego z 
obowiązującymi przepisami, nie oferowania ani nie  
obiecywania  płatności lub  innych świadczeń (pośrednich 
lub bezpośrednich) na rzecz:  
- osoby prywatnej 
 -Funkcjonariusza Państwowego,  
-pracownika wymiaru sprawiedliwości ani innych 
urzędników administracji państwowej lub samorządowej  
w celu wywarcia wpływu na postępowanie urzędowe lub na 
Funkcjonariusza Państwowego, które mogłyby przynieść 

nieuprawnioną korzyść w odniesieniu do działalności 
Zamawiającego 

 
20)  20)  Wykonawca zobowiązany jest do  prowadzenia pełnej 

dokumentacji realizacji niniejszej umowy. Dokumentacja ta 
będzie zawierać m.in. pełny i precyzyjny opis realizacji 
umowy przez Wykonawcę i jego podwykonawców (np. dane 
usługodawców, harmonogramy, korespondencję handlową 
lub jej podsumowanie), zestawienia poniesionych kosztów 
i wydatków oraz wszystkie inne dokumenty utworzone lub 
otrzymane w związku z realizacją niniejszej umowy 
z Zamawiającym  
2. Wykonawca  ( będący osoba fizyczną ) jest zobowiązany 
do złożenia  oświadczenia i zagwarantowania, że  żaden z 
członków jego rodziny nie jest Funkcjonariuszem Publicznym 
ani  nie ma żadnych osobistych ani biznesowych relacji ani 
powiązań z Funkcjonariuszem Publicznym, który może lub 
będzie mógł wpływać na przyznawanie Zamawiającemu  
zamówienia lub inne korzyści w kraju, gdzie Wykonawca  
będzie świadczyć usługi na rzecz Zamawiającego na 
podstawie zawartej umowy. W przypadku gdy Wykonawca  
jest osobą prawną, oświadcza i gwarantuje, że żaden członek 
zarządu, właściciel ani pracownik uczestniczący w realizacji 
niniejszej umowy nie jest Funkcjonariuszem Publicznym ani 
nie ma żadnych osobistych lub biznesowych relacji ani 
powiązań z Funkcjonariuszem Publicznym, który może lub 
będzie mógł wpływać na przyznawanie Zamawiającemu 
zamówień lub innych korzyści w kraju, gdzie Wykonawca  
będzie świadczyć usługi na rzecz Zamawiającego. 

   2.1. Jeżeli w okresie obowiązywania  umowy, Wykonawca  
posiądzie wiedzę, że oświadczenia  udzielone  
Zamawiającemu nie są już prawdziwe i prawidłowe,  
powiadomi o tym Zamawiającego  pisemnie w terminie 
15 dni roboczych. Niezależnie od otrzymania powiadomienia 
w terminie 15 dni roboczych, jeżeli Zamawiający  nabierze 
przekonania, że zmienione okoliczności przemawiają za 
wypowiedzeniem niniejszej umowy,  może jednostronnie 
wypowiedzieć niniejszą umowę 

   2.2. Wykonawca bezzwłocznie ( w terminie siedmiu 7 dni 
roboczych) jest zobowiązany do zawiadomienia  
Zamawiającego o wszelkich domniemanych naruszeniach 
obciążających Wykonawcę,  jej właścicieli, członków zarządu, 
pracowników lub podwykonawców, jeżeli naruszenia te 
dotyczą współpracy z Zamawiającym. Zamawiający może 
przeprowadzić własne postępowanie mające na celu 
wyjaśnienie domniemanych naruszeń w zakresie, w jakim 
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mogą one dotyczyć jego  działalności i współpracy z 
Wykonawcą  . 
2.3. Wykonawca  natychmiast (w terminie jednego (1) dnia 
roboczego) jest zobowiązany do powiadomienia firmę 
Zamawiającego o ewentualnych postępowaniach 
wewnętrznych lub postępowaniach prowadzonych przez 
organy państwowe, które dotyczą działalności 
Zamawiającego 
3. Wykonawca zobowiązany jest  do  kompletnej 
i terminowej współpracy z  Zamawiającym  w zakresie 
prowadzonych przez niego postępowań mających na celu 
wyjaśnienie ewentualnych naruszeń klauzul dot. etyki 
biznesu, w tym będzie m.in. precyzyjnie i kompletnie 
odpowiadać na wszelkie zapytania i przekazywać potrzebne 
dokumenty oraz zobowiązany jest do  zapewnienia dostępu 
do dokumentów i personelu. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody na 
przeprowadzenie — przy ewentualnej pomocy zewnętrznych 
doradców — audytu ksiąg rachunkowych, kont, ewidencji, 
faktur oraz towarzyszącej im dokumentacji w celu 
potwierdzenia zgodności postępowania Wykonawcy  
z klauzulami dot. etyki biznesu. Wykonawca  wyraża zgodę 
w imieniu własnym, a także w imieniu swoich dominujących 
właścicieli, członków zarządu, pracowników 
i podwykonawców, na podjęcie pełnej współpracy 
z Zamawiającym oraz jej doradcami w zakresie audytu. 
Każda ze stron pokrywa własne koszty poniesione w związku 
z prowadzonym audytem. 

Tajemnice biznesowe i handlowe nie podlegają audytowi, 
chyba że audyt jest wykonywany przez firmę audytorską 
z uprawnieniami do badania informacji poufnych.  

Zamawiający oraz wyznaczeni przez nią przedstawiciele mają 
prawo do wglądu, badania i weryfikowania ksiąg i ewidencji 
rachunkowych, kosztów i wydatków poniesionych w związku 
z niniejszą umową. Wykonawca zobowiązany jest  do  
przechowywania kopii tych dokumentów w zakresie 
dotyczącym zawartej  umowy z Zamawiającym  przez 
dziesięć (10) lat od rozwiązania umowy. 

Zawarte w umowie postanowienia dotyczące audytu 
pozostają w mocy również po wygaśnięciu umowy. 
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę  
jakichkolwiek informacji wymaganych przez Zamawiającego 
w związku z prowadzonym audytem,  może on wstrzymać 
płatność lub odmówić wykonania innych czynności 
wynikających z umowy. 

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad etyki 
biznesu , a w szczególności przepisów antykorupcyjnych 
zobowiązany jest on do zwrotu wszelkich płatności jakie 
otrzymał od Zamawiającego , w związku z realizacją zawartej 
umowy. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania Deklaracji 
Dostawcy  Bilfinger, dostępnej na  stronie internetowej 
Bilfinger. Deklaracja Dostawcy Bilfinger wyznacza minimalne 
standardy, których należy przestrzegać. Jednak w przypadku, 
gdy Deklaracja Dostawcy Bilfinger pozostaje w sprzeczności 
z lokalnymi przepisami prawa, obowiązują te przepisy. 
7. W przypadku podpisania umowy ramowej o współpracy 
Wykonawca jest zobowiązany corocznie potwierdzać 
Zamawiającemu swoją bieżącą stabilność i płynność 
finansową oraz jest zobowiązany corocznie przekazywać 
Zamawiającemu  swoje roczne sprawozdanie finansowe 
zbadane przez biegłego rewidenta. 
8. Wykonawca jest zobowiązany do wzięcia udziału we 
wszelkich szkoleniach wymaganych przez Zamawiającego, 
w zakresie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy, zwłaszcza w odniesieniu do obowiązku zachowania 
zgodności z przepisami i obowiązku przeciwdziałania 
korupcji, w realistycznych terminach i pod warunkiem 
powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem. 

W przypadku, gdy Wykonawca prowadzi program zgodności 
z przepisami porównywalny do programu firmy Bilfinger, 
Wykonawca corocznie potwierdzi, że kierownictwo 
i kluczowi pracownicy odpowiedzialni za realizację umowy 
przeszli odpowiednie szkolenie w zakresie przeciwdziałania 
korupcji. 

9. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może 
wykorzystać jakichkolwiek danych przekazanych mu przez 
Zamawiającego lub w których posiadanie wszedł w związku z 
wykonywaniem zleconych prac  dla innych celów niż 
związanych bezpośrednio z realizacją Umowy. Dotyczy to w 
szczególności stosowanych rozwiązań technicznych, 
technologicznych, organizacyjnych, administracyjnych, 
zamierzeń, programów i planów remontowych oraz 
inwestycyjnych  Zamawiającego jak również Inwestora .  
10. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zlecić realizację 
całości lub części Zamówienia osobom trzecim, wymaga to 
wcześniejszej pisemnej zgody BILFINGER IS Polska Sp. z o.o. 
Ten sam warunek obowiązuje odpowiednio w przypadku 
dokonywania zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji 
Zamówienia oraz zlecania dalszego podwykonawstwa.  
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11. Za działania i zaniechania Podwykonawców, Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania 
własne.  
12. W celu udokumentowania wykonania prac i czynności 
objętych Umową, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 
Protokół odbioru robót  według wzoru przekazanego przez 
Zamawiającego.  
13. Podpisanie przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy Protokołu odbioru robót, jest 
podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury na kwotę 
równą należnemu mu wynagrodzeniu na danym etapie 
robót potwierdzonym i podpisanym przez Strony 
protokołem odbioru robót.  
                          Wynagrodzenie Wykonawcy  
                                             §4  
1. Jeśli nie postanowiono inaczej za wykonane roboty lub  
dzieło Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe. 
2.Wynagrodzenie to obejmuje kompleksowe wykonanie 
zakresu rzeczowego dzieła lub robót  
Wynagrodzenie za wykonane prace płatne będzie 
przelewem z konta Zamawiającego na konto bankowe 
Wykonawcy na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę w terminie 45 dni licząc od dnia doręczenia 
właściwie wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 
Do faktury Wykonawca załączy podpisany przez 
uprawnionych przedstawicieli Stron Protokół odbioru robót.  
3. faktura VAT musi zawierać numer zlecenia , pozwalający 
zidentyfikować jednostkę Zamawiającego. Faktury bez 
numeru zlecenia będą zwracane , zaś Wykonawcy nie  
przysługuje z tego tytułu prawo do naliczania karnych 
odsetek. 
4. Za dzień zapłaty traktować się będzie dzień obciążenia 
konta bankowego Zamawiającego.  
 
                        Zasady korzystania z majątku  
                                             § 5 
1.Dla zapewnienia właściwego poziomu oraz jakości usług i 
prac realizowanych w ramach Umowy, jeśli Strony nie 
postanowią inaczej, Wykonawca korzystał będzie z 
surowców i urządzeń oraz mediów wskazanych przez 
Zamawiającego.         
 2. Jeśli surowce, urządzenia lub media, o których mowa w  
ust. 1 stanowić będą własność Zamawiającego lub będą 
znajdowały się w jego dyspozycji na innych zasadach 
(leasing, dzierżawa, użyczenie, inne) - Wykonawca 
zobowiązany będzie do pokrycia kosztów korzystania z nich, 
na ustalonych odrębnie zasadach.                                               
3. Wykonawca dbał będzie o właściwy stan techniczny 
urządzeń  udostępnionych przez Zamawiającego lub Klienta 
oraz o bezpieczeństwo osób używających te urządzenia w 
ramach   Umowy.         

                           Odpowiedzialność Stron                                                                                                                                                
                                        § 6  
1. Wszelkie straty lub uszkodzenia w mieniu Zamawiającego 
lub  Klienta powstałe w okresie wykonywania  Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest usunąć na swój koszt. 
niezależnie od przyczyny ich powstania 
2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za 
właściwe wykonywanie usług i prac, zapewnienie warunków 
bezpieczeństwa oraz za efekt stosowanych metod 
organizacyjno - technicznych.  
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe 
oznakowanie i zabezpieczenie miejsc wykonywania Umowy.  
4. Wszelkie czynności i prace objęte Umową winny być 
wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby 
lub w stopniu większym niż to konieczne, normalnej 
działalności Zamawiającego lub Klienta. 
5. Wykonawca zapewnia w ramach Umowy bezpieczeństwo 
osób trzecich, ponosząc  jednocześnie pełną 
odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z 
wykonywaniem Umowy. W przypadku  roszczeń z tym 
związanych, Zamawiający będzie  kierował  je  bezpośrednio 
do Wykonawcy,  co Wykonawca akceptuje i wyraża zgodę.  
6. Wykonawca ponosi taką samą odpowiedzialność jak 
opisana w ust. 1-5 § 5  w przypadku wykonywania 
jakichkolwiek robót gwarancyjnych w ramach udzielonej 
gwarancji.  
7. Wykonawca staje się posiadaczem odpadów, powstałych 
w trakcie realizacji niniejszej Umowy i po zakończeniu prac 
zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia zgodnie z 
przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 
19.08.2007 roku - jednolity tekst) oraz dostarczenia kopii 
kart przekazania odpadów. Ustęp ten nie dotyczy złomu 
stalowego i  metali kolorowych , który należy przekazać 
Zamawiającemu 
                   Gwarancja wykonania zamówienia  
                                          § 7  
1. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność z tytułu rękojmi i 
gwarancji za przedmiot Umowy.  
2. Gwarancja obowiązuje  przez  okres 36 miesięcy , liczony 
od dnia końcowego odbioru robót, potwierdzonego 
podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli Stron 
Protokołem odbioru końcowego robót, chyba , że w Zleceniu 
/Umowie wskazano inny termin. Gwarancja dotyczy zarówno 
zrealizowanych prac jak i zastosowanych materiałów. 
3. Naprawa gwarancyjna przedłuża o okres naprawy czas, na 
jaki udzielono gwarancji.  
4. Ujawnione w tym okresie wady i usterki usuwane będą 
bezpłatnie przez Wykonawcę.  
5. W przypadku nie usunięcia wad i usterek, o których mowa 
w ust.4 § 6 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
Zamawiający, poza uprawnieniami o których mowa w §9 
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ust.1 niniejszego dokumentu, jest uprawniony również do 
usunięcia tych wad i usterek we własnym zakresie lub przez 
innego wykonawcę na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
 
                              Obrót wierzytelnościami 
                                                § 8  
Wierzytelności związane z wykonywaniem Umowy, nie mogą 
być bez pisemnej zgody Zamawiającego przedmiotem 
obrotu, zastawu lub cesji.  
                                  Rozwiązanie Umowy  
                                                § 9  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 
Umowy w terminie 3 dni od stwierdzenia poniższych 
okoliczności:  
1) gdy Wykonawca przerwie realizację robót bez zgody 
Zamawiającego i przerwa ta trwać będzie dłużej niż 3 dni,  
2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób 
nienależyty i pomimo dodatkowego, pisemnego wezwania  
przez Zamawiającego nie nastąpiła poprawa wykonania tych 
obowiązków zgodnie z Umową,  
3) zmiany koncepcji realizacji usług i prac będących 
przedmiotem Umowy.  
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie.  
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego 
rozwiązania umowy w przypadku naruszenia przez 
Wykonawcę zasad  etyki biznesu, bez obowiązku 
regulowania nieuregulowanych zobowiązań ani wypłaty 
innych kwot. Zamawiający w takim przypadku nie ma 
obowiązku pokrywania ewentualnych strat poniesionych 
przez Wykonawcę będących skutkiem wypowiedzenia 
umowy wskutek naruszenia zasad etyki biznesu. 
 
                   Kary umowne i odszkodowania  
                                          § 10  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:  
- nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 1 % wartości 
robót brutto objętych Umową za każdy dzień opóźnienia,  
- odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wartości 
robót brutto objętych Umową.  
- odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wartości 
robót brutto objętych Umową.  
- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w 
trakcie obowiązywania gwarancji w wysokości 1% wartości 
robót brutto objętych Umową za każdy dzień opóźnienia 
licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.  

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 
Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w 
szczególności w poniższych przypadkach: 
- nienależytego wykonania zobowiązań umownych, 
- utracenie przez Wykonawcę zdolności do wykonania prac, 
-nieuzasadnionych opóźnień w realizacji prac 
spowodowanych przez Wykonawcę, 
-nie przestrzegania przepisów bhp i p- poż. obowiązujących 
 na terenie Inwestora 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za 
odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z winy 
Zamawiającego w wysokości 20 % wartości robót brutto 
objętych Umową.  
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar 
umownych z faktur, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
5. Strony ustalają, że wysokość kar umownych nie może 
przekroczyć 20 % wartości Umowy brutto.  
6. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej przez stronę 
szkody, może Ona domagać się odszkodowania 
uzupełniającego, na zasadach ogólnych.    
7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawców klauzul dot. etyki biznesu, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do odszkodowania. Wykonawca zwolni 
Zamawiającego,  spółki z nią powiązane, spółkę dominującą 
(zwane łącznie „Bilfinger”) oraz ich pracowników 
z odpowiedzialności i zapewni im ochronę w zakresie 
wszelkich roszczeń osób trzecich oraz kar, grzywien, sankcji, 
konfiskat i przepadków mienia nałożonych na Bilfinger lub jej 
pracowników w związku z naruszeniem przez Wykonawcę  
klauzul dot. etyki biznesu. 

                                 Siła Wyższa                                
                                        § 10 
1.Strony nie  będą ponosiły skutków częściowego lub 
całkowitego niewykonania swoich zobowiązań wynikających 
z niniejszej Umowy , które będzie spowodowane działaniem 
siły wyższej.  
2. Za Siłę Wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia jakich 
nie 
da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy ani im zapobiec 
i 
na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, w 
szczególności: wojna, zamieszki wewnętrzne, akty terroru, 
powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe. 
3. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich 
zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej, zobowiązana 
będzie do: 
3.1. niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o tym 
fakcie, nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia takiego 
zdarzenia, 
3.2. przedstawienia na powyższe wiarygodnych dowodów. 
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Gdy działanie Siły Wyższej ustanie, druga ze Stron powinna 
zostać powiadomiona o tym fakcie niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie 7 dni. Niedopełnienie powyższego 
wymogu 
powoduję utratę prawa do powoływania się na zaistnienie 
Siły 
Wyższej. 
 
                              Odpowiedzialność 
                                          § 11 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 
spowodowane przez siebie jak i przez swoich 
podwykonawców 
 
                                     Poufność 
                                          § 12 
Strony zobowiązują się traktować jako ściśle poufne 
wszystkie warunki Zlecenia, a także informacje wzajemnie 
uzyskane od siebie lub w inny sposób w związku ze 
Zleceniem, w szczególności wszelkie informacje 
organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące BILFINGER 
IS Polska Sp. z o.o. lub Klienta,  które nie były udostępnione 
publicznie oraz zobowiązują się wykorzystywać je wyłącznie 
w celu realizacji zlecenia. 
                                           § 13 
 
BILFINGER IS Polska Sp. z o.o. jest posiadaczem certyfikatu 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego 
wymagania norm ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001. W 
związku z powyższym zastrzega sobie prawo do 
przeprowadzenia u Dostawcy audytów w zakresie spełnienia 
wymagań ww. norm w obszarze związanym z realizacją 
Zamówienia, Termin i zakres audytu zostanie obopólnie 
ustalony przez strony. 
 
 
                            Referencje i reklama  
                                        § 14 
Dostawca nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody 
BILFINGER IS Polska Sp. z o.o.: 
- do wykorzystywania materiałów oraz informacji o 
współpracy w celach referencyjnych i reklamowych.  
- wykorzystywać znaków firmowych BILFINGER IS Polska Sp. 
z o.o. w prowadzeniu swojej działalności. 
 
                          Postanowienia końcowe  
                                           § 15  
Wykonawca zobowiązuje się, że zachowa w poufności 
wszelkie informacje i dane dotyczące działalności 
Zamawiającego oraz Inwestora, z jakimi zetknie się w trakcie 
wykonywania Umowy. Wykonawca pouczy o tym obowiązku 

wszystkie osoby i podmioty wykonujące bezpośrednio 
Umowę.  
                                            § 16  
W przypadku zmiany wpisów dotyczących działalności 
gospodarczej Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie 
dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający te 
zmiany.  
 

 
 
                                                                                     
 

 

 


