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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG 
Bilfinger Tebodin Poland Spółka z o.o. 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług” zwane dalej [OWS] mają zastosowanie do zawieranych 
pomiędzy stronami umów, których przedmiotem będzie świadczenie usług  zwanych dalej [Świadczeniami] przez firmę 
„Bilfinger Tebodin Poland ” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-305), Aleje Jerozolimskie 134, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000094158- zwaną w treści niniejszych OWS [Bilfinger Tebodin Poland], na rzecz 
dowolnego podmiotu, który nabywa usługę w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą (tj. nie jako konsument 
w rozumieniu art.22 (1)  kodeksu cywilnego) - zwanego w treści niniejszych OWS [Zleceniodawcą]. 

1.2. Warunki Zakupu Zleceniodawcy nie są wiążące dla Stron. Warunki te nie stają się częścią umowy i wiążą Strony wyłącznie 
w przypadku ich wyraźnego zaakceptowania przez Bilfinger Tebodin Poland w formie pisemnej.  

1.3. Wraz z Ofertą techniczną i finansową, zwaną dalej [Ofertą] oraz załączonymi do niej dokumentami, ewentualnie wraz z 
zaakceptowanym przez Bilfinger Tebodin Poland zamówieniem Zleceniodawcy zwanym dalej [Zamówieniem] niniejsze 
OWS stanowią umowę, zwaną dalej [Umową], która wyraża całość zobowiązań Stron i wiąże Bilfinger Tebodin Poland 
ze Zleceniodawcą. W przypadku sprzeczności pomiędzy Ofertą i/lub Zamówieniem Zleceniodawcy a OWS zastosowanie 
mają niniejsze OWS, z wyjątkiem wyraźnego odstąpienia, uwzględnionego w Ofercie lub w Zamówieniu, które musi być 
podpisane przez Strony. 

1.4. OWS wiążą Zleceniodawcę z chwilą potwierdzenia w formie pisemnej przyjęcia złożonej oferty. Niniejsze OWS 
obowiązują również w odniesieniu do przyszłych umów zawieranych między danymi Stronami, nawet, jeżeli nie 
uzgodniono tego wprost Bilfinger Tebodin Poland i Zleceniodawca mogą zawrzeć Umowę w dowolnym trybie, w tym 
poprzez akceptację przez Zleceniodawcę przesłanego przez Bilfinger Tebodin Poland Zamówienia wraz załącznikami 
oraz OWS o ile Zamówienie nie stanowi inaczej.  

1.5. Przyjęcie Zamówienia następuje poprzez przesłanie w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia, 
egzemplarza Zamówienia podpisanego przez osoby upoważnione do działania w imieniu Zleceniodawcy. Przyjęcie 
Zamówienia oznacza akceptację wszystkich zmian i uzupełnień do oferty Bilfinger Tebodin Poland oraz oznacza zawarcie 
Umowy na warunkach określonych w Zamówieniu i OWS.  

1.6. Zleceniodawca oświadcza, iż osoba podpisująca Zamówienie jest upoważniona do działania w imieniu Zleceniodawcy. 
Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią odmiennie, Zamówienie może być przyjęte przez 
Bilfinger Tebodin Poland poprzez oświadczenie złożone bezpośrednio na piśmie za powiadomieniem o tym 
Zleceniodawcy, przed jego odesłaniem, za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną (email). 

1.7. Na podstawie zawartej Umowy Zleceniodawca zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz 
Zleceniodawcy Usług. Zakres, rodzaj i termin wykonania Usług, będzie każdorazowo określany w Zamówieniu. 

1.8. W szczególności w Zamówieniu sprecyzowane zostaną: nr Zamówienia, rodzaj i zakres Usług, oczekiwane rezultaty 
wykonania świadczenia, Wynagrodzenie, sposób rozliczenia i odbioru prac oraz termin lub harmonogram wykonania 
przedmiotu Zamówienia. 

1.9. Jeżeli Strony nie określą inaczej, zawarta Umowa stanowi umowę należytej staranności, do której w zakresie 
nieuregulowanym przepisami Umowy (w tym jej załączników) stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

1.10. Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się z założeniami, (jeśli takie są) wymienionymi w Zamówieniu i że nie zgłasza 
do nich zastrzeżeń. 

2. ZAMÓWIENIE – ZAKRES ŚWIADCZEŃ  

2.1. Złożenie przez Zleceniodawcę Zamówienia i przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Bilfinger Tebodin Poland lub 
zawarcie Umowy w inny sposób jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWS przez Zleceniodawcę. Żadna klauzula 
o znaczeniu przeciwnym, bez względu na sposób jej wyrażenia, nie może obowiązywać firmy Bilfinger Tebodin Poland, 
o ile nie udzieliła ona na to wyraźnie pisemnej zgody. 

2.2. Zleceniodawca oświadcza, iż z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności precyzyjnie ocenił własne potrzeby 
i upewnił się, że świadczenia zaproponowane w Ofercie Bilfinger Tebodin Poland są do tych potrzeb adekwatne i 
wystarczające. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac stanowiących zakres Usługi zgodnie z aktualnym 
poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością, a także obowiązującymi przepisami prawa. 

2.3. Zakres Świadczeń Bilfinger Tebodin Poland został określony w Ofercie na podstawie informacji, potrzeb, ograniczeń i 
celów sprecyzowanych w dokumentach, planach i innych materiałach przekazanych firmie Bilfinger Tebodin Poland przez 
Zleceniodawcę. Zakres ten może być modyfikowany wyłącznie w formie pisemnego aneksu do Umowy. 

2.4. Ewentualna zmiana lub rozszerzenie zakresu Świadczeń mogą zostać wprowadzone na podstawie pisemnego aneksu do 
Zamówienia lub dokumentu DCN.  

 
 

3. ROLE I ZOBOWIĄZANIA STRON 

3.1. Bilfinger Tebodin Poland oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania prac 
wynikających z Umowy, i że będzie je wykonywał, dokładając należytej staranności.  

3.2.Świadczenia muszą być realizowane w toku stałej i ścisłej współpracy pomiędzy Stronami.  

3.3. Każda Strona musi wyznaczyć odpowiednie osoby, które wykonają Świadczenia, i przekazać drugiej Stronie informacje 
przydatne lub konieczne do ich wykonania (w tym poinformować o wszystkich trudnościach i problemach istniejących lub 
potencjalnych, które mogą mieć wpływ na wykonanie Świadczeń), po uprzednim sprawdzeniu, czy są one kompletne i dokładne. 
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3.4. W celu zapewnienia warunków do należytego i terminowego wykonania Umowy przez Bilfinger Tebodin Poland, 
Zleceniodawca zobowiązuje się: 

a. wskazać firmie Bilfinger Tebodin Poland kompetentnych pracowników lub innych przedstawicieli Zleceniodawcy 
odpowiedzialnych ze strony Zleceniodawcy za należyty przebieg realizacji Umowy, w tym zapewnić stały kontakt z nimi 

b. przejąć na siebie odpowiedzialność za kontakty z wszystkimi innymi wykonawcami i podmiotami współpracującymi, 
zapewniając swoją współpracę w     należytym koordynowaniu ich działań; 

c. współpracować z Bilfinger Tebodin Poland w celu należytego wykonania Zamówienia, w tym do informowania Bilfinger 
Tebodin Poland o wszystkich zagrożeniach dotyczących Zamówienia: finansowych, organizacyjnych oraz 
terminowych, 

d. udostępnić firmie Bilfinger Tebodin Poland, na swój koszt niezbędne wyposażenie, możliwość wykonywania połączeń 
telefonicznych, przestrzeń biurową i wszelkie inne środki, konieczne do wykonania usługi w przypadku prowadzenia 
budowy przez Bilfinger Tebodin Poland Polska na rzecz Zleceniodawcy; 

e. terminowego przekazywania założeń dotyczących realizacji Zamówienia oraz opiniowania rozwiązań projektowych lub 
innych dokumentacji w czasie cyklu świadczenia usług w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia 
dokumentu podlegającego akceptacji/ odbioru po rygorem jednostronnego podpisania protokołu odbioru, jako dowodu 
uznania dokumentacji wykonanej przez Bilfinger Tebodin Poland za odebraną i zaakceptowaną. 

 
3.5. W celu zapewnienia warunków do należytego i terminowego wykonania Umowy przez Bilfinger Tebodin Poland zobowiązuje 
się: 
 
a. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawnych  
b. składania Zamawiającemu - na jego żądanie - informacji ze stanu realizacji zakresu Zamówienia, 
c.  w przypadku zagrożenia terminu umownego, Bilfinger Tebodin Poland poinformuje pisemnie Zleceniodawcę o 

przyczynach, rozmiarach i skutkach opóźnień. Termin wykonania świadczeń ulegnie automatycznemu przedłużeniu o okres 
wskazany przez Bilfinger Tebodin Poland w zawiadomieniu o ile wynikać to będzie z przyczyn niezależnych wyłącznie od 
Bilfinger Tebodin Poland,  

4. NADZÓR ROBÓT 

Bilfinger Tebodin Poland jest uprawniony do zgłoszenia Zleceniodawcy zastrzeżeń odnośnie osoby nadzorującej w imieniu 
Zleceniodawcy przebieg realizacji Umowy, jeżeli osoba ta jest konkurentem Bilfinger Tebodin Poland lub wykonuje działalność 
konkurencyjną w stosunku do działalności Bilfinger Tebodin Poland. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa wyżej 
Zleceniodawca zobowiązuje się je uwzględnić, włącznie ze zmianą osoby nadzorującej.   

5. ZAMÓWIENIE ŚWIADCZEŃ 

5.1. Pisemne Zamówienie składane przez Zleceniodawcę powinno zawierać następujące elementy pod rygorem nieważności: 
numer Oferty, datę, dokładny opis Świadczeń i odpowiadające im wynagrodzenie, warunki płatności i pełne dane teleadresowe, 
potrzebne do wystawienia faktury. Nadto Zamówienie dla swej ważności musi być czytelnie podpisane przez osobę uprawnioną 
do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy. Prawo do reprezentowania Zleceniodawcy powinno być 
wykazane załączonym do Zamówienia aktualnym odpisem z właściwego rejestru oraz stosownym pełnomocnictwem.   

5.2. Zamówienie składane wyłącznie w formie ustnej nie wiąże Bilfinger Tebodin Poland.  

5.3. W przypadku braku Zamówienia lub złożenia Zamówienia nie spełniającego wyżej opisanych wymogów, jedyną Umową, 
która wiąże Strony i ma zastosowanie jest oferta Bilfinger Tebodin Poland. 

6. HARMONOGRAM  

6.1. Realizacja Świadczeń przewidzianych w Umowie rozpoczyna się, z harmonogramem umownym, nie wcześniej jednak niż 
w dniu spełnienia się następujących warunków : 

a) doręczenia firmie Bilfinger Tebodin Poland oryginału Zamówienia podpisanego przez osobę/ osoby uprawnione do 
reprezentowania Zleceniodawcy wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru dowodzącego należyte 
umocowanie reprezentantów Zleceniodawcy 

b) przekazania dokumentacji przez Zleceniodawcę niezbędnej do realizacji świadczenia usługi objętej Zamówieniem 

6.2. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby dotrzymać wszelkich terminów przewidzianych w umowie i umożliwić 
drugiej Stronie dotrzymanie obowiązujących ją terminów. 

6.3. Przewidywany harmonogram umowny uwzględnia terminy, w których Zleceniodawca musi dostarczyć elementy konieczne 
do wykonania usługi Bilfinger Tebodin Poland i przystąpić do odbioru Świadczeń Bilfinger Tebodin Poland, a także terminy, w 
których ewentualne osoby trzecie muszą wykonać swoje Świadczenia. 

6.4. Opóźnienie w wykonaniu zadania lub zobowiązania ciążącego na Zleceniodawcy lub osobie trzeciej skutkuje każdorazowo 
aktualizacją harmonogramu polegającą na przesunięciu o czas nie krótszy niż to opóźnienie terminów obowiązujących Bilfinger 
Tebodin Poland w zakresie wykonania Świadczeń Bilfinger Tebodin Poland. 

6.5. Terminy Świadczeń Bilfinger Tebodin Poland nie mogą być przedłużone bez ustalenia i uiszczenia dodatkowego 
wynagrodzenia chyba, że wynikają z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Bilfinger Tebodin Poland (zwłoka) lub Strony w 
drodze pisemnego oświadczenia/ aneksu do Zamówienia uzgodnią inaczej. 

7. ODBIÓR ŚWIADCZEŃ 

7.1. Z chwilą zrealizowania przez Bilfinger Tebodin Poland Świadczeń zgodnie z Umową Strony przystąpią do czynności 
odbiorowych.  

7.2. Zleceniodawca ma do dyspozycji termin czternastu (14) dni kalendarzowych, licząc od momentu zgłoszenia gotowości 
odbiorowej przez Bilfinger Tebodin Poland, na wyrażenie, w formie pisemnej, swoich ewentualnych uwag wobec Świadczeń 
Bilfinger Tebodin Poland. Po upływie tego terminu i w przypadku braku zatwierdzenia pisemnego, wykonane świadczenia zostają 
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uznane za zatwierdzone i odebrane przez Zleceniodawcę, który zrzeka się wszelkich reklamacji i nie będzie dochodził roszczeń 
przeciwko Bilfinger Tebodin Poland z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

7.3. W przypadku uzasadnionego zastrzeżenia, zgłoszonego Bilfinger Tebodin Poland w trybie jak wyżej, Bilfinger Tebodin 
Poland zgodnie z własną oceną zastrzeżeń wprowadzi stosowne zmiany lub korekty w swoich Świadczeniach i ponownie zgłosi 
Świadczenia Zleceniodawcy do odbioru lub uzasadni odmowę wprowadzenia. Zleceniodawcy przysługuje 7 dniowy termin na 
ustosunkowanie się do zamian i modyfikacji wprowadzonych przez Bilfinger Tebodin Poland. Po bezskutecznym upływie 
powyższego terminu uznaje się Świadczenie Bilfinger Tebodin Poland objęte czynnościami odbioru za wykonane należycie, 
zgodnie z łączącą Strony Umową. Niedopuszczalne i bezskuteczne wobec Bilfinger Tebodin Poland jest zgłoszenie nowych 
zastrzeżeń do Świadczeń Bilfinger Tebodin Poland w zakresie niezwiązanym z modyfikacjami i zmianami wprowadzonymi przez 
Bilfinger Tebodin Poland. Odbiór uważa się za dokonany z chwilą zgłoszenia gotowości odbiorowej poprawionego Świadczenia. 

7.4. Ewentualne zastrzeżenia dotyczące nowych potrzeb Zleceniodawcy zostaną uwzględnione przez Bilfinger Tebodin Poland 
wyłącznie po uprzednim zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę nowego kosztorysu przedstawionego przez Bilfinger Tebodin 
Poland. 

7.5. Wydanie Świadczeń Zleceniodawcy następować będzie każdorazowo w siedzibie Zleceniodawcy w formie uzgodnionej 
przez Strony. 

8. WYNAGRODZENIE I FAKTUROWANIE 

8.1. Wynagrodzenie 
a. Należne Bilfinger Tebodin Poland Wynagrodzenie i warunki fakturowania są określone w Ofercie zaakceptowanej przez 

Zleceniodawcę. 
b. Wynagrodzenie Bilfinger Tebodin Poland jest ustalane dla Świadczeń wykonywanych w normalnych warunkach 

eksploatacji. 
c. Z zastrzeżeniem wyraźnego postanowienia odmiennego, należne Bilfinger Tebodin Poland wynagrodzenie jest płatne 

przelewem bankowym na wskazany na fakturze numer rachunku Bilfinger Tebodin Poland przez Zleceniodawcę w całości 
(z uwzględnieniem wcześniej uregulowanych ewentualnych zaliczek / zadatków) niezwłocznie po odbiorze Świadczeń 
przez Zleceniodawcę  

d. Podstawą wystawienia faktury każdorazowo jest protokół zdawczo-odbiorczy wykonanych prac; 
e. Datą dokonania płatności przez Zleceniodawcę jest data uznania na rachunku bankowym Bilfinger Tebodin Poland; 
f. Zleceniodawca oświadcza, iż posiada środki na realizację Zamówienia a usługi będą nabywane i wykorzystywane przez 

niego na potrzeby jego działalności gospodarczej 
8.2. Wynagrodzenie jest wyrażane w kwotach netto i są powiększane o podatki, mianowicie o podatek VAT obowiązujący w 

dniu fakturowania oraz o wszelkie inne podatki mogące wynikać z realizacji Świadczeń, których koszt ponosi 
Zleceniodawca. Koszty logistyczne (biuro, wyposażenie, połączenia telefoniczne) w zakładzie Zleceniodawcy lub innym 
miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę, a w którym Bilfinger Tebodin Poland realizuje Umowę ponoszone są przez 
Zleceniodawcę. 

8.3. Jeśli wynagrodzenie zostanie określone w walucie innej niż polski złoty (PLN) to cena na fakturze będzie równowartością 
w polskich złotych danej stawki walutowej wg kursu sprzedaży danej waluty ogłoszonego przez NBP w dniu wystawienia 
faktury. 

8.4. Wynagrodzenie nie może być jednostronnie pomniejszone przez Zleceniodawcę z tytułu roszczeń , gwarancji lub kar. 
8.5. Bilfinger Tebodin Poland przysługuje możliwość cesji wierzytelności lub sprzedaży wierzytelności w przypadku 

nieuregulowania należności wynikającej z faktury za wykonane świadczenia po uprzednim dwukrotnym wezwaniu 
Zleceniodawcy do zapłaty po upływie terminu płatności wynikającego z wystawionej faktury bez konieczności uzyskania 
dodatkowej zgody Zleceniodawcy 

8.6. Fakturowanie 
a. Z zastrzeżeniem postanowień odmiennych zamieszczonych w Ofercie, rozpoczęcie realizacji Świadczeń jest uzależnione 

od zapłaty za mobilizację zespołu, analizę dokumentacji oraz uruchomienie świadczenia prac w wysokości 20% 
(dwudziestu procent) należnego Bilfinger Tebodin Poland wynagrodzenia przewidzianego w Umowie. W czasie 
wykonywania usług dokonywane są comiesięczne wpłaty stosownie do stanu zaawansowania Świadczeń, pomniejszone 
odpowiednio o część zapłaty wstępnej wymienionej  w niniejszym punkcie,  przypadającą na zakres prac, za który 
dokonywana jest płatność. Chyba, że strony uzgodnią inny harmonogram płatności. 

b. Każdorazowo, gdy czas realizacji Umowy przekracza dwanaście miesięcy, kwota należnego Bilfinger Tebodin Poland 
wynagrodzenia będzie waloryzowana po każdych dwunastu miesiącach obowiązywania Umowy, proporcjonalnie do 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przy użyciu aktualnego, ostatnio opublikowanego wskaźnika ogłoszonego 
przez GUS dla poprzedniego roku (waloryzacja o wskaźnik inflacji); 

c. Faktury są płatne w terminach w nich wskazanych, w przypadku zaś braku terminu płatności odmiennie uzgodnionego 
przez Strony przyjmuje się 30 dniowy termin płatności a zapłata nastąpi– niezwłocznie po doręczeniu faktur 
Zleceniodawcy. Do każdej kwoty nieuregulowanej w terminie wskazanym w fakturze lub – w przypadku braku terminu 
płatności – w terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia faktury Zleceniodawcy zostaną doliczone odsetki w wysokości 
ustawowej jak dla zobowiązań podatkowych aż do całkowitej ich spłaty, przy czym w przypadku gdy opóźnienie w 
płatności należnego Bilfinger Tebodin Poland wynagrodzenia przekroczy 21 (dwadzieścia jeden) dni wówczas Bilfinger 
Tebodin Poland może wstrzymać się z realizacją swoich Świadczeń wynikających z Umowy. Jeżeli opóźnienie w płatności 
należnego Bilfinger Tebodin Poland wynagrodzenia przekroczy 30 (trzydzieści) dni wówczas Bilfinger Tebodin Poland 
będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po Stronie Zleceniodawcy.  

9. WARUNKI WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ 

9.1 Modyfikacja świadczeń 

9.2. W czasie realizacji umowy Strony mogą uzgodnić modyfikacje dotyczące Świadczeń. 

9.3. W przypadku gdyby takie modyfikacje były rozważane przez którąś ze Stron, Bilfinger Tebodin Poland w piśmie 
skierowanym do Zleceniodawcy określi ich skutki pod względem warunków realizacji, terminów i wynagrodzenia oraz sporządzi 
dodatkową ofertę.  

9.4. W terminie dziesięciu (10) dni roboczych od otrzymania tego pisma Zleceniodawca może skierować do Bilfinger Tebodin 
Poland list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z prośbą o modyfikacje zakresu Świadczeń Bilfinger Tebodin Poland, 
która musi obejmować bez zastrzeżeń warunki realizacji, terminy i wynagrodzenie przedstawione w dodatkowej ofercie. 

9.5. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Zleceniodawcy we wskazanym terminie dziesięciu (10) dni roboczych, planowana 
modyfikacja zostanie uznana za zaniechaną i w konsekwencji nie zostanie dokonana. 



Strona 4 / 6 

 

9.6. Każda modyfikacja Świadczeń wnioskowana przez Zleceniodawcę pociąga za sobą dodatkowe wynagrodzenie na rzecz 
Bilfinger Tebodin Poland, chyba że nie wymaga ona żadnych opracowań przedwstępnych ani dodatkowych działań, ani 
przedłużenia Świadczeń realizowanych przez Bilfinger Tebodin Poland. 

9.7. Fakt ubiegania się przez Zleceniodawcę o modyfikację, która ostatecznie nie dojdzie do skutku, pociąga za sobą 
przesunięcie terminów realizacji obowiązujących Bilfinger Tebodin Poland, równoważne z okresem przeznaczonym na 
opracowywanie wniosku o modyfikację. 

9.8. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy nastąpią zmiany w obowiązujących przepisach, na skutek, których koniecznej 
będzie  dokonanie modyfikacji Świadczeń Bilfinger Tebodin Poland, koszty i ryzyko z tym związane obciążać będą wyłącznie 
Zleceniodawcę.  

9.9. Opracowywana dokumentacja przygotowana zostanie w języku polskim, ewentualnie w języku angielskim, jeżeli 

Zamówienie tak stanowi oraz dodatkowo w wersji elektronicznej. Wersja papierowa i wersja elektroniczna przygotowana 

zostanie w jednym egzemplarzu każda. 

9.10. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż Bilfinger Tebodin Poland prowadzi wszelkie działania w zgodzie z polityką etyki 

zawartą w Kodeksie etycznym obowiązującym w całej grupie kapitałowej Bilfinger. Celem niniejszej Polityki jest ochrona spółek 

przed naruszeniem przepisów antykorupcyjnych. Bilfinger Tebodin Poland nie toleruje żadnej formy korupcji i z zaangażowaniem 

przestrzega obowiązujących przepisów antykorupcyjnych we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. Bilfinger 

Tebodin wymaga od Osób Trzecich, aby przez cały czas postępowały w sposób uczciwy i rzetelny. Bilfinger Tebodin nie toleruje 

u Osób Trzecich angażowania się w łapówkarstwo lub korupcję na jakimkolwiek poziomie. Osoby Trzecie są zobowiązane do 

zgłaszania wszelkich okoliczności naruszających niniejszą politykę. Niniejsza polityka dotyczy wszystkich Osób Trzecich 

świadczących usługi we współpracy z Bilfinger Tebodin lub w jej imieniu, niezależnie od tego, czy są one bezpośrednio 

zatrudnione przez Bilfinger Tebodin czy też nie. Zamówienie Świadczeń dla Bilfinger Tebodin oznacza akceptację warunków 

niniejszej Polityki.  

9.11 Ubezpieczenie 

a.  Bilfinger Tebodin Poland oświadcza, iż posiada aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej 

profesjonalnej działalności gospodarczej i zobowiązuje się do jej utrzymania przez cały okres Świadczenia prac oraz w okresie 

gwarancji w ramach przyjętego Zamówienia. 

10. WSTRZYMANIE ŚWIADCZEŃ 

10.1. Informacja o jakimkolwiek wstrzymaniu Świadczeń musi być podana do wiadomości drugiej Strony listem poleconym za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień OWS oraz wyłączając wstrzymanie na skutek opóźnienia w płatności należnego 
Bilfinger Tebodin Poland wynagrodzenia oraz 10.2. na skutek wystąpienia siły wyższej, wstrzymanie Świadczeń zaczyna 
obowiązywać po upływie siedmiu (7) dni roboczych od doręczenia zawiadomienia drugiej Stronie. 

10.3. Jeśli wykonywanie usługi przez Bilfinger Tebodin Poland zostaje wstrzymane tymczasowo na prośbę Zleceniodawcy, lub 
na skutek siły wyższej stwierdzonej wspólnie przez Strony, wynagrodzenie za Świadczenia już wykonane i/lub rozpoczęte 
pozostaje należne od Zleceniodawcy. 

10.4. Płatność za te Świadczenia musi być dokonana przez Zleceniodawcę w terminie trzydziestu (30) dni roboczych od 
zawiadomienia o wstrzymaniu, bez względu na wszelkie inne warunki płatności ustanowione w Umowie. Termin realizacji 
pozostałych zobowiązań ciążących na Stronach zgodnie z Umową ulega zmianie (przesunięciu) co najmniej o czas wstrzymania 
realizacji Świadczeń, chyba że Strony z zachowaniem formy pisemnej uzgodnią inaczej.   

10.5. W przypadku wznowienia realizacji Świadczeń określonych w Umowie. Zleceniodawca zobowiązany będzie pisemnie 
powiadomić Bilfinger Tebodin Poland o terminie wznowienia, zachowując okres uprzedniego zawiadomienia wynoszący 
minimum piętnastu (15) dni roboczych. 

10.6. W przypadku gdy na wniosek Zleceniodawcy realizacja Świadczeń ulega wstrzymaniu na okres co najmniej 3 (trzech) 
miesięcy, wówczas po upływie tego terminu Bilfinger Tebodin Poland będzie uprawniony do rozwiązania Umowy z przyczyn 
leżących po Stronie Zleceniodawcy. W przypadku rozwiązania Umowy przez Bilfinger Tebodin Poland w trybie jak wyżej 
wszystkie kwoty wpłacone zaliczkowo przez Zleceniodawcę stają się należne Bilfinger Tebodin Poland definitywnie, a 
wynagrodzenie za Świadczenia już wykonane i/lub rozpoczęte pozostaje należne od Zleceniodawcy i musi być uregulowane w 
ciągu trzydziestu (30) dni roboczych od rozwiązania, bez względu na wszelkie inne warunki płatności ustanowione w Umowie. 

11. POUFNOŚĆ 

11.1. W okresie obowiązywania Umowy, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, żadna ze Stron nie może ujawniać ani 
udostępniać jakiejkolwiek osobie trzeciej informacji o treści Umowy, lub jakichkolwiek informacji natury poufnej, odnoszących 
się do którejkolwiek ze Stron, a uzyskanych podczas negocjowania Umowy lub dokumentów ją poprzedzających lub w trakcie i 
w związku z wykonywaniem Umowy i dokumentów ją poprzedzających. 

11.2. Bilfinger Tebodin Poland oświadcza, iż nie będzie korzystał w celach innych, niż wynikające lub związane z realizacją 
Umowy, z informacji i dokumentów, które dostarcza mu Zleceniodawca. Z kolei Zleceniodawca zobowiązuje się do zachowania 
w całkowitej tajemnicy metod i sposobów postępowania stosowanych przez Bilfinger Tebodin Poland. 

Zakaz nie dotyczy informacji, które: 

a) są powszechnie znane, oprócz tych, które zostały ujawnione publicznie z winy Strony  

b) zostały lub będą przekazane przez Stronę jej doradcom prawnym lub podatkowym, biegłym rewidentom lub osobom 
będącym w stałym stosunku zlecenia innych usług doradztwa, z zastrzeżeniem, że podmioty te zostaną zobowiązane 
do zachowania tych informacji w tajemnicy 
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11.3. Strony potwierdzają, że Umowa nie zabrania ujawniania informacji w zakresie, w jakim jest to wymagane przez organy 
administracji rządowej lub samorządowej, przez prawo lub w związku z postępowaniem sądowym, arbitrażowym lub 
administracyjnym, którego Stroną jest którakolwiek ze Stron, każdorazowo po uprzednim powiadomieniu drugiej Strony. 

11.4. W przypadku naruszenia niniejszej klauzuli poufności przez którąkolwiek ze Stron, Strona naruszająca ponosi 
odpowiedzialność za to naruszenie na zasadzie ryzyka. Odpowiedzialność ta ma miejsce w przypadku, gdy druga Strona 
poniosła negatywne konsekwencje naruszenia obowiązku zachowania poufności. 

 

 

12. PRAWA AUTORSKIE 

12.1. Świadczenia realizowane przez Bilfinger Tebodin Poland na podstawie łączącej Strony Umowy  podlegają ochronie 
przewidzianej w  Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie związane z 
realizowanymi przez Bilfinger Tebodin Poland Świadczeniami umownymi, takimi jak w szczególności plany, projekty, notatki, 
rysunki i opracowania, należącymi uprzednio do Bilfinger Tebodin Poland i wykorzystanymi w czasie realizacji Świadczeń, 
pozostają w pełni własnością Bilfinger Tebodin Poland bez względu na zapłatę należnego Bilfinger Tebodin Poland 
wynagrodzenia i w żadnym wypadku nie są przenoszone na Zleceniodawcę. 

12.2. Prawa autorskie przysługujące Bilfinger Tebodin Poland w zakresie metodologii i know-how, zastosowanymi, rozwijanymi 
i/lub opracowanymi przez Bilfinger Tebodin Poland dla potrzeb realizacji Świadczeń pozostają własnością Bilfinger Tebodin 
Poland. 

12.3. Zleceniodawca może dowolnie dysponować wyłącznie na cele własne odebranymi od Bilfinger Tebodin Poland i w pełni 
opłaconymi Świadczeniami Bilfinger Tebodin Poland, w tym planami, projektami, notatkami, rysunkami, opracowaniami 
wyłącznie po uzyskaniu i na warunkach określonych w stosownej licencji udzielonej Zleceniodawcy przez Bilfinger Tebodin 
Poland w formie pisemnej. Bilfinger Tebodin Poland zastrzega sobie możliwość ponownego wykorzystania metodologii i know-
how nabytego podczas realizacji Świadczeń, na co Zleceniodawca wyraża  nieodwołalnie zgodę. 

12.4. Zleceniodawca nie może zmieniać ani modyfikować utworów wykonanych przez Bilfinger Tebodin Poland bez jej pisemnej 
zgody i weryfikacji.   

12.5. Jeżeli udzielona Zleceniodawcy pisemna licencja obejmuje prawo udostępniania osobom trzecim w jakiejkolwiek formie 
chronionych prawami autorskimi elementów Świadczenia Bilfinger Tebodin Poland, Zleceniodawca zobowiązany będzie 
każdorazowo umieszczać na tych elementach nazwę i logo firmy Bilfinger Tebodin Poland.  

12.6. Dopuszcza się odtwarzanie i kontrolowane rozpowszechnianie wyłącznie na wewnętrzny użytek Zleceniodawcy 
chronionych prawami autorskimi elementów Świadczenia  Bilfinger Tebodin Poland. Wszelkie wykorzystanie przez 
Zleceniodawcę chronionych elementów Świadczeń Bilfinger Tebodin Poland dla potrzeb innych niż opisane wyżej wymaga 
zawarcia nowej umowy ustalającej wynagrodzenie Bilfinger Tebodin Poland z tytułu praw autorskich. 

12.7. Sprzedaż praw autorskich zależnych majątkowych na wszelkich polach eksploatacji utworów następuje wyłącznie po 
zapłacie przez Zleceniodawcę dodatkowego wynagrodzenia w kwocie stanowiącej równowartość 8% wartości całości 
wynagrodzenia za Świadczenie prac objętego Zamówieniem. 

13. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI  

13.1. Wszelkie elementy Świadczeń Bilfinger Tebodin Poland przekazane Zleceniodawcy w formie pisemnej (w tym drukowanej) 
lub na magnetycznych, optycznych lub innych nośnikach danych, w tym same nośniki pozostają własnością Bilfinger Tebodin 
Poland aż do faktycznej zapłaty całości należnego Bilfinger Tebodin Poland wynagrodzenia zasadniczego oraz ewentualnych 
kosztów dodatkowych. Zleceniodawca zobowiązuje się zwrócić Bilfinger Tebodin Poland na żądanie wszelkie otrzymane od 
Bilfinger Tebodin Poland elementy Świadczeń (w tym dokumenty i nośniki danych) w przypadku,  gdy Zleceniodawca opóźnia 
się z zapłatą jakiejkolwiek należności na rzecz Bilfinger Tebodin Poland.  

13.2 Wszelkie ryzyko, w tym ryzyko utraty, uszkodzenia, kradzieży, zniszczenia dokumentów lub nośników, utraty danych, 
zniekształcenia danych itp. przechodzi na Zleceniodawcę z chwilą wydania mu tych elementów przez Bilfinger Tebodin Poland.  

14. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

14.1. Każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od niniejszej Umowy na zasadach i warunkach wskazanych w Umowie, 
OWS lub w Kodeksie Cywilnym z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku, przed skorzystaniem z uprawienia do odstąpienia 
od niniejszej Umowy,  zobowiązana jest do wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego, co najmniej 30-dniowego terminu do 
zaniechania naruszeń lub wykonania zobowiązania. Strony uzgadniają, że według wyboru uprawnionego odstąpienie od umowy 
może być dokonane jedynie w  części, co do której dopuszczono się naruszenia umowy  lub co do reszty niewykonanej jeszcze 
części. Strona ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 3 miesięcy od daty dowiedzenia się o istnieniu okoliczności będącej 
podstawą odstąpienia.  

W przypadku, gdy na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zleceniodawca nastąpiło wydłużenie (przesunięcie) 
terminów realizacyjnych przyjętych w Umowie, zaś Zleceniodawca nie zawarł z Bilfinger Tebodin Poland stosownego aneksu o 
przesunięciu terminów i podwyższeniu wynagrodzenia, wówczas Bilfinger Tebodin Poland będzie uprawniony do odstąpienia 
od umowy w trybie jak wyżej.  

W przypadku odstąpienia od Umowy następujące postanowienia Umowy i OWS będą traktowane jako zachowujące ważność 
mimo odstąpienia: 

a) wszelkie oświadczenia Zleceniodawcy 

b) wszelkie postanowienia określające obowiązki i odpowiedzialność Zleceniodawcy 

c) wszelkie postanowienia określające uprawnienia Bilfinger Tebodin Poland a także wyłączające lub ograniczające 
odpowiedzialność Bilfinger Tebodin Poland 

d) wszelkie postanowienia dotyczące wynagrodzenia Bilfinger Tebodin Poland w zakresie Świadczeń  zrealizowanych lub 
rozpoczętych do dnia odstąpienia od Umowy  
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e) wszelkie postanowienia dotyczące prawa do obciążenia drugiej Strony karą umowną przewidzianą na wypadek 
odstąpienia od umowy jak również przyznające Stronie prawo dochodzenia odszkodowania ponad zastrzeżoną karę 
umowną  

f) wszelkie postanowienia dotyczące stanu zaawansowania i odbioru Świadczeń Bilfinger Tebodin Poland 
zrealizowanych do dnia odstąpienia od Umowy 

g) wszelkie postanowienia dotyczące praw autorskich przysługujących Bilfinger Tebodin Poland w odniesieniu do 
poszczególnych elementów Świadczeń zrealizowanych przez Bilfinger Tebodin Poland.   

h) W terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy Strony zobowiązują się przystąpić do inwentaryzacji 
Świadczeń zrealizowanych i rozpoczętych (z uwzględnieniem stopnia zaawansowania) przez Bilfinger Tebodin Poland 
według stanu na dzień odstąpienia od umowy.   

 

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ i GWARANCJA 

15.1. Bilfinger Tebodin Poland odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków umownych i tyko w 
przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność 
Bilfinger Tebodin Poland (wyłącznie wina umyślna lub rażące niedbalstwo). Ciężar dowodu w powyższym zakresie spoczywa w 
całości na Zleceniodawcy. 

15.2. Odpowiedzialność Bilfinger Tebodin Poland obejmuje wyłącznie obowiązek naprawienia tzw. szkody rzeczywistej, 
bezpośredniej  i będzie każdorazowo ograniczona do wysokości otrzymanego faktycznie wynagrodzenia za Świadczenia objęte 
daną Umową. Wyłącza się odpowiedzialność Bilfinger Tebodin Poland za utracone korzyści przez Zleceniodawcę lub osoby 
trzecie (w szczególności stratę eksploatacyjną, stratę produkcyjną, utracony zarobek, utratę dochodu, utratę umowy, utratę 
wizerunku, zatrzymanie pracy personelu oraz wszelkie szkody pośrednie).  

15.3. Bilfinger Tebodin Poland nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem skorzystania przez Bilfinger 
Tebodin Poland z materiałów, wytycznych, wskazówek i informacji otrzymanych od Zleceniodawcy. Bilfinger Tebodin Poland nie 
ponosi odpowiedzialności szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków  umownych lub 
wyrządzone przez osoby trzecie zatrudnione przez Zleceniodawcę. 

15.4. Całkowita odpowiedzialność Bilfinger Tebodin Poland z tytułu rękojmi na podstawie Zamówienia ograniczona zostaje do 

łącznej kwoty stanowiącej równowartość 20% (Dwudziestu procent) wartości Zamówienia netto z uwzględnieniem zapisów 

Par.15. 

15.5. Wykonawca zapewnia, że świadczone przez niego Świadczenia zostały wykonane właściwie i zgodnie z treścią Zamówienia. 

Za wady Usługi, której wynikiem ma być konkretny rezultat, Bilfinger Tebodin Poland ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi jak 

przyjmujący zamówienie w umowie o dzieło. 

 

15.6. Nie zgłoszenie roszczeń z tytułu wad Świadczeń w protokole zdawczo-odbiorczym nie będzie uniemożliwiać ich późniejszego 

zgłoszenia, pod warunkiem, że wady te ujawniły się dopiero po przeprowadzeniu odbioru lub zostały przez Bilfinger Tebodin 

Poland podstępnie zatajone. 

15.7.  Wykonawca udziela gwarancji za wykonaną Usługę lub Dokumentację będącą wynikiem wykonania Świadczeń na okres 

36 miesięcy. 

15.8.  Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego. 

15.9. W przypadku zaistnienia wady zmniejszającej wartość lub użyteczność Świadczenia lub Dokumentacji, Wykonawca jest 

zobowiązany do jej usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

15.10.  W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad Usługi lub Dokumentacji, które 

ujawniły się w okresie gwarancji. Strony każdorazowo ustalą termin usunięcia wad. 

16. PODWYKONAWSTWO 

16.1. Bilfinger Tebodin Poland może powierzyć osobom trzecim realizację całości lub części Świadczeń będących przedmiotem 
Umowy, przy czym za działania lub zaniechania tych osób odpowiada względem Zleceniodawcy jak za własne. 

16.2. Zleceniodawca zobowiązuje się nie przedstawiać żadnego zapytania, oszacowania, propozycji itp. ani zlecać jakichkolwiek 
prac podwykonawcom Bilfinger Tebodin Poland chyba,  że Bilfinger Tebodin Poland w tym uczestniczy i udziela w tym zakresie 
zgody. 

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

17.1. Tolerowanie przez jedną ze Stron Sytuacji niezgodnej z postanowieniami łączącej Strony Umowy nie będzie traktowane, 
jako zrzeczenie się przez tą Stronę praw i roszczeń względem Strony dopuszczającej się naruszenia jak również nie będzie 
rodzić u Strony naruszającej  jakichkolwiek praw. 

17.2. Niniejsze OWS jak również wszelkie Umowy zawierane na ich podstawie podlegają wyłącznie prawu polskiemu.   

17.3. Strony podejmą wszelkie starania, aby ewentualne spory związane z interpretacją i/lub realizacją Umowy i/lub OWS były 
rozwiązywane na drodze polubownej.  Jeżeli jednak zajdzie taka konieczność, spory rozstrzygane będą przez właściwy 
rzeczowo i miejscowo sąd powszechny dla  siedziby Bilfinger Tebodin Poland. 

 

 


