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Ogólne Warunki Usług dla Podwykonawców w spółkach 

należących do grupy Bilfinger Tebodin 2018 Rev. 10-03-2018                             

(OWU) 

 

 
 

Podwykonawca akceptuje następujące warunki OWU: 

 

1. Podwykonawca będzie świadczył usługi ("Usługi") określone w Zamówieniu do niniejszego OWU i będzie 

świadczył usługi w terminach określonych w Zamówieniu. W celu wykonania usług Podwykonawca 

udostępni wykwalifikowany personel i określony kluczowy personel zgodnie z załącznikiem B do 

niniejszego podwykonawstwa. 

 

2. Wynagrodzenie i warunki płatności za Usługi, które mają być wykonane przez Podwykonawcę, określone 

są w Zamówieniu. W odniesieniu do warunków płatności należy zauważyć, że faktyczna wypłata na rzecz 

Podwykonawcy prawidłowo zafakturowanych kwot nastąpi w ciągu 15 dni roboczych po otrzymaniu 

odpowiedniej kwoty w ramach Umowy głównej. 

 

3. Podwykonawca odpowiada za wszelkie dodatkowe koszty (w tym, lecz nie wyłącznie, podatki lokalne, 

opłaty rządowe, składki na ubezpieczenie społeczne), które nie są wyraźnie wymienione jako podlegające 

zwrotowi w załączniku C, tj. Zamówieniu. 

 

4. O ile nie uzgodniono inaczej, warunki Umowy Głównej będą miały zastosowanie odpowiednio do 

Podwykonawcy. Strony uznają, że jest szczególnie ważne, aby: 

 

• Usługi świadczone przez Podwykonawcę były w pełni zgodne z obowiązującymi normami i normami 

technicznymi, standardami działania, jakością i innymi wymaganiami zawartymi w Umowie Głownej; 

 

• w przypadku naruszenia zobowiązań przez Podwykonawcę, Podwykonawca  wypełni wszelkie obowiązki 

gwarancyjne i obowiązki dotyczące odpowiedzialności poniesione przez Bilfinger Tebodin zgodnie z 

Umową Główną oraz zobowiązuje się zabezpieczyć Inżyniera od szkód w odniesieniu do wszystkich 

roszczeń, które wynikają z działania i działalności Podwykonawcy; 

 

• warunki administracyjne Umowy Głównej muszą być przestrzegane przez Podwykonawcę w 

szczególności w odniesieniu do formatu, kopii zapasowej i dokumentacji potwierdzającej faktury, aby 

umożliwić wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy. Kopia odpowiedniej części Umowy Głównej została 

przekazana Podwykonawcy i jest załączona jako Załącznik D. 

 

5. Podwykonawca nie może wykonywać żadnych dodatkowych prac ani zmian w usługach objętych 

Zamówieniem, chyba że Podwykonawca uzyska uprzednią pisemną zgodę Bilfinger Tebodin dotyczącą 

zmian, dodatkowej pracy i / lub dostosowania harmonogramu i wynagrodzenia. 

 

6. Podwykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i utrzymywanie ubezpieczeń wymaganych na mocy 

Umowy Głównej dla własnej działalności, zarówno dla siebie, jak i dla jej personelu, np. odpowiedzialność 

cywilna, ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej, odszkodowanie dla robotnika, ubezpieczenie 

majątkowe, podróżne i wypadkowe itp. 

 

7. Podwykonawca i jego personel, w każdym kraju, w którym świadczone są Usługi, będą przestrzegać praw 

i zwyczajów tego kraju. 

 

8. Zamówienie ulegnie rozwiązaniu, jeżeli Umowa Główna między Inwestorem i Bilfinger Tebodin zostanie 

rozwiązana w okresie realizacji. Także Zamówienie może zostać rozwiązane przez Bilfinger Tebodin przed 

zakończeniem świadczenia Usług określonych w Zamówieniu w przypadku: 

• bankructwa; 
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• moratorium płatności; 

• ugoda lub układ na rzecz wierzycieli; 

• naruszenia które po pisemnym powiadomieniu przez Inżyniera nie zostanie usunięte w określonym 

czasie. 

Rozliczenie finansowe nastąpi na podstawie części Usług należycie wykonanej przez Podwykonawcę w 

momencie złożenia wypowiedzenia, pomniejszonej o kwotę, za którą Podwykonawca ponosi 

odpowiedzialność w określonych okolicznościach. 

 

9. Podwykonawca nie może przenieść wszystkich swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy 

Podwykonawczej, chyba że Bilfinger Tebodin udzieli uprzednio pisemnej zgody, której nie można 

bezzasadnie odmówić. 

 

10. Bilfinger Tebodin może scedować wszystkie swoje prawa i / lub obowiązki wynikające z OWU na dowolną 

jednostkę stowarzyszoną Bilfinger Tebodin, z zastrzeżeniem uprzedniego powiadomienia na piśmie 

Podwykonawcy. Wszelkie podmioty powiązane, którym przypisano prawa i obowiązki wynikające z OWU, 

będą miały prawo do wszystkich korzyści i będą związane wszystkimi postanowieniami OWU. 

 

11. Niezależnie od rozwiązania Zamówienia opisanego w klauzuli 9 lub na podstawie odpowiednich klauzul 

Umowy Głównej, OWU pozostaje w mocy w odniesieniu do roszczeń dotyczących Usług wykonanych 

przed rozwiązaniem Zamówienia. 

 

12. Podwykonawca gwarantuje przestrzeganie wszystkich postanowień Deklaracji Dostawcy załączonych 

jako Załącznik E. Podwykonawca podpisuje ten dokument jednocześnie z Podwykonawcą jako 

potwierdzenie jego uznania. 

 

13. Prawem właściwym dla tego Podwykonawcy jest prawo Umowy Głównej. Wszelkie spory powstałe w 

związku z niniejszym Zamówieniem będą rozstrzygane przez Sąd lub Organ właściwy zgodnie z Umową 

Główną lub, według uznania Bilfinger Tebodin, przez właściwy Sąd dla siedziby Bilfinger Tebodin. Na 

żądanie Podwykonawcy Bilfinger Tebodin poinformuje Podwykonawcę o swoim wyborze w ciągu jednego 

miesiąca od dokonania wyboru. 

 

Klauzule dotyczące postępowania biznesowego 

 

14. Obowiązek zachowania zgodności z przepisami 

Podwykonawca zobowiązuje się przestrzegać 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 

Podwykonawcy lub świadczonych przez niego usług. 

 

15. Obowiązek przeciwdziałania korupcji 

Podwykonawca niniejszym oświadcza i gwarantuje, że ani płatności, ani jakiekolwiek inne korzyści lub 

przysługi nie były lub nie będą, bezpośrednio lub pośrednio, oferowane, obiecywane lub dostarczane: (i) 

podmiotowi prywatnemu, który w rezultacie może prowadzić do niewłaściwej korzyści w stosunku do 

działalności Inżyniera; lub (ii) funkcjonariusz publiczny, członek systemu sądowego lub inny podmiot lub 

osoba związana z rządem lub państwem ("urzędnik państwowy") dla siebie lub innej osoby lub podmiotu 

w celu wywarcia wpływu na oficjalne działania, lub dowolny urzędnik państwowy. 

16. Prawo wypowiedzenia umowy 

Podwykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że każde złamanie klauzul dot. etyki biznesu 

określonych w klauzuli 14 oraz 15 zostanie uznane za istotne naruszenie warunków umowy 

upoważniające Bilfinger Tebodin do wypowiedzenia umowy w dowolnym terminie ze skutkiem 

natychmiastowym, bez obowiązku regulowania nieuregulowanych zobowiązań ani wypłaty innych kwot, 

za wyjątkiem zapłaty wynagrodzenia za zrealizowane prace. Bilfinger Tebodin nie ma obowiązku 

pokrywania ewentualnych strat poniesionych przez Podwykonawcę na skutek wypowiedzenia umowy 

zgodnie z niniejszą klauzulą.  

 

 

 

17. Rachunkowość i sprawozdawczość  
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Podwykonawca będzie prowadzić pełną dokumentację realizacji niniejszej umowy. Dokumentacja ta 

będzie zawierać m.in. pełny i precyzyjny opis realizacji umowy przez Podwykonawcę i jej podwykonawców 

(np. dane usługodawców, harmonogramy, korespondencja handlowa lub jej podsumowanie), zestawienie 

poniesionych kosztów i wydatków oraz wszystkie inne dokumenty utworzone lub otrzymane w związku 

z realizacją niniejszej umowy zawartej z Bilfinger Tebodin. 

 

18. Warunki płatności 

Wszelkie płatności wykonywane przez Bilfinger Tebodin na rzecz Podwykonawcy będą wykonywane 

wyłącznie po otrzymaniu faktury wystawionej na podstawie niniejszej umowy z wyszczególnieniem 

zrealizowanych usług i/lub dostarczonych produktów przelewem na rachunek bankowy, w kraju, w którym 

usługi mają być świadczone lub kraju, gdzie Podwykonawca posiada swoją główną siedzibę. 

 

 

 

 

Miejscowość, data: ……………………………………. 

 

 

 

Podpis Podwykonawcy: ……………………………………. 

  

 

   

 

Aneks A: Zamówienie 

Aneks B: Personel Podwykonawcy 

Aneks C: Zamówienie – także Ankes 1 (wynagordzenie i warunki płatności) 

Aneks D: Kopia odpowiedniej części Umowy Głównej 

Aneks E: Deklaracja dostawcy 

 


