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ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY PODWYKONAWSTWA 

 

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA 

1.1 Niniejsze  Ogólne  Warunki  Umowy  Podwykonawstwa  („Warunki  Ogólne”)  mają  zastosowanie   do 
wszystkich prac wykonywanych przez Podwykonawcę na rzecz ERM. Podpisując Pozwolenie na 
rozpoczęcie Prac, Podwykonawca wyraża zgodę na związanie Warunkami Ogólnymi. Każde 
Pozwolenie na rozpoczęcie Prac stanowi osobną Umowę Podwykonawstwa, do której zastosowanie 
mają niniejsze Warunki Ogólne. ERM może zmienić w każdym czasie niniejsze Warunki Ogólne, a do 
Pozwolenia na rozpoczęcie Prac ma zastosowanie wersja Warunków Ogólnych obowiązująca w chwili 
podpisania wskazanego Pozwolenia na rozpoczęcie Prac przez Podwykonawcę. Niniejsze Warunki 
Ogólne obejmują także Kodeks zachowań i etyki biznesowej ERM oraz Zasady obrotu papierami 
wartościowymi z wykorzystaniem informacji niejawnych, dostępne na tej samej stronie internetowej, 
co niniejsze Ogólne Warunki Umowy Podwykonawstwa (http://www.erm.com/ERM-Subcontract-
Terms-EMEA). 

2. DEFINICJE I INTERPRETACJA 

2.1 „Podwykonawca” oznacza stronę uzyskującą Pozwolenie na rozpoczęcie Prac w charakterze 
podwykonawcy ERM. 

2.2 „ERM” oznacza spółkę ERM, która akceptuje Pozwolenie na rozpoczęcie Prac. 

2.3 „Klient ERM” oznacza klienta, który zawarł z ERM Umowę Główną. 

2.4 „Wydatki” oznaczają zwrócone Podwykonawcy wydatki poniesione przez niego na wykonanie prac 
określonych w Pozwoleniu na rozpoczęcie Prac. 

2.5 „Wynagrodzenie”   oznacza   wynagrodzenie    uiszczone    Podwykonawcy    za    Prace   wskazane 
w Pozwoleniu na rozpoczęcie Prac. 

2.6 „Umowa główna” oznacza umowę zawartą między ERM a Klientem ERM obejmującą Projekt będący 
przedmiotem Pozwolenia na rozpoczęcie Prac. 

2.7 „Program” oznacza harmonogram ukończenia Prac uzgodniony przez ERM z późniejszymi jego 
zmianami. 

2.8 „Projekt” oznacza projekt wskazany w Pozwoleniu na rozpoczęcie Prac. 

2.9 „Lokalizacja Projektu” oznacza lokalizację Projektu wskazaną w Pozwoleniu na rozpoczęcie Prac. 

2.10 „Umowa Podwykonawstwa” oznacza: (i) niniejsze Warunki Ogólne; (ii) Pozwolenie na rozpoczęcie 
Prac podpisane przez ERM i Podwykonawcę oraz wszystkie dokumenty, rysunki, specyfikacje, 
harmonogramy, dane i informacje wymienione lub wskazane w tym dokumencie; (iii) Warunki 
Szczególne wyraźnie wskazane w Pozwoleniu na rozpoczęcie Prac; (iv) Umowę Główną oraz (v) 
wszelkie zlecenia zmian przedłożone zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi. 

2.11 „Pozwolenie na rozpoczęcie Prac” oznacza formularz zatytułowany „Pozwolenie na rozpoczęcie Prac 
przez Podwykonawcę” przekazany ERM przez Podwykonawcę i podpisany przez obie strony. 

2.12 ERM i Podwykonawca zwane są również w dalszej części niniejszych Warunków Ogólnych osobno 
„Stroną”, łącznie zaś „Stronami”. 

2.13 Datą wejścia w życie Umowy Podwykonawstwa jest data wskazana w Pozwoleniu na rozpoczęcie 
Prac(„Data wejścia w życie”). 

3. USŁUGI 

3.1 Podwykonawca zapewni wykonanie wszystkich usług i zleconych prac, a także nadzór nad 
wykonaniem zleconych  Prac,  odpowiednią siłę roboczą,  materiały,  narzędzia,  zapasy  oraz   towary 
i sprzęt potrzebne do prawidłowego wykonania Prac oraz wykona wszystkie prace niezbędne do 
pełnego, należytego, terminowego i bezpiecznego ukończenia prac opisanych w Pozwoleniu na 
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rozpoczęcie Prac, zgodnie z postanowieniami Umowy Podwykonawstwa (łącznie „Prace”). W 
przypadku, gdy Umowa Podwykonawstwa nie wskazuje Prac w sposób na tyle szczegółowy, 
abymożliwe było ich wykonanie, domniemywa się, że Prace obejmują wszystkie dodatkowe 
dokumenty przekazane przez ERM po Dacie wejścia w życie, o ile dokumenty takie nie stanowią 
istotnej zmiany zakresu Prac. 

3.2 Podwykonawca zobowiązuje się  wykonać Prace w sposób  odpowiadający wymaganiom ERM oraz 
zgodnie z postanowieniami Umowy Podwykonawstwa. Podwykonawca wykona  Prace zwłaszcza: 

3.2.1 wykazując wszelkie umiejętności, dbałość i ostrożność, jakich można oczekiwać od należycie 
wykwalifikowanego i kompetentnego usługodawcy – profesjonalisty w świadczeniu usług 
danego rodzaju - posiadającego doświadczenie w świadczeniu podobnych usług w projektach 
o zbliżonym rozmiarze, zakresie, charakterze i złożoności, co Projekt oraz * 

3.2.2 zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w tym Traktatami, rozporządzeniami lub 
dyrektywami, uchwalonymi krajowymi aktami rangi ustawowej lub wszelkimi rozporządzeniami, 
regulaminami, zasadami, zaleceniami i zgodnie ze wszelkimi zawiadomieniami  przekazanymi 
na mocy niniejszej Umowy oraz odpowiednimi kodeksami postępowania i normami branżowymi. 

3.3 Do wykonania Prac i nadzoru nad nim oddelegowuje się Personel kluczowy wskazany w Pozwoleniu 
na rozpoczęcie Prac. Podwykonawca nie dokona zmian w składzie Personelu kluczowego bez 
uprzedniej pisemnej zgody ERM, której udzielenia nie będzie można bezzasadnie odmówić. ERM 
może zażądać wyłączenia członka Personelu kluczowego, jeśli, w opinii ERM, zachowanie lub efekty 
działań tej osoby są nieodpowiednie lub niezadowalające. Jednocześnie Podwykonawca niezwłocznie 
zastąpi na własny koszt taką osobę inną osobą akceptowalną przez ERM. 

3.4 Podwykonawca oświadcza, że jest w pełni zdolny wykonać Prace i posiada odpowiednie kwalifikacje 
w tym zakresie, a także dysponuje fachową wiedzą  i  doświadczeniem  oraz  personelem,  jak 
również możliwościami finansowymi niezbędnymi do wykonania Prac zgodnie z postanowieniami 
Umowy Podwykonawstwa. 

3.5 Podwykonawca odpowiada za uzyskanie, utrzymanie i opłacenie wszystkich zezwoleń, ubezpieczeń, 
licencji, zaświadczeń, opłat lub zawiadomień wymaganych stosownymi przepisami prawa w związku 
z wykonywaniem Prac. Ponadto, Podwykonawca uzyska i przekaże na własny koszt wszelkie 
zabezpieczenia, gwarancje lub depozyty niezbędne do wykonania Prac, w tym zwłaszcza, bez 
ograniczeń, zabezpieczenia, gwarancje lub depozyty wymagane od ERM przez Klienta ERM. 

3.6 ERM, Klient ERM i ich przedstawiciele mają prawo kontroli Prac oraz, dla celów takiej kontroli, 
pełnego i swobodnego wstępu do wszystkich istotnych pomieszczeń, w tym między innymi 
warsztatów, zakładów i innych miejsc prowadzenia działalności przez Podwykonawcę oraz jego 
własnych podwykonawców i dostawców. 

4. WŁĄCZENIE UMOWY GŁÓWNEJ DO UMOWY 

4.1 Podwykonawca wyraża zgodę na związanie warunkami zawartymi w Umowie Głównej, włączoną do 
niniejszych Warunków Ogólnych Umowy przez odpowiednie odniesienie. Podwykonawca przejmuje 
od ERM wszelkie zobowiązania, ryzyka oraz wszelką odpowiedzialność, które ERM ponosi względem 
Klienta ERM na podstawie Umowy Głównej w zakresie wykonywanych Prac, w tym także w pełnym 
zakresie odpowiedzialność związaną wymaganiami dotyczącymi jakości, liczby i terminowości 
wykonania Prac. ERM może skorzystać wobec Podwykonawcy ze wszelkich uprawnień, środków 
zaradczych i odszkodowawczych, które przysługują Klientowi ERM wobec ERM w związku z 
zawarciem przez ERM Umowy Głównej. W przypadku, gdy któreś z postanowień Umowy Głównej jest 
sprzeczne z postanowieniem niniejszej Umowy, pierwszeństwo ma postanowienie bardziej korzystne 
dla ERM. 

4.2 Podwykonawca oświadcza, że miał możliwość zapoznania się z Umową Główną i że zapoznał się 
z nią w niezbędnym zakresie. 

5. WSPÓŁDZIAŁANIE Z KLIENTEM ERM 

5.1 Podwykonawca nie będzie nawiązywał bezpośredniego kontaktu z Klientem ERM w związku 
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z wykonywaniem Prac, chyba że uzyska uprzednią zgodę ERM na piśmie. Podwykonawca 
natychmiast powiadomi ERM na piśmie o wszelkich wskazówkach przekazanych mu przez Klienta 
ERM i zwróci się do ERM z prośbą o wyjaśnienie, gdy wskazówki Klienta ERM okażą się  sprzeczne 
z Pracami lub wskazówkami ERM. Bez uprzedniej pisemnej zgody ERM podwykonawca nie będzie 
podejmował się świadczenia na rzecz Klienta ERM prac lub usług, które wynikają lub są związane 
z niniejszą Umową Podwykonawstwa lub Pracami. 

5.2 Podwykonawca zobowiązuje się wobec ERM, że żadne działanie, zaniechanie lub niewykonanie 
zobowiązań Podwykonawcy w stosunku do Prac nie będzie stanowić, nie spowoduje, ani nie 
przyczyni się do naruszenia przez ERM jej własnych zobowiązań wynikających z Umowy Głównej lub 
dowolnej innej umowy związanej z Projektem, której ERM jest stroną. 

6. SYTUACJE NAGŁE 

6.1 W sytuacjach nagłych mających wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, gdy uzyskanie 
natychmiastowego upoważnienia ERM jest w praktyce niewykonalne, Podwykonawca będzie działał 
według własnego uznania, wykazując przy tym umiejętności, dbałość i ostrożność niezbędne do 
zapobieżenia śmierci, uszkodzeniu ciała lub szkodzie w rzeczach ruchomych bądź nieruchomościach. 
Podwykonawca dołoży najlepszych starań, aby powiadomić niezwłocznie ERM o zaistniałej nagłej 
sytuacji. 

7. WARUNKI LOKALIZACJI 

7.1 Podwykonawca oświadcza, że zbadał lokalizację Projektu, w tym wszelkie ograniczenia dostępu, 
warunki lokalne, trudności i zagrożenia związane z wykonywaniem Prac, a także ujął wszelkie koszty 
związane z powyższym w należnym mu Wynagrodzeniu. Jednocześnie Podwykonawca oświadcza, iż 
nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia lub wydłużenia terminów 
wynikającymi z Lokalizacji Projektu lub jej otoczenia, a roszczenia takie nie będą przez ERM brane 
pod uwagę. 

7.2 Podwykonawca nie  może   polegać   na   materiałach   lub   informacjach   dotyczących  warunków 
w Lokalizacji Projektu, które nie pochodzą od ERM lub Klienta ERM; jeśli natomiast takie materiały 
zostaną mu przekazane, mogą one służyć wyłącznie celom informacyjnym. Zarówno ERM, jak i Klient 
ERM wyłączają wszelką odpowiedzialność w zakresie kompletności i dokładności takich badań. 

8. SPRZĘT 

8.1 W przypadku braku odmiennych postanowień Umowy, Podwykonawca zapewni całość   niezbędnego 
i stosownego sprzętu i materiałów używanych do wykonania Prac, w tym między innymi wszystkich 
niezbędnych i stosownych środków ochrony osobistej („ŚOO”). Podwykonawca gwarantuje,  że 
wszelki tego rodzaju sprzęt i wszystkie materiały są i będą utrzymywane w należytym  i 
zapewniającym bezpieczeństwo stanie oraz będą zgodne ze wszystkimi stosownymi wymaganiami 
prawnymi. ERM nie potwierdza oraz nie przejmuje , nie gwarantuje i nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za zastosowanie odpowiednich ŚOO przekazanych lub używanych przez 
Podwykonawcę przy wykonywaniu Prac. 

8.2 Podwykonawca uznaje, że przyjmuje na siebie ryzyko utraty, kradzieży lub uszkodzenia swojego 
sprzętu lub materiałów używanych przy wykonywaniu Prac (w tym wskutek narażenia na działanie 
substancji chemicznej lub innej substancji zanieczyszczającej). 

8.3 Prawo własności do całości sprzętu i wszystkich materiałów, za które dokonano płatności – 
niezależnie od tego, czy zostały one użyte w Pracach lub zostały zastosowane w ostatecznym 
wykonaniu Projektu, a także prawo własności do wszystkich ukończonych Prac, bez względu na  to 
czy zostały opłacone przysługuje ERM., a zwłaszcza nie wejdzie w skład majątku lub masy 
majątkowej Podwykonawcy w przypadku, gdyby Podwykonawca został uznany za niewypłacalnego 
lub został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego względem Podwykonawcy lub 
dokonał cesji ogólnej na rzecz wierzycieli, gdyby z związku z upadłością Podwykonawcy został dla 
niego ustanowiony syndyk lub gdyby niniejsza umowa została rozwiązana. 

8.4 Korzyści z wszystkich gwarancji udzielonych lub dostępnych dla Podwykonawcy na całość towarów, 
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sprzętu, usług lub dostaw zakupionych przez Podwykonawcę w związku z Pracami będą 
przysługiwały ERM i Klientowi ERM. Podwykonawca podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu 
zapewnienia, że ERM i Klient ERM będą dysponowały uprawnieniami do wysunięcia bezpośrednich 
roszczeń wynikających z udzielonych gwarancji. 

9. HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY 

9.1 Podwykonawca ma świadomość, że bezpieczne praktyki są istotnym (podstawowym) wymaganiem 
ERM  przy wykonywaniu Projektu. Podwykonawca   będzie   ponosił   wyłączną odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo i higienę swoich pracowników, przedstawicieli i podwykonawców niższego 
szczebla, a także za ich mienie w związku z wykonywaniem Prac. 

9.2 Podwykonawca uznaje, że znany mu jest rodzaj robót i/lub usług stanowiących Prace w myśl 
niniejszej Umowy, w tym również niebezpieczne warunki związane z wykonywaniem Prac oraz 
konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa personelu i innych osób w trakcie 
wykonywania Prac. Podwykonawca będzie przestrzegał wszelkich stosownych lokalnych przepisów 
BHP, wymagań szczególnych dla danego Projektu lub lokalizacji oraz innych reguł i procedur 
wymaganych przez ERM lub Klienta ERM, w tym określonych w Umowie Głównej. W przypadku 
sprzeczności między powyższymi postanowieniami Podwykonawca będzie przestrzegał postanowień 
bardziej   rygorystycznych.    Podwykonawca    oświadcza,    że    ujął    wszystkie    koszty  związane 
z powyższymi obowiązkami z zakresu BHP w Wynagrodzeniu. 

10. PROGRAM 

10.1 Podwykonawca będzie wykonywał Prace ściśle według Programu, a terminy w nim określone będą 
istotnymi postanowieniami Umowy. Jeśli świadczenie Prac opóźni się lub istnieje 
prawdopodobieństwo, iż może ulec opóźnieniu, Podwykonawca natychmiast przekaże ERM pisemne 
zawiadomienie, w którym szczegółowo opisze przyczyny opóźnienia i przedstawi uzasadniony 
szacunkowy czas trwania opóźnienia. Podwykonawca dołoży najlepszych starań w celu 
zminimalizowania wskazanych opóźnień. 

10.2 Podwykonawca ma świadomość, że opóźnienie wykonania przez niego Prac może stanowić 
naruszenie przez ERM jej zobowiązań z tytułu Umowy Głównej i w związku z tym oświadcza, iż 
będzie odpowiedzialny wobec ERM za wszelkie kary, grzywny, opłaty, szkody (faktyczne lub 
zasądzone), koszty i inne wydatki, które ERM może ponieść w związku z opóźnieniem Prac lub 
harmonogramu ich wykonania spowodowane przez Podwykonawcę, jego pracowników, 
przedstawicieli, dostawców lub podwykonawców. 

11. INNY SPOSÓB WYKONANIA USŁUG 

11.1 ERM może w dowolnym czasie zlecić Podwykonawcy wykonanie dodatkowych Prac, zrezygnować z 
wykonania części lub całości Prac bądź zlecić wykonanie Prac w sposób odmienny. Podwykonawca, 
w terminie 10 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia ERM zlecającego wykonanie dodatkowych 
Prac lub   ich   wykonanie   w   sposób   odmienny,   przekaże   ERM   szczegółowy   kosztorys wraz 
z kalkulacjami i wycenami oraz wszelkimi zmianami Programu, w tym zwłaszcza w zakresie cen i 
terminów polecenia uwzględniający żądane przez ERM zmiany. Domniemywa się, że wskazane 
usługi dodatkowe lub wykonywanie ich w inny sposób stanowią część Prac w rozumieniu Umowy 
Podwykonawstwa. Jakiekolwiek zmiany w zakresie wykonania Umowy Podwykonawstwa wymagają 
uprzedniej zgody ERM wyrażonej na piśmie. 

11.2 Wykonanie dodatkowych usług lub wykonanie zleconych usług w sposób odmienny nie będzie 
powodowało zmiany Wynagrodzenia, jeżeli wskazane zmiany nie będą wymagały od Podwykonawcy 
poświęcenia znacznej ilości dodatkowego czasu lub poniesienia znacznych dodatkowych wydatków, a 
także, w każdym przypadku, jeśli usługi dodatkowe lub wykonywane Prac w inny sposób są wynikiem 
naruszenia przez Podwykonawcę Umowy Podwykonawstwa. W przypadku jeżeli Prace dodatkowe 
lub wykonywane w inny sposób wymagają od Podwykonawcy poświęcenia znacznej ilości 
dodatkowego czasu i/lub poniesienia znacznych dodatkowych wydatków, Podwykonawca  i ERM, 
będą w dobrej wierze negocjować korektę Wynagrodzenia i Programu z wykorzystaniem metod 
wyceny wskazanych w Pozwoleniu na rozpoczęcie Prac. Jeśli metody wyceny, o których mowa w 
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zdaniu poprzednim, nie mogą zostać zastosowane, koszt zmiany lub zakres korekty ograniczony 
zostanie do uwzględnienia w Wynagrodzeniu bezpośrednich i wykazanych dodatkowych kosztów 
materiału i robocizny niezbędnych do wykonania Prac z uwzględnieniem zmian. Podwykonawca nie 
wstrzyma wykonywania Prac – zarówno zleconych pierwotnie jak i zmienionych bądź dodatkowych, 
na czas ustalania wysokości wynagrodzenia zmienionego zakresu Prac. Jednocześnie czas 
niezbędny na wskazane ustalenia nie wpłynie w żaden inny sposób na opóźnienie w wykonaniu Prac. 

11.3 Podwykonawcy nie przysługują w stosunku do ERM roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie, 
odszkodowanie lub przedłużenie terminu z tytułu zmienionych Prac czy to za dodatkową przekazaną 
pracę i materiały, zmiany lub z innego powodu, chyba że ERM wyrazi zgodę na takie dodatkowe 
wynagrodzenie lub pokrycie dodatkowych kosztów zgodnie z punktem 11.2. 

12. KORESPONDENCJA I DOKUMENTACJA 

12.1 Podwykonawca będzie zobowiązany do składania sprawozdań oraz przekazywania wyników projektu 
Przedstawicielowi ERM wskazanemu w Pozwoleniu na rozpoczęcie Prac, zgodnie z wymogami 
Programu i niniejszej Umowy Podwykonawstwa. Podwykonawca w powyższym zakresie będzie 
zobowiązany zwłaszcza do następujących czynności: a) archiwizacja wszystkich plików roboczych, 
korespondencji, uwag ze spotkań, kalkulacji, katalogów danych, uwag z terenu (miejsca wykonywania 
Prac), wyników analiz, rejestrów próbek, zaświadczeń o kalibracji sprzętu oraz wszystkich innych 
dokumentów i rejestrów istotnych dla Prac i Projektu oraz wydawanie ich kopii ERM na żądanie, b) 
niezwłoczne przekazywanie ERM informacji i kopii dokumentów związanych z niniejszą Umową 
Podwykonawstwa, Pracami i Projektem, których wymaga lub żąda ERM lub Klient ERM oraz c) 
natychmiastowe zawiadamianie ERM na piśmie w przypadku dostrzeżenia kwestii mogących 
oznaczać naruszenie niniejszej Umowy Podwykonawstwa, opóźnienie realizacji Programu i/lub 
potencjalną odpowiedzialność ERM wobec Klienta ERM lub dowolnej osoby trzeciej. 

13. PŁATNOŚĆ 

13.1 Wynagrodzenie: ERM zapłaci Podwykonawcy za należyte wykonanie Prac Wynagrodzenie określone 
w Umowie Podwykonawstwa. Z zastrzeżeniem płatności Wydatków, Wynagrodzenie obejmuje 
wszystkie koszty, wydatki i marżę poniesione przez Podwykonawcę w związku z Pracami i/lub 
Projektem. ERM może, w dowolnym momencie, zmienić termin płatności poszczególnych rat 
Wynagrodzenia, gdy w uzasadnionej opinii ERM kwota Wynagrodzenia przypadająca do zapłaty jest 
w znacznym stopniu niewspółmierna do części należycie wykonanych przez Podwykonawcę Prac. 

13.2 Wydatki: ERM zwróci Podwykonawcy kwotę zatwierdzonych przez ERM oraz faktycznie poniesionych 
przez Podwykonawcę Wydatków związanych z należytym wykonywaniem Prac.  Podwykonawca 
przed dokonaniem jakichkolwiek Wydatków zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej pisemnej 
zgody ERM na ich poniesienie. ERM zwróci podwykonawcy jedynie Wydatki, które będą w sposób 
należyty udokumentowane. Podwykonawca jest przy tym zobowiązany do dostarczenia wszelkich 
wymaganych przez ERM oraz uzasadnionych dokumentów potwierdzające ich poniesienie i 
możliwość rozliczenia przez ERM. 

13.3 Fakturowanie: Podwykonawca przekaże ERM ważne faktury podatkowe na kwoty poszczególnych rat 
Wynagrodzenia i wszelkich Wydatków należnych Podwykonawcy z tytułu niniejszej Umowy 
Podwykonawstwa, zawierające szczegółowy opis prac oraz wyliczenie podatku w odpowiedniej 
wysokości. Do prawidłowo wystawionej faktury Podwykonawca dołączy wszelkie dokumenty ( w tym 
dokumenty księgowe) niezbędne do obliczenia wysokości i zweryfikowania zasadności płatności. 
Podwykonawca będzie przesyłał faktury wystawione ERM na adres Działu Księgowości spółki ERM 
wskazanej w Pozwoleniu na rozpoczęcie Prac, a także wskaże na przesyłce nazwisko odpowiedniego 
Przedstawiciela ERM. 

13.4 Termin płatności faktury wystawionej zgodnie z Umową Podwykonawstwa wynosi 60 dni od daty jej 
otrzymania przez ERM, ale w każdym razie nie wcześniej niż przed otrzymaniem przez ERM płatności 
od Klienta ERM. Termin płatności rozpoczyna się każdorazowo w momencie otrzymania Faktury 
wystawionej oraz wysłanej zgodnie z postanowieniami Umowy Podwykonawstwa, wraz ze wszystkimi 
wymaganymi dokumentami. ERM ma prawo do niedokonywania płatności zakwestionowanych 
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(niezasadnych według ERM) faktur lub ich części. Podwykonawca uwzględni w wystawianych 
fakturach oraz Wynagrodzeniu wszystkie otrzymane oraz dostępne zniżki w związku z usługami lub 
przedmiotami zakupionymi przez Podwykonawcę w związku z Pracami. Podwykonawca będzie się 
starał uzyskać zniżki o których mowa w niniejszym punkcie w najszerszym możliwym zakresie. 
Dokonanie przez ERM płatności nie stanowi akceptacji przez ERM wykonanych Prac i uznania ich 
zgodności z niniejszą Umową Podwykonawstwa ani też nie będzie uważane za ugodę w sporze, bądź 
zrzeczenie się przez ERM innych uprawnień jakie mogłyby potencjalnie jej przysługiwać. ERM może 
skorygować lub zmodyfikować dowolną, uprzednio zapłaconą kwotę płatności w przypadku, gdy była 
ona błędna lub gdy nie była należna Podwykonawcy. 

13.5 Podatki: 

13.5.1 Podwykonawca będzie w pełni odpowiedzialny, jak również zgadza się   w  całości oraz 
skutecznie zwolnić z odpowiedzialności ERM i chronić ERM przed wszelkimi żądaniami, w 
zakresie uiszczenia wszelkich podatków, opłat podatkowych, innych opłat i składek (w 
tym bez ograniczeń składek na podatek dochodowy i ubezpieczenia społeczne 
Pracowników) związanych z Pracami Podwykonawcy i nałożonych przez dowolny organ 
podatkowy lub administracyjny, a także wszelkich odsetek, kar, kosztów, roszczeń, szkód 
lub innych wydatków, które ERM może ponieść wskutek niezastosowania się  przez 
Podwykonawcę   do   takich   żądań.   ERM   zrzeka   się   odpowiedzialności w przypadku 
nieuiszczenia powyższych płatności przez Podwykonawcę,  który zobowiązuje się do 
ścisłego przestrzegania obowiązujących w tej kwestii przepisów. 

13.5.2 Podane kwoty wynagrodzenia nie obejmują podatku od wartości dodanej i/lub podobnych 
podatków pośrednich, w tym podatku od towarów i usług („VAT”). Opodatkowanie usług 
wynikających z Umowy Podwykonawstwa  ustalone  zostanie  zgodnie  z prawem  kraju, w 
którym zgodnie z domniemaniem ma miejsce transakcja podlegająca opodatkowaniu VAT. 
W przypadku, gdy od takich kwot wynikających z niniejszej Umowy należny jest podatek 
VAT, ERM zapłaci Podwykonawcy bądź odpowiedniemu organowi podatkowemu lub 
rządowemu kwotę równą temu podatkowi według odpowiedniej stawki. 

13.5.3 W przypadku, gdy jakikolwiek organ podatkowy lub administracyjny wymaga od ERM 
odprowadzenia zaliczek na podatek z wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcy na 
mocy niniejszej Umowy Podwykonawstwa, ERM odprowadzi takie kwoty zaliczek. 
Odpowiednia zaliczka na podatek pomniejszy wynagrodzenie wypłacane Podwykonawcy 
przez ERM. W przypadku, gdy od ERM wymaga się odprowadzenia zaliczek, ERM 
wystawi Podwykonawcy zgodne z przepisami zaświadczenie o odprowadzeniu zaliczek. W 
zaświadczeniu ERM określi kwotę odprowadzoną i stawkę podatku. 

13.6 Wstrzymanie płatności: Niezależnie od postanowień poprzedzających, ERM może wstrzymać 
płatność należną Podwykonawcy, a kwoty te nie będą wymagalne bez prawa do naliczania odsetek 
w przypadku:   a)  wykonania   przez   Podwykonawcę   opóźnionych,   błędnych   lub  wadliwych Prac 
i nieusunięcia natychmiast tego stanu rzeczy, b) nieuiszczenia przez Podwykonawcę kwot należnych 
za robociznę, materiały lub sprzęt używane przez Podwykonawcę przy wykonywaniu Prac oraz c) 
jakiegokolwiek istotnego naruszenia Umowy Podwykonawstwa. ERM ma ponadto prawo potrącić 
należne jej od Podwykonawcy wierzytelności z innymi wierzytelnościami należnych  Podwykonawcy 
na podstawie Umowy Podwykonawstwa. 

13.7 Dokumentacja: Przez okres 6 lat od daty płatności każdej faktury związanej z Pracami, 
Podwykonawca będzie archiwizować całość dokumentów, informacji i danych Podwykonawcy 
związanych z Wynagrodzeniem i wszelkimi Wydatkami oraz udostępni te dokumenty ERM i/lub 
dowolnej osobie wyznaczonej przez ERM dla celów kontroli. Podwykonawca przekaże ERM kopie 
tych dokumentów, z zastrzeżeniem zwrotu przez ERM Podwykonawcy uzasadnionych kosztów 
wykonania wskazanych kopii. 

14. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

14.1 Prawa autorskie i wszystkie inne prawa do sprawozdań, dokumentów, informacji, danych, wyników 
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projektu, produktów prac i innych utworów przygotowanych przez lub dostarczonych do ERM 
pozostają własnością ERM ERM udziela Podwykonawcy osobistej, nieprzenoszalnej licencji, bez 
prawa do udzielania sublicencji, do korzystania ze sprawozdań, dokumentów, informacji lub 
materiałów przekazanych Podwykonawcy przez ERM dla celów wykonania Prac. Nie udziela się 
licencji żadnej innej osobie ani dla żadnego innego celu. 

14.2 Podwykonawca uznaje, że prawa autorskie i wszystkie inne prawa do sprawozdań, dokumentów, 
informacji, danych, wyników projektu, produktów prac i innych utworów przygotowanych przez 
Podwykonawcę, jego pracowników, podwykonawców lub przedstawicieli w związku z Robotami 
stanowić będą wyłączną własność ERM, a Podwykonawca przenosi niniejszym wszystkie takie prawa 
na ERM z uwagi na zawarcie przez ERM niniejszej Umowy Podwykonawstwa. 

14.3 Podwykonawca nie będzie naruszać praw stron trzecich wynikających z patentów, praw autorskich, 
zarejestrowanych wzorów przemysłowych lub innych praw własności intelektualnej oraz nie naruszy 
obowiązku zachowania poufności ani innego obowiązku wobec jakiejkolwiek innej osoby. 
Podwykonawca zapewni, iż przeciwko ERM i Klientowi ERM nie zostaną wniesione żadne roszczenia 
wynikające z naruszenia praw osób trzecich, a w przypadku wniesienia takich roszczeń przejmie 
odpowiedzialność ERM i Klienta ERM w tym zakresie, w tym zwłaszcza Podwykonawca pokryje 
wszelkie roszczenia wynikające naruszenia praw osób trzecich w szczególności  wszelkie szkody 
straty i inne roszczenia, żądania, wydatki i kosztami sądowe poniesione przez ERM. 

14.4 Podwykonawca oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do sprawozdań, dokumentów, 
informacji,   danych   lub   materiałów   przygotowanych   przez   Podwykonawcę,   jego   pracowników 
i przedstawicieli w związku z wykonywaniem Prac oraz zrzeka się wykonywania osobistych praw 
autorskich, które mogłyby w innym wypadku mu przysługiwać. 

15. UBEZPIECZENIE 

15.1 Podwykonawca wykupi i będzie utrzymywał polisy ubezpieczeniowe określone w Pozwoleniu na 
rozpoczęcie prac oraz wszelkie inne polisy wymagane stosownym przepisami prawa. W przypadku 
jednak, gdy w Umowie Głównej wymaga się ochrony ubezpieczeniowej i/lub dodatkowych warunków 
ubezpieczenia niewymaganych Umową Podwykonawstwa i/lub minimalnego  progu 
odpowiedzialności większego niż próg wymagany Umową Podwykonawstwa,  Podwykonawca 
zapewni taką dodatkową ochronę ubezpieczeniową co najmniej w zakresie  wymaganym  przez 
Umowę Główną. Powyższe polisy ubezpieczeniowe nie będą podlegać warunkom nietypowym lub 
wykraczającym poza warunki mające zastosowanie w danym momencie i zostaną wykupione u 
renomowanych ubezpieczycieli prowadzących działalność w krajach, w których wykonywane są Prace. 
W przypadku, gdy i w zakresie, w jakim ERM zasadnie tego zażąda od Podwykonawcy, 
Podwykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające prawidłowe utrzymywanie odpowiednich polis 
ubezpieczeniowych wymaganych niniejszą Umową Podwykonawstwa, a także, o ile ERM tego 
zażąda, kopie wszystkich posiadanych polis ubezpieczeniowych. Podwykonawca natychmiast 
powiadomi ERM, jeśli w dowolnym momencie nie będzie w stanie uzyskać ubezpieczenia 
wymaganego niniejszą Umową Podwykonawstwa. Żadne z postanowień niniejszej Umowy 
Podwykonawstwa nie będzie interpretowane jako ograniczające obowiązek Podwykonawcy do 
utrzymania określonego w niniejszym punkcie zakresu ubezpieczenia. 

16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

16.1 Podwykonawca zwalnia ERM, Klienta ERM i ich odpowiednich członków kierownictwa, dyrektorów, 
przedstawicieli, pracowników i niezależnych wykonawców od odpowiedzialności za wszystkie koszty, 
wydatki, straty, roszczenia, zobowiązania wynikające z  wykonywania przez Podwykonawcę Prac lub 
z innych zobowiązań Podwykonawcy określonych w niniejszych Warunkach Ogólnych, a także 
zobowiązuje się pokryć koszty wszelkich postępowań, w tym koszty zastępstwa prawnego (w tym bez 
ograniczeń zasadnymi kosztami sądowymi) związanych ze wskazanymi roszczeniami. Wskazane 
roszczenia obejmują wszelkie możliwe roszczenia, w tym zwłaszcza roszczenia z tytułu szkody na 
osobie, uszkodzenia ciała lub śmierci oraz szkody w mieniu ruchomym jak i nieruchomości. 

16.2 W przypadku, gdy Umowa Główna zawiera obowiązek zwolnienia od odpowiedzialności w szerszym 
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zakresie dla Podwykonawcy niż postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych, postanowienia 
Umowy Głównej zastąpią w odpowiedni sposób niniejsze postanowienia, a Podwykonawca będzie 
zobowiązany do zwolnienia od odpowiedzialności ERM i Klienta ERM w takim zakresie, w jakim ERM 
jest zobowiązana do zwolnienia od odpowiedzialności Klienta ERM na mocy Umowy Głównej. 

16.3 Podwykonawca niezwłocznie i na własny koszt naprawi wszelkie wady wykonanych Prac lub Projektu. 

17. POUFNOŚĆ 

17.1 Wszystkie dokumenty, informacje i zalecenia przekazane przez ERM Podwykonawcy, jego 
pracownikom, przedstawicielom i zastępcom w związku z niniejszą Umową Podwykonawstwa, 
Projektem, Klientem ERM lub dowolnymi działaniami Klienta ERM będą traktowane przez 
Podwykonawcę jako poufne i nie będą ujawniane stronom trzecim ani wykorzystywane do celów 
innych niż wykonywanie Prac. 

17.2 Podwykonawca nie ma prawa ujawnić informacji poufnych ani faktu, że wykonał Prace dla ERM lub 
Klienta ERM, chyba że: a) ERM udzieli mu uprzedniej zgody na piśmie, b) jest zobowiązany do 
dokonania ujawnienia przepisami prawa lub żądaniem organu kontrolnego lub c) dany dokument lub 
informacja stały się znane publicznie bez winy Podwykonawcy. 

17.3 Podwykonawca uznaje, ze ERM dozna znacznej szkody w przypadku, gdy Podwykonawca naruszy 
dowolne z oświadczeń wymienionych w niniejszym punkcie, a samo odszkodowanie pieniężne nie 
stanowi wystarczającego zadośćuczynienia ERM za takie naruszenie. W związku z tym 
Podwykonawca uznaje, że w przypadku, gdyby naruszył lub stwarzał zagrożenie naruszenia 
dowolnego postanowienia niniejszego punktu 17, ERM będzie uprawniona do wystąpienia o nakaz 
tymczasowy lub stały w celu zapobieżenia takiemu naruszeniu ze strony Podwykonawcy, jego 
członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli lub zastępców bądź powstrzymania 
tego naruszenia. 

18. ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE PRAC 

18.1 ERM  może  w dowolnym  momencie  żądać  od  Podwykonawcy  zawieszenia  wykonywania   Prac 
w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez ERM. Żądanie o którym mowa w 
zdaniu poprzednim musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku, 
jeżeli jakikolwiek Klient ERM nie zapłaci na rzecz ERM w terminie jakichkolwiek wymagalnych 
płatności, ERM może w dowolnym momencie zażądać od Podwykonawcy zawieszenia wykonywania 
Prac w całości lub części, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów do momentu 
otrzymania przez ERM zaległej płatności Klienta ERM. 

18.2 W  przypadku, gdy  ERM  zażąda   od  Podwykonawcy   zawieszenia   wykonywania   Prac  zgodnie 
z punktem 18, ERM może, w ciągu 12 miesięcy od daty takiego zawiadomienia, zażądać od 
Podwykonawcy wznowienia wykonywania Prac w całości lub w części, a Podwykonawca wznowi 
wykonywanie Prac zgodnie z niniejszą Umową Podwykonawstwa w najszybszym możliwym terminie. 
W przypadku, gdy ERM nie zażąda od Podwykonawcy wznowienia wykonywania Prac w okresie 12 
miesięcy od daty takiego zawiadomienia, każda ze stron ma prawo rozwiązania niniejszej Umowy 
Podwykonawstwa za pisemnym wypowiedzeniem przesłanym drugiej stronie. 

18.3 ERM może w dowolnym momencie rozwiązać Umowę Podwykonawstwa za pisemnym 
wypowiedzeniem przesłanym Podwykonawcy w przypadku: 

18.3.1 Istotnego naruszenia przez Podwykonawcę jego zobowiązań wynikających z niniejszej 
Umowy Podwykonawstwa i nieusunięcia przez niego takiego naruszenia (o ile daje się 
ono usunąć) w terminie 14 dni od jego zawiadomienia, które powinno zawierać 
ostrzeżenie o zamiarze rozwiązania; 

18.3.2 niewypłacalności lub upadłości Podwykonawcy, w tym w sytuacji złożenia wniosku o 
ogłoszenie upadłości, ustanowienia dla Podwykonawcy zarządu przymusowego lub 
wszczęcia jego likwidacji (dobrowolnej lub przymusowej), dokonania przez 
Podwykonawcę układu z wierzycielami bądź ustanowienia dla całości lub części jego 
majątku zarządcy komisarycznego, syndyka masy upadłościowej lub nadzorcy 
administracyjnego; 
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18.3.3 nieuzgodnienia w terminie 30 dni korekty Wynagrodzenia po otrzymaniu od ERM 
żądania innego sposobu wykonywania Prac, o którym mowa w punkcie 11, lub 

18.3.4 rozwiązania Umowy Głównej między ERM i Klientem ERM. 

18.4 Podwykonawca zwolni ERM od odpowiedzialności oraz podejmie wszelkie czynności w celu ochrony 
przed jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich, w tym zwłaszcza Klienta ERM i jakichkolwiek jego 
przedstawicieli, a także podwykonawców (innych niż Podwykonawca), wynikającą z rozwiązania 
niniejszej Umowy Podwykonawstwa na podstawie powyższych punktów 18.3.1-18.3.2 bądź 
wynikających z jakiegokolwiek innego naruszenia przez Podwykonawcę Umowy Podwykonawstwa. 

18.5 Bez względu na postanowienia zawarte w punkcie 18.2, ERM może rozwiązać Umowę 
Podwykonawstwa za pisemnym wypowiedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, przesłanym do 
Podwykonawcy. 

18.6 Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Podwykonawstwa bądź zawieszeniu wykonywania Prac w całości, 
Podwykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie czynności w celu prawidłowego przekazania 
wykonanych oraz będących w toku Prac, oraz nie później niż w terminie 14 dni od momentu 
rozwiązania Umowy Podwykonawstwa lub zawieszenia wykonywania Prac przekaże ERM wszystkie 
sprawozdania, dokumenty, informacje, dane lub materiały przygotowane przez Podwykonawcę, jego 
pracowników i agentów w związku z wykonywaniem Prac ( zarówno ukończone jak i będące w trakcie 
przygotowywania) oraz wszelkie kopie tych materiałów. Podwykonawca, o ile zażąda tego ERM, 
dokona wszelkich czynności w celu dokonania cesji zawartych w związku z wykonywaniem Umowy 
Podwykonawstwa umów dostawy oraz podwykonawstwa z Podwykonawcy na ERM lub osobę 
wskazaną przez ERM. 

18.7 Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Podwykonawstwa bądź zawieszeniu wykonywania Prac w całości, 
ERM (z zastrzeżeniem uprawnienia ERM do wstrzymania, potrącenia lub zmniejszenia należności 
przysługujących mu na jakiejkolwiek podstawie) wypłaci Podwykonawcy odpowiednią część 
Wynagrodzenia i wszystkich Wydatków wynikających z wykonanych przez ERM na podstawie Umowy 
Podwykonawstwa Prac. ERM nie ponosi jednak odpowiedzialności wobec Podwykonawcy za 
utracone korzyści w związku z rozwiązaniem lub zawieszeniem wykonywania Umowy 
Podwykonawstwa. W przypadku, gdy kwota pozostała do wypłacenia Podwykonawcy nie przekroczy 
wydatków ERM na ukończenie Prac powiększonych o wszelkie dodatkowe koszty i szkody poniesione 
przez ERM, Podwykonawca dopłaci ERM powstałą różnicę. 

18.8 Wszystkie umowy   podwykonawstwa   lub   dostawy   zawarte   przez   Podwykonawcę   w  związku 
z Projektem zawierać będą postanowienie co do wyrażenia zgody przez podwykonawcę lub dostawcę 
na cesję umowy na rzecz ERM, w przypadku jeżeli w związku z rozwiązaniem Umowy 
Podwykonawstwa zażąda tego ERM. 

19. CESJA PRAW 

19.1 Podwykonawca nie dokona cesji praw (korzyści i/lub uprawnień) wynikających z niniejszej Umowy 
Podwykonawstwa, a także nie podzleci wykonania jakichkolwiek Prac jakiejkolwiek osobie bez 
uprzedniej pisemnej zgody ERM. Niezależnie od ewentualnego podzlecenia lub cesji Podwykonawca 
będzie w dalszym ciągu odpowiedzialny za wykonanie Prac, a podzlecenie lub cesja nie ma wpływu 
na odpowiedzialność i obowiązki Podwykonawcy wynikające z niniejszej Umowy Podwykonawstwa 
lub innych przepisów prawa. ERM może dokonać cesji, obciążenia lub przeniesienia dowolnych praw 
(korzyści i/lub uprawnień) wynikających z niniejszej Umowy Podwykonawstwa na dowolną osobę bez 
konieczności uzyskiwania zgody Podwykonawcy. 

20. STATUS PODWYKONAWCY 

20.1 Podwykonawca nie może podejmować, ustanawiać ani zaciągać jakichkolwiek zobowiązań w imieniu 
ERM, chyba że otrzymał w tym celu od ERM wyraźne upoważnienie na piśmie. Podwykonawca nie 
może w żadnym momencie po rozwiązaniu niniejszej Umowy przedstawiać się, czy to osobiście lub 
poprzez przedstawiciela, bezpośrednio lub pośrednio, jako podmiot w jakikolwiek sposób powiązany z 
lub zainteresowany działalnością ERM. Niniejsza Umowa Podwykonawstwa nie ustanawia stosunku 
spółki osobowej ani cywilnej, a także stosunku pracy między ERM i Podwykonawcą, a żadne z jej 
postanowień nie sprawia, że Podwykonawca lub jego personel, przedstawiciele i zastępcy stają się 
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pracownikami lub wspólnikami ERM. 

21. ŁAD I ZGODNOŚĆ Z PRAWEM 

21.1 Kod Dostawcy ERM: Podwykonawca potwierdza, że zapoznał się z Kodeksem Etycznym ERM i 
będzie przestrzegał wszystkich jego warunków  podczas wykonywania jakiejkolwiek pracy lub usług 
dla ERM. Ponadto Podwykonawca będzie przestrzegać wszelkich kodeksów postępowania od klienta 
ERM, które mają zastosowanie do Pracy.  

21.2 Przeciwdziałanie Przekupstwu I Korupcji: Podwykonawca uznaje wysilki ERM na rzecz zwalczania 
przekupstwa I korupcji. W związku z tym, bez ograniczania powyższego, Podwykonawca zgadza się, 
że:  

21.2.1 Przestrzegac wszystkich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych, w tym między 
innymi brytyjskiej ustawy o przekupstwie, amerykańskiej ustawy o zagranicznych 
praktykach korupcyjnych  oraz zobowiązań Organizacji Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju; 

21.2.2 Nie angażować się w przekupstwo jakiejkolwiek formy 

21.2.3 Nie tworzyć, oferować ani nie obiecywać płatności ani nie przekazywać niczego 
wartościowego ( w tym usług, prezentów, przysług  lub rozrywek) jakiemukolwiek 
funkcjonariuszowi publicznemu  lub bliskiemu krewnemu tego urzednika ( tj. małżonkowi, 
partnerowi, rodzicowi, pasierbowi, dziecku, rodzeństwu, przyrodnie rodzeństwo, 
siostrzeniec, siostrzenica, kuzyn, ciocia, wujek, dziadek, wnuczek, tesciowa lub rodzić 
teściów) w celu niewłasciwego uzyskania/zachowania działalności gospodarczej  lub 
jakiegokolwiek  innego niewłaściwego celu  i zgłosi wszelkie wnioski niewłaściwej płatności 
dla ERM; 

21.2.4 nie dokonywać żadnych płatności ułatwiających, w tym między innymi wszelkich 
nieudokumentowanych i niezrealizowanych płatności dokonanych w celu przyspieszeni a 
rutynowych działań rządu; 

21.2.5 nie dokonywać żadnych płatności na cele polityczne  w imieniu ERM lub klienta ERM; 

21.2.6 nie fałszować, tworzyć, pomijać informacji, nie wprowadzać w błąd ani nie zmieniać 
żadnych zapisów księgowych  lub biznesowych  w celu naruszenia tych obowiązków; 

21.2.7 pilnie szkolić swoich pracownikó, agentów, dostawców i Podwykonawców  do 
rozpoznawania i unikania niewłaściwego postępowani a oraz pozorów niestosowności 
podczas prowadzenia działalności w imieniu ERM;i   

21.2.8 nie uzywac pośredników, w tym przyjaciół, partnerów biznesowych  lub krewnych 
urzędników państwowych do obchodzenia tych zasad.  

21.3 Niewolnictwo, praca dzieci I handel ludźmi: Podwykonawca uznaje wysiłki ERM mające na celu 
wyeliminowanie wszelkich form niewolnictwa, pracy dzieci I handlu ludźmi. W związku z tym 
Podwykonawca zgadza się, że  

21.3.1 Nie zatrudniać dzieci lub nie zmuszać do pracy przymusowej ani w inny sposób nie 
wspierać handlu ludxmi, czy to w związku z Dziełem lub w inny sposób; 

21.3.2 zapewnić, ze jego pracownicy, agency, dostawcy i podwykonawcy są wyczuleni na 
wszelkie  dowody niewolnictwa, pracy dzieci lub handle ludźmi.;  

21.3.3 niezwłocznie powiadomić ERM jeśli podejrzewa się niewolnictwo, pracę dzieci lub handel 
ludźmi w związku z jego obowiązkami dla ERM; i 

21.3.4 ubiegać się o uprzednią pisemną zgodę ERM przed  wykorzystaniem uczniów do 
wykonywania pracy w związku z doświadczeniem zawodowym  

21.4 Podwykonawca będzie zawierał postanowienia w swoich umowach  ze wszystkimi dostawcami i 
podwykonawcami, zgodnie z ktorymi zgadzaja się przestrzegać wymogów niniejszej Klauzuli.  

22. POFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH  
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22.1 Podwykonawca akceptuje starania firmy ERM mające na celu ochronę danych osobowych 
pracowników ERM, klientów i innych, zgodnie z odpowiednim prawem ochrony danych 
osobowych, które obejmuje, choć nie jest ograniczone do Ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych (RODO). Określenie „dane osobowe” odnosi się do jakichkolwiek informacji opisujących 
lub związanych z jednostką poprzez odniesienie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, 
numer dowodu osobistego, dane lokalizacyjne,  identyfikator online lub inne określenia 
specyficzne dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturalnej lub 
społecznej tożsamości tej jednostki. Podwykonawca zgadza się zatem, nie ograniczając 
powyższych zapisów: 

22.1.1 przestrzegać obowiązków wynikających z prawa ochrony danych osobowych; 

22.1.2 traktować wszelkie dane osobowe ERM jako poufne; 

22.1.3 przetwarzać, przekazywać, modyfikować, ujawniać, zmieniać lub przerabiać dane 
osobowe zgodnie z pisemnymi wskazaniami ERM (jeśli nie wymaga inaczej prawo 
ochrony danych osobowych); 

22.1.4 zapewnić, że wprowadził on odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony 
przed nieuprawnionym przetwarzaniem, zniszczeniem, uszkodzeniem, zmianą lub 
zniszczeniem danych osobowych, które mogą obejmować szyfrowanie, 
pseudonimizację, odporność systemów przetwarzania i tworzenie kopii zapasowej 
danych osobowych, jeśli uzna się to za stosowne; 

22.1.5 nie przekazywać żadnych danych osobowych do krajów spoza Europejskiej Strefy 
Ekonomicznej bez uprzedniej zgody ERM; 

22.1.6 zapewnić iż pracownicy Podwykonawcy, jego podwykonawcy lub dostawcy, którzy mają 
dostęp do danych osobowych ERM są godni zaufania, oraz że podlegają oni 
odpowiednim zobowiązaniom dotyczącym poufności i bezpieczeństwa danych; 

22.1.7 nie pozwalać osobom trzecim (włączając w to jego podwykonawców i dostawców) 
przetwarzać danych osobowych ERM, chyba że osoba taka nawiązała z Podwykonawca 
umowę, w której zawarto zobowiązania dotyczące poufności i ochrony danych; 

22.1.8 niezwłocznie powiadomić ERM o jakiejkolwiek komunikacji otrzymanej od jakiejkolwiek 
osoby, odnoszącej się do przetwarzania danych osobowych, a także powziąć kroki w 
celu asystowania ERM w odpowiedzi na nią; 

22.1.9 natychmiast powiadomić ERM o złamaniu prawa ochrony danych osobowych,  jak 
również współpracować z ERM w śledztwie i naprawie tegoż czynu; 

22.1.10 poinformować ERM jeśli któreś z zaleceń ERM może naruszyć odpowiednie prawo 
ochrony danych osobowych; 

22.1.11 pozwolić ERM na skontrolowanie obiektów Podwykonawcy przeznaczonych do 
przetwarzania danych osobowych oraz asystować ERM przy ocenie skutków w zakresie 
ochrony danych osobowych, jeśli wymagane; oraz 

22.1.12 po zakończeniu tejże Umowy Podwykonawczej natychmiast zaprzestać przetwarzania 
jakichkolwiek danych osobowych ERM oraz, jeśli zechce tego ERM, oddać lub 
bezpiecznie usunąć wszystkie dane osobowe ( jeśli nie wymaga inaczej odpowiednie 
prawo) oraz potwierdzić, że zostało to wykonane. 

23. POWIADOMIENIA 

23.1 Wszelkie powiadomienia przekazywane na mocy Umowy Podwykonawstwa wymagają formy 
pisemnej i wysłania pocztą za potwierdzeniem odbioru do Strony odbierającej na właściwy w 
danym czasie adres jej siedziby. 

24. PRAWO UMOWY i SPORY 

24.1 Niniejsza Umowa Podwykonawstwa będzie podlegać: a) wewnętrznymi przepisom kraju 
wskazanego w Umowie Głównej lub b) jeśli w Umowie Głównej nie wskazano żadnego kraju, 
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wewnętrznym przepisom kraju, w którym utworzona została ERM („Kraj”), i będzie zgodnie z nimi 
interpretowana. W przypadku wystąpienia sporu lub różnicy zdań między Podwykonawcą i ERM 
na mocy Umowy Podwykonawstwa lub w związku z nią, których nie można rozstrzygnąć 
polubownie w ciągu 30 dni od przedstawienia sporu lub różnicy zdań na piśmie, zostaną one 
rozstrzygnięte w drodze postępowania arbitrażowego prowadzonego w stolicy Kraju (wskazanego 
przez ERM) przez trzech arbitrów („Trybunał arbitrażowy”) mianowanych zgodnie z regulaminem 
arbitrażu UNCITRAL („Regulamin UNCITRAL”) obowiązującym w momencie rozpoczęcia 
arbitrażu. Do arbitrażu prowadzonego zgodnie z niniejszym  punktem  zastosowanie  ma  
Regulamin  IBA  w sprawie  postępowania   dowodowego w międzynarodowym arbitrażu
 handlowym („Regulamin  IBA”). W przypadku niezgodności z Regulaminem 
UNCITRAL pierwszeństwo ma Regulamin IBA, lecz wyłącznie w zakresie przedstawiania i 
uznawania dowodów.. Koszty arbitrażu zasądzane są według uznania arbitra, który ustala również 
procedurę arbitrażu.  

24.2 Bez uszczerbku dla powyższego postanowienia, ERM może wystąpić do sądów Kraju o 
zastosowanie innych środków zaradczych (w tym, bez ograniczeń, nakazów lub innych środków 
tymczasowych).  

25. POSTANOWIENIA RÓŻNE 

25.1 Po zakończeniu wykonywania Prac i przed dokonaniem ostatecznej płatności Podwykonawca na 
swój koszt usunie wszelkie śmieci, a także sprzęt i materiały należące do Podwykonawcy i 
pozostawi miejsce wykonywania Umowy Podwykonawstwa w stanie czystym i bezpiecznym. 
Podwykonawca na swój wyłączny koszt przywróci miejsce wykonywania Umowy 
Podwykonawstwa w Lokalizacji Projektu do stanu zasadniczo takiego samego, jak przed 
rozpoczęciem wykonywania Prac. 

25.2 Występujące w niniejszej Umowie Podwykonawstwa odniesienia do ustawy lub aktu 
wykonawczego obejmują odniesienia do ustawy lub aktu wykonawczego odpowiednio je 
zmieniającego, ujednolicającego lub zastępującego w danym czasie. Odniesienie do ustawy 
obejmuje wszystkie akty wykonawcze, rozporządzenia, regulaminy, zasady lub zalecenia wydane 
na jej podstawie. 

25.3 Nagłówki punktów i akapitów niniejszych Warunków Ogólnych zostały podane wyłącznie dla 
wygody posługiwania się nimi i nie powinny być brane pod uwagę przy interpretacji postanowień, 
do których się odnoszą. Niniejsze Warunki Ogólne powinny być interpretowane wyłącznie z 
uwzględnieniem ich treści, bez jakichkolwiek domniemań lub dokonywania interpretacji na korzyść 
jednej lub drugiej strony. 

25.4 Niniejsza Umowa Podwykonawstwa stanowi całość ustaleń między stronami dokonanych w 
związku z wykonywaniem Prac oraz zastępuje i anuluje wszelkie uprzednie projekty, 
porozumienia, zobowiązania, oświadczenia i ustalenia o jakimkolwiek charakterze oraz w 
jakiejkolwiek formie. Jakiekolwiek zmiany Umowy Podwykonawstwa wymagają, pod rygorem 
nieważności, zawartej w formie pisemnej wyraźnej zgody obu stron wyrażonej przez należycie 
umocowanych przedstawicieli obu Stron. Żadne kontrole, zatwierdzenia, uwagi, zgody, decyzje, 
wskazówki lub zalecenia wyrażone przez ERM, nie wpłyną na wyłączenie   lub ograniczenie   
zobowiązań Podwykonawcy  wynikających z niniejszej Umowy Podwykonawstwa. 

25.5 Żadne postanowienie niniejszej Umowy Podwykonawstwa nie będzie interpretowane jako 
ustanawiające jakiekolwiek uprawnienia na rzecz osoby trzeciej lub podmiotu trzeciego, chyba że 
co innego konkretnie w niej postanowiono. Powyższe postanowienie nie ogranicza jednak prawa 
Klienta ERM do korzystania z Prac Podwykonawcy . 

25.6 Opóźnienie, zaniedbanie lub zaniechanie przez ERM w egzekwowaniu któregokolwiek z 
postanowień niniejszej Umowy Podwykonawstwa nie będzie stanowić zrzeczenia się jej 
uprawnień wynikających z niniejszej Umowy Podwykonawstwa. Postanowienia punktów 3, 5, 12-
17, 19, 21 - 24 niniejszych Warunków Ogólnych, a także wszystkie postanowienia niniejszej 
Umowy Podwykonawstwa, które ze względu na ich charakter można interpretować jako 
obowiązujące po rozwiązaniu niniejszej Umowy Podwykonawstwa, obowiązują po ukończeniu 
Prac lub wygaśnięciu, anulowaniu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy Podwykonawstwa, Umowy 
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Głównej lub innej umowy między ERM i Klientem   ERM i będą mieć zastosowanie w najszerszym 
dozwolonym prawem zakresie. 

25.7 Każde postanowienie niniejszej Umowy Podwykonawstwa należy interpretować niezależnie, a 
żadne z postanowień nie będzie wpływało na pozostałe. W przypadku, gdy dane postanowienie 
jest lub stanie się  nieważne,  bezprawne  lub  nieegzekwowalne  w całości  lub  części,  ważność, 
zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień (oraz tego postanowienia w 
zakresie, w jakim jest ono wykonalne) nie ulega ograniczeniu, a Strony zgadzają się zastąpić 
nieważne postanowienie innym możliwie do niego zbliżonym dopuszczalnym prawnie 
postanowieniem. 


