Oświadczenie PRZEWOŹNIKA
w sprawie zgodności z przepisami niemieckiej ustawy o płacy minimalnej oraz
gwarancji i zabezpieczeń
(w dalszej części zwane „Oświadczeniem” )
Wystawione przez :
Nazwa przewoźnika lub pieczęć firmowa:………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………………………………………
Nr wpisu do rejestru:………………………………………………………………………………….
(dalej jako „PRZEWOŹNIK”),
na rzecz:
DSV Road Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach
ul. Ożarowska 40/42
05-850 Ożarów Mazowiecki
Nr KRS: 10314
(dalej jako „DSV”)

PRZEWOŹNIK i DSV w dalszej części niniejszego Oświadczenie zwane są łącznie „STRONAMI”.
Uwagi wstępne
1. PRZEWOŹNIK otrzymuje od DSV zlecenia na wykonanie usług transportu lub logistyki albo
Strony zamierzają podjąć współpracę w tym zakresie (dalej: „Usługi”); oraz
2. PRZEWOŹNIK zdaje sobie sprawę, że zgodnie z niemiecką ustawą o płacy minimalnej –
Bt-Ds 18/1558 (zwaną w dalszej części ustawą MiLoG) DSV może być na podstawie
przepisów ustawy MiLoG zobowiązana do wypłaty minimalnego wynagrodzenia na rzecz
pracowników PRZEWOŹNIKA lub pracowników podwykonawców PRZEWOŹNIKA
zatrudnionych przy wykonywaniu Usług; oraz
3. PRZEWOŹNIK przyjmuje do wiadomości swoje zobowiązanie do przestrzegania wszystkich
obowiązujących przepisów prawa w trakcie wykonywania Usług; oraz
4. Wszelkie odniesienia do „Umowy” oznaczają odniesienia do umowy lub zlecenia, na mocy
której/którego PRZEWOŹNIK świadczy Usługi na rzecz DSV.
Wobec powyższego Przewoźnik oświadcza, co następuje:
1. Zgodność z ustawą o płacy minimalnej
PRZEWOŹNIK oświadcza, że jest w pełni świadomy treści przepisów ustawy MiLoG i
PRZEWOŹNIK zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić zgodność z
przepisami ustawy MiLoG i w pełni ich przestrzegać.
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PRZEWOŹNIK oświadcza i zapewnia, że wszyscy jego pracownicy przez cały czas otrzymują
wynagrodzenie zgodne z przepisami ustawy MiLoG, które na dzień 1.01.2015 r. wynosi 8,50 EUR
(osiem euro i pięćdziesiąt centów) za godzinę za wszystkie Usługi wykonywane na terenie
Niemiec, jak również za Usługi wykonywane do, z lub podczas tranzytu przez terytorium Niemiec,
włączając czas oczekiwania. Z powyższego wyłącza się obowiązkowe okresy odpoczynku
kierowcy wynikające z przepisów o obowiązkowym odpoczynku kierowców.
W przypadku, gdy PRZEWOŹNIK – z zastrzeżeniem uzyskania uprzedniej zgody DSV lub na
mocy Umowy – zatrudni podwykonawców do wykonywania Usług, to PRZEWOŹNIK zobowiązuję
się do podjęcia wszelkich kroków zmierzających do zapewnienia, aby zatrudnieni przez niego
podwykonawcy również przestrzegali przepisów ustawy MiLoG.
PRZEWOŹNIK potwierdzą, że jest w pełni i wyłącznie odpowiedzialny za przestrzeganie przez
swoich podwykonawców wymogów przewidzianych w ustawie MiLoG.
PRZEWOŹNIK potwierdza, ż DSV jest uprawnione do przeprowadzenia audytu przedsiębiorstwa
PRZEWOŹNIKA w zakresie zgodności z ustawą MiLoG oraz PRZEWOŹNIK jest zobowiązany do
przedstawienia DSV, na jej żądanie, odpowiednich dowodów, które dokumentowałyby
zachowywanie przez PRZEWOŹNIKA wymogów określonych w ustawie MiLoG.
2. Gwarancje i Zabezpieczenia
PRZEWOŹNIK zobowiązuje się zabezpieczyć DSV i przejąć jej odpowiedzialność, na pierwsze
wezwanie, w związku ze wszystkimi roszczeniami, karami lub grzywnami ze strony osób trzecich,
w tym ze strony władz publicznych, wynikającymi z nieprzestrzegania ustawy MiLoG przez
PRZEWOŹNIKA lub jego podwykonawców.
Powyższe zobowiązanie PRZEWOŹNIKA dotyczy w szczególności wniesionych przeciwko DSV
roszczeń lub nałożonych na nią kar lub grzywien na mocy odpowiedniego przepisu ustawy MiLoG,
w związku z § 14 ustawy AEntG, jak również zaległych składek na ubezpieczenie społeczne
i wynikających z tego tytułu grzywien oraz kosztów procesowych dotyczących postępowań
wszczętych w związku ze wspomnianymi postępowaniami o nałożenie kar lub grzywien.
3. Prawo do kompensaty wierzytelności
PRZEWOŹNIK niniejszym potwierdza, że DSV jest uprawniona do kompensowania z
należnościami Przewoźnika wszelkich roszczeń, kar lub grzywien nałożonych na DSV z powodu
naruszenia przez PRZEWOŹNIKA postanowień ustawy MiLoG oraz ustawy AEntG.
4. Okres obowiązywania
Zobowiązania PRZEWOŹNIKA wynikające z niniejszego Oświadczenia obowiązują od dnia jego
podpisania przez PRZEWOŹNIKA i wygasają automatycznie po upływie 3 (trzech) lat od
zakończenia roku, w którym zakończyła się współpraca Stron, z zastrzeżeniem że zobowiązania
Przewoźnika zawarte w pkt 2 niniejszego Oświadczenia ( Gwarancje i Zabezpieczenia)
obowiązuję bezterminowo. W przypadku rozwiązania podpisanej między Stronami Umowy z
dowolnej przyczyny, niniejsze Oświadczenie w części określonej w pkt 2 (Gwarancje i
Zabezpieczenie) pozostanie w mocy przez okres dodatkowych 3 (trzech) lat, licząc od końca
roku, w którym rozwiązanie stanie się skuteczne.
5. Postanowienia różne
PRZEWOŹNIK potwierdza, że wszystkie uzgodnione w Umowie warunki dotyczące wykonywania
przez PRZEWOŹNIKA Usług pozostają bez zmian.
W przypadku jeśli poszczególne postanowienia niniejszego Oświadczenia są lub staną się
nieważne lub niewykonalne lub w przypadku jeśli niniejsze Oświadczenie zawiera niepożądaną
lukę, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszego Oświadczenia.
Postanowienie nieważne, niewykonalne lub brakujące zostanie niezwłocznie zastąpione przez
PRZEWOŹNIKA przez
prawidłowe i prawnie wiążące postanowienie, które będzie w
największym stopniu zbliżone do zamierzeń gospodarczych DSV oraz PRZEWOŹNIK.
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6. Naruszenie
Każde naruszenie przez PRZEWOŹNIKA zobowiązań zawartych w niniejszym Oświadczeniu
będzie traktowane jako rażące naruszenie warunków Umowy między Stronami i będzie uprawniać
DSV do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
7. Właściwość sądów
Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego Oświadczenia lub powstałe w związku z
nim podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby DSV.
Niniejsze Oświadczenie staje się każdorazowo integralną częścią Umowy zawartej
pomiędzy Stronami.

___________________________________________
Miejscowość i data

___________________________________________
W imieniu PRZEWOŹNIKA (stanowisko, pieczęć
firmy i podpis)
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