Uwolnij swój potencjał…
OŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI
Z PRZEPISAMI NIEMIECKIEJ USTAWY O PŁACY MINIMALNEJ BT-DS 18/1558
(ZWANĄ USTAWĄ MILOG)

Nazwa Przewoźnika
lub pieczęć firmowa:
Adres:
KRS:
NIP

Skyfox Poland Sp. z o.o.
Grunwaldzka 472B
80-309 Gdańsk


ARTYKUŁ I

Przewoźnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią przepisów ustawy o płacy minimalnej Bt-Ds 18/1558
(zwaną ustawą MiLoG) i zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić zgodność
z przepisami tejże ustawy i w pełni ich przestrzegać.
Jednocześnie Przewoźnik poświadcza, iż wszyscy jego pracownicy przez cały czas otrzymują
wynagrodzenie zgodne z przepisami ustawy MiLoG, które wynosi 8,50 EUR za godzinę za wszystkie
usługi wykonywane na terenie Republiki Federalnej Niemiec oraz wykonywane do, z lub podczas
tranzytu przez terytorium Republiki Federalnej Niemiec, włączając czas oczekiwania.
Powyższe nie dotyczy obowiązkowych okresów odpoczynku kierowców, wynikających z przepisów
o obowiązkowym odpoczynku kierowców.
Przewoźnik zobowiązany jest do zaplanowania trasy pod względem jej przebiegu oraz czasu trwania
w sposób nienaruszający przepisów ustawy MiLoG.
Przewoźnik zobowiązuje się do podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zapewnienia, aby
zatrudnieni przez niego podwykonawcy również przestrzegali norm ustawy MiLoG oraz potwierdzą
przyjęcie całkowitej odpowiedzialności za przestrzeganie przez swoich podwykonawców wymogów
przewidzianych w ustawie MiLoG.
Każdorazowo na żądanie Skyfox Poland Sp. z o.o. Przewoźnik ma obowiązek przedłożyć w trybie
natychmiastowym dokumenty poświadczające przestrzeganie przez Przewoźnika oraz jego
Podwykonawców przepisów ustawy MiLoG.


ARTYKUŁ II

Przewoźnik zobowiązuje się zabezpieczyć Spółkę Skyfox Poland i bezzwłocznie przyjąć na siebie
odpowiedzialność w związku z wszelkimi roszczeniami, karami lub grzywnami ze strony osób trzecich,
w tym ze strony władz publicznych Republiki Federalnej Niemiec, wynikającymi z nieprzestrzegania
ustawy MiLoG przez Przewoźnika lub jego podwykonawców.
Niniejszym przewoźnik uprawnia Spółkę Skyfox Poland do kompensowania z należności Przewoźnika
wszelkich roszczeń, kar lub grzywien nałożonych na Skyfox Poland Sp. z o.o. z tytułu naruszenia
przez Przewoźnika przepisów ustawy MiLoG oraz ustawy AentG.
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ARTYKUŁ III

Zobowiązania Przewoźnika wynikające z niniejszego Oświadczenia obowiązują od dnia jego podpisania
przez Przewoźnika i wygasają po upływie pięciu lat od dnia zakończenia współpracy z Skyfox Poland
Sp. z o.o. Zobowiązania pkt. II obowiązują bezterminowo.


ARTYKUŁ IV

Przewoźnik potwierdza tym samym, iż wszystkie uzgodnione w umowie warunki dotyczące jej realizacji
pozostają bez zmian.


ARTYKUŁ V

Każde naruszenie przez Przewoźnika zobowiązań zawartych w niniejszym dokumencie traktowane
będzie jako rażące naruszenie warunków umowy pomiędzy Skyfox Poland Sp. z o.o. a
Przewoźnikiem i będzie uprawniać Spółkę Omida do wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym.


ARTYKUŁ VI

Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego dokumentu lub powstałe w związku z nim
podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Skyfox Poland Sp. z o.o.
Dokument ten każdorazowo staje się integralną częścią umowy zawartej pomiędzy stronami.

data i miejscowość
podpis (stanowisko, pieczęć imienna)

pieczęć firmowa
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