Załącznik nr. 4
Deklaracja - zobowiązanie Podwykonawcy
(dalej – "Deklaracja")
Deklaracja określa obowiązki i odpowiedzialność Podwykonawcy przed Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
(„ZMPD”),_.......................................................legitymujacym się numerem PESEL:
przedsiębiorcą prowadzącym
działalność gospodarczą pod firmą …………………………….. z siedzibą w ………………………………………………………… przy
ul.……………………………………………………………….(kod pocztowy, miejscowość ) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej; NIP ….…………………….., REGON .………………………………, *
spółką pod firmą …………………………………………………………….z siedzibą w …………………………………..przy ul
…………………………………………………….wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy …………………………..Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości …………………………………..,
NIP………………………, REGON …………………………………………reprezentowanej przez……………………………………………..
(dalej - „Klient”), przed SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz „Société Générale de Surveillance S. A.” z siedzibą w Genewie, i
jej spółkami zależnymi na terenie krajów wspólnego tranzytu (UE, EFTA, Turcji, Macedonii, Serbii), zwanych dalej Zleceniobiorcą.
....................................................... , legitymujący się numerem PESEL: ……………………………… przedsiębiorca prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą …………………………….. z siedzibą w …………………………………………………………przy
ul.……………………………………………………………….(kod pocztowy, miejscowość ) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej; NIP ….…………………….., REGON .………………………………, *
spółka pod firmą …………………………………………………………….z siedzibą w …………………………………..przy ul
…………………………………………………….wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy …………………………..Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości …………………………………..,
NIP………………………, REGON …………………………………………reprezentowanej przez……………………………………………..
(„Podwykonawca”) oświadcza, że rozumie i przyjmuje do wiadomości, że:
1) informacje, które przekazuje Podwykonawca w Formularzu weryfikacji Podwykonawcy ("Formularz") stanowiącym Załącznik nr 1
do Deklaracji, są wymagane w celu zapewnienia Podwykonawcy możliwości świadczenia usług w związku z zawartą przez Klienta
umową z ZMPD w przedmiocie świadczenia przez ZMPD usług wsparcia w dokonywaniu zgłoszeń tranzytowych we wspólnej
procedurze tranzytowej,
2) w związku z zawarciem przez Klienta umowy z ZMPD w przedmiocie świadczenia przez ZMPD usług wsparcia w dokonywaniu
zgłoszeń tranzytowych we wspólnej procedurze tranzytowej, ZMPD i/lub Zleceniobiorca biorą na siebie odpowiedzialność i
zobowiązania Głównego zobowiązanego przed organami celnymi krajów wspólnego tranzytu (UE, EFTA, Turcji, Macedonii, Serbii)
i innych krajów zgodnie z wymogami procedury wspólnego tranzytu (UE, EFTA, Turcji, Macedonii, Serbii) i wymaganiami
krajowych procedur celnych innych krajów, obowiązujących na terenie, na którym będą świadczone usługi przez Podwykonawcę.
Podwykonawca rozumie i wyraża zgodę na to, że będzie samodzielnie ponosić odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa
celnego, w tym między innymi: dokonanie przemytu przez Podwykonawcę, jego podwykonawców, jego pracowników, klientów, kierowców
lub innych przedstawicieli, w granicach na terenie krajów wspólnego tranzytu (UE, EFTA, Turcji, Macedonii, Serbii), w części dotyczącej
przyjętych na siebie obowiązków i odpowiedzialności wynikających z procedury celnej tranzytu na terenie krajów wspólnego tranzytu.
Podwykonawca, oświadcza iż:
1)
2)
3)

3)

4)

5)

informacje podane w Formularzu są poprawne, dokładne i kompletne i zgodne z prawdą;
dołoży należytej staranności przy wyborze, wydawaniu instrukcji i nadzorowaniu wszelkich swoich podwykonawców, a także każdej
innej osoby, która działa zgodnie z poleceniami i instrukcjami Podwykonawcy w ramach realizacji usług dla Podwykonawcy;
ponosi solidarną odpowiedzialność z Klientem za zobowiązania Klienta wobec ZMPD wynikające z umowy zawartej pomiędzy
Klientem a ZMPD w przedmiocie świadczenia przez ZMPD usług wsparcia w dokonywaniu zgłoszeń tranzytowych we wspólnej
procedurze tranzytowej;
ponosi solidarną odpowiedzialność z Klientem za jakiekolwiek szkody lub zobowiązania, które ponosi Klient, Zleceniobiorca lub
ZMPD, lub Organy celne w wyniku działania lub zaniechania dokonanego przez Podwykonawcę lub osoby, którymi się posługuje
lub przy pomocy których wykonuję umowę dla Klienta tak jak za własne działania, zaniechania i oświadczenia;
zwalnia od odpowiedzialności ZMPD, Zleceniobiorcę w odniesieniu do wszelkich roszczeń celnych i związanych z nimi kosztami i
zobowiązaniami, w kosztami pomocy prawnej, które mogą zostać skierowane lub zostaną skierowane przeciwko ZMPD lub
Zleceniobiorcy w wyniku działania lub zaniechania dokonanego przez Podwykonawcę lub osoby którymi się posługuje lub przy
pomocy których wykonuje umowę dla Klienta tak jak za własne działania, zaniechania i oświadczenia;
wyraża zgodę na przeniesienie lub zbycie przez Klienta lub ZMPD lub Zleceniobiorcę na rzecz osób trzecich, według własnego
uznania Klienta, ZMPD, Zleceniobiorcy, jakichkolwiek roszczeń lub praww, które służą im przeciwko Podwykonawcy w związku z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań przyjętych przez Podwykonawcę niniejszej Deklaracji lub złożonych w
niej oświadczeń.

*niepotrzebne skreślić
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