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Po przeprowadzeniu w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia  - 

ogłoszenie numer: ....... 

 

Ogólne Warunki i Regulacje dotyczące utylizacji Zużytych Podkładów Kolejowych 

 
1. ŚWIADCZENIE USŁUG 
 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy, zgodnie z warunkami 
niniejszej umowy oraz przekazaną Zleceniodawcy i stanowiącą integralną część niniejszej umowy Specyfikacją 
Wymagań (Załącznik nr.1) ,wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez strony) („Usługi”). W 
przypadku rozbieżności pomiędzy dowolnym postanowieniem niniejszych Warunków Ogólnych a Specyfikacją 
Wymagań niniejsze Warunki Ogólne będą miały zastosowanie do Usług objętych taką Specyfikacją Wymagań. 

Przedmiotem usług świadczonych przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy na podstawie niniejszej 
umowy, będzie odbiór oraz zagospodarowanie dostarczonych przez Zleceniodawcę zużytych drewnianych 
podkładów kolejowych. 

Poprzez zużyte drewniane podkłady kolejowe należy rozumieć odpad o kodzie 17 02 04* Odpady 
drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady 
kolejowe), zaklasyfikowany pod w/w kod odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 
grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014r. poz. 1923). 

Poprzez zagospodarowanie należy rozumieć utylizację odpadów w procesach R3, R12, R13, na 
podstawie umowy notyfikacyjnej o numerze PL001253 zawartej przez Zleceniobiorcę zgodnie z art. 5 
rozporządzenia (WE) nr. 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie 
transgranicznego przemieszczania odpadów. 

Zużyte drewniane podkłady kolejowe, które Zleceniodawca będzie przekazywał Zleceniodawcy: 
 mogą być nasączone kreozotem lub innymi substancjami niebezpiecznymi, 
 nie mogą zawierać jakichkolwiek elementów obcych takich jak w szczególności: metale, beton 

itp. 
 zostały wytworzone tylko i wyłącznie na terenie Polski i nie zostały importowane spoza 

terytorium Polski, 
 pozostają w posiadaniu Zleceniodawcy, który posiada tytuł prawny do swobodnego 

dysponowania nimi. 
W tym miejscu Zleceniodawca oświadcza, że posiada niezbędne możliwości i środki, w tym techniczne 

oraz wymagane prawem dokumenty do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
 
Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie uznane za oświadczenie dotyczące minimalnych poziomów. 
Wolumen Usług podlega zmianom i Zleceniodawca akceptuje ryzyko takich wahań wolumenu.  
 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie jest możliwe do 
zrealizowania, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniobiorca może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
 
2. AKCEPTACJA 
 

Zleceniodawca zapoznał się z niniejszą umową, potwierdza jej zrozumienie i stwierdza, iż pisemna 
akceptacja Zleceniodawcy lub rozpoczęcie jakichkolwiek prac bądź świadczenia usług na podstawie niniejszej 
umowy będzie stanowiło przyjęcie przez Zleceniobiorcę wyłącznie niniejszych postanowień i warunków (wraz z 
warunkami włączonymi przez odniesienie, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy). 
 
3. SZCZEGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG; ZAŁĄCZNIKI 
 

Postanowienia i warunki odnoszące się w szczególności do trybu świadczenia Usług utylizacji zużytych 
podkładów kolejowych przez Zleceniobiorcę mogą zostać określone w odpowiednich Szczególnych Warunkach 
Świadczenia Usług, odrębnie przekazanych Zleceniodawcy i przez odniesienie stanowiących integralną cześć 
niniejszej umowy. Opłaty oraz szczegóły operacyjne dotyczące Usług mogą zostać określone w jednym 
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załączniku lub większej liczbie załączników do niniejszej umowy („Załączniki”), które przez odniesienie będą 
stanowiły jej integralną część. W przypadku rozbieżności pomiędzy dowolnym postanowieniem niniejszej 
umowy a Załącznikiem najbardziej aktualny Załącznik będzie miał zastosowanie do Usług objętych tym 
Załącznikiem. 
 
4. NAJLEPSZE STARANIA; STANDARD WYKONANIA 
 

Zleceniobiorca będzie się wykazywał swymi najlepszymi umiejętnościami i zdolnością oceny w celu 
świadczenia Usług w sposób sprzyjający interesom Zleceniodawcy, a także w sposób bezpieczny, terminowy, 
należycie staranny, efektywny i gospodarny. Zleceniodawca na swój własny koszt zapewni wszelkie obiekty, 
urządzenia oraz odpowiednio przeszkolonych operatorów posiadających wymagane uprawnienia, jak też 
pozostały personel konieczny do wykonywania działań operacyjnych (w szczególności: przygotowanie, 
pakowanie wg. Zaleceń oraz załadunek zużytych podkładów kolejowych w miejscu wskazanym, dostępnym dla 
podjazdu samochodu 24TO/inne, oraz aktualizacja poprawnej, udokumentowanej wagi załadunku). Działania 
Operacyjne będą świadczone przez wykwalifikowany personel, a ich jakość będzie odpowiadała profesjonalnym 
standardom powszechnie przyjętym w branży dla świadczenia tego rodzaju operacji. Pozostały sprzęt 
potrzebny do wykonywania operacji będzie utrzymywany w stanie pełnej sprawności technicznej i będzie 
użytkowany w bezpieczny, efektywny i gospodarny sposób przez Zleceniodawcę. 
 
5. KONTROLA NAD WYKONYWANIEM USŁUG 
 

Zleceniodawca nie zażąda, a Zleceniobiorca nie będzie zobowiązany do wykonania Usług, których 
wykonanie wymagałoby od Zleceniobiorcy lub któregokolwiek z jego przedstawicieli, pracowników, 
podwykonawców lub innych osób przekroczenia lub naruszenia przepisów obowiązujących ustaw, 
rozporządzeń lub regulacji. Wyłączna kontrola nad sposobem wykonywania Usług przez Zleceniobiorcę oraz 
przez jego pracowników i/lub podwykonawców przysługuje jedynie Zleceniobiorcy. Osoby takie będą uznawane 
za pracowników lub podwykonawców wyłącznie Zleceniobiorcy i będą zatrudniane oraz zwalniane wyłącznie 
przez Zleceniobiorcę, a także będą podlegały dyscyplinie pracy i kontroli wyłącznie Zleceniobiorcy. 

 
6. CESJA 
 

O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, Zleceniodawca nie może dokonać cesji ani przeniesienia 
swych praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniobiorcy.  
 
7. CIĄGŁE DOSKONALENIE 
 

Zleceniodawca zapewni wdrożenie i funkcjonowanie procesu ciągłego doskonalenia. Zleceniodawca 
udostępni Zleceniobiorcy na jego prośbę swój plan ciągłego doskonalenia, opisujący proces wykorzystywany 
przez Zleceniodawcę w celu realizacji zasad ciągłego doskonalenia, a także dokumentację wykorzystywaną w 
celu monitorowania i oceny tego procesu. 
 
8. DOKUMENTY PRZEWOZOWE 
 

Zobowiązanie do wykonania konkretnych Usług może zostać przekazane na podstawie wpisu do BDO 
w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ustalonymi procedurami 
Zleceniobiorcy. Dokumenty przewozowe będą zawierały prawidłową identyfikację wszystkich wysyłanych 
towarów, wagę, zgodnie z instrukcjami i wymaganiami Zleceniobiorcy. Określenie towarów w listach 
przewozowych, fakturach i podobnych dokumentach umożliwi Zleceniobiorcy bezproblemową identyfikację 
towarów. Wszystkie wystawione dokumenty przewozowe podlegają postanowieniom i warunkom niniejszej 
umowy. 
 
9. STAWKI I OPŁATY 
 

Stawki i opłaty za Usługi pomiędzy określonymi punktami przedstawione są w Załączniku. Wszystkie te 
stawki i opłaty są kwotami netto, bez podatku od towarów i usług lub innego podobnego podatku. 
Zleceniobiorca uznaje, iż żadne inne stawki, opłaty, dodatkowe koszty lub dopłaty nie będą miały zastosowania, 
poza tymi ustalonymi w Załącznikach i/lub aneksach do Załączników. O ile strony nie uzgodnią inaczej w formie 
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pisemnej, stawki i opłaty określone w danym Załączniku pozostaną na stałym poziomie przez cały okres 
obowiązywania tego Załącznika i nie będą podlegały żadnym obniżkom związanym z wydatkami Zleceniodawcy, 
które mogą zostać wprowadzone w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Zleceniobiorca rości prawo do 
podniesienia kosztów wykonania usług utylizacji podkładów kolejowych w wypadku zmian wynikających z 
niezamierzonych działań gospodarczych , ekonomicznych, niezależnych od Zleceniobiorcy, po uzgodnieniu ze 
Zleceniodawcą, nie inaczej niż w formie pisemnej. 
 
10. OPŁATA ZA USŁUGI 
 

Bieg okresu czasu przewidzianego na dokonanie zapłaty rozpocznie się z chwilą otrzymania przez 
Zleceniodawcę dokumentacji / tygodniowej faktury zbiorczej za wykonane Usług (suma Ton załadowanych 
zużytych podkładów kolejowych / tydzień, na bazie informacji wpisu do BDO). Zleceniobiorca może odrębnie 
określić wymagania dotyczące formatu, treści i terminu przedstawiania faktur za Usługi świadczone przez 
Zleceniobiorcę. O ile strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, terminem zapłaty będzie „7 dni”, który 
przewiduje, iż – z zastrzeżeniem świąt państwowych i dni wolnych od pracy Zleceniobiorcy – płatność zostanie 
dokonana. 
 W tym miejscu Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do przesyłania faktur, duplikatów faktur, 
korekt faktur drogą elektroniczną, na adres e-mail Zleceniodawcy: ______________ 

 
 Jeśli płatność ma zostać dokonana w drodze elektronicznego przelewu środków, Zleceniobiorca 
przekaże Zleceniodawcy odpowiednie informacje bankowe pozwalające na realizację takiego przelewu. 
Zleceniodawca będzie odpowiedzialny za pokrycie wszelkich własnych kosztów związanych z elektronicznym 
przelewem środków. 
 
 
11. DOKUMENTACJA FINANSOWA; PRAWO DO KONTROLI 
 

Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy, na jego prośbę, prawidłowe i zgodne z prawdą informacje 
dotyczące sytuacji finansowej Zleceniodawcy oraz kopie, w miarę możliwości zbadane przez biegłego rewidenta, 
jego bieżących sprawozdań finansowych. Wszelkie informacje zebrane w wyniku każdej takiej kontroli będą 
wykorzystywane przez Zleceniobiorcę wyłącznie w celach zgodnych z postanowieniami i warunkami niniejszej 
umowy i nie będą ujawniane żadnym stronom trzecim. Zleceniobiorcy przysługuje prawo do wejścia na teren 
pomieszczeń/placów Zleceniodawcy, w których wykonywane są Usługi, o każdej racjonalnej porze. 
 
12. UBEZPIECZENIE 
 

Zleceniodawca – zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i na swój własny koszt – uzyska i 
zachowa ochronę ubezpieczeniową, której rodzaje oraz minimalne limity zostaną określone w odpowiednich 
Szczególnych Warunkach Świadczenia Usług. Wykupienie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej przez 
Zleceniodawcę lub dostarczenie świadectwa ubezpieczeniowego (świadectw) nie zwolni Zleceniodawcy z jego 
zobowiązań lub odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. 
 
13. STRATY I SZKODY / PROCEDURA ROZPATRYWANIA ROSZCZEŃ 
 

Odpowiedzialność Zleceniodawcy za straty lub szkody dotyczące załadunku towarów przewożonych 
na podstawie niniejszej umowy określona jest w Szczególnych Warunkach Świadczenia Usług (procedura 
pakowania). 
 
14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA 
 

Zleceniodawca pokryje koszty i przejmie wszelką odpowiedzialność z tytułu następujących zobowiązań: 
a) Jakichkolwiek zobowiązań, roszczeń, żądań lub wydatków (włączając koszty obsługi prawnej i innych 

profesjonalnych usług) wynikających ze szkód dotyczących mienia lub z obrażeń ciała (włączając 
zdarzenia śmiertelne) Zleceniobiorcy, jego pracowników lub dowolnych innych osób, wynikających z / 
lub w związku ze świadczeniem Usług na rzecz Zleceniodawcy, z wykorzystywaniem mienia 
Zleceniobiorcy, z wyjątkiem przypadków, w których takie zobowiązania, roszczenia lub żądania będą 
wynikały z wyłącznej winy Zleceniobiorcy, na skutek jego zaniedbania, 
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b) Wszelkich roszczeń wysuniętych względem Zleceniobiorcy przez pracowników, agentów  
lub podwykonawców Zleceniodawcy bądź w ich imieniu, dotyczących pensji, innych wynagrodzeń  
lub płatności wynikających czy utrzymywanych za wynikające, w całości lub w części, z usług, jakie 
Zleceniobiorca, jego agenci bądź podwykonawcy świadczą na rzecz Zleceniodawcy, 

c) Wszelkich kar za grzywny jakiegokolwiek rodzaju, jakie mogą zostać nałożone na Zleceniobiorcę z 
uwagi na domniemane naruszenie przez Zleceniodawcę, jego agentów lub podwykonawców 
jakichkolwiek przepisów prawa, rozporządzeń lub regulacji szczebla federalnego, stanowego, prowincji 
czy lokalnego, 

 
15. SIŁA WYŻSZA 
 

Każde opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie przez Zleceniobiorcę lub Zleceniodawcę swych 
zobowiązań zostanie uznane za usprawiedliwione, jeśli, i w takim stopniu, w jakim takie opóźnienie lub 
niewykonanie będą spowodowane wydarzeniem lub zdarzeniem poza racjonalną kontrolą danej strony, bez jej 
winy i zaniedbania, w tym, między innymi, takimi zdarzeniami jak: przypadki losowe, działania władz rządowych 
(prawomocne lub nie), pożary, powodzie, wichury, eksplozje, rozruchy, klęski żywiołowe, wojny, akty sabotażu, 
problemy pracownicze (włączając lokauty, strajki), zakazy i nakazy sądowe, pod warunkiem przekazania drugiej 
stronie przez stronę dotkniętą takimi zdarzeniami pisemnego zawiadomienia o opóźnieniu (zawierającego 
informację o spodziewanej długości okresu opóźnienia oraz plan przywrócenia stanu normalnego), możliwie jak 
najszybciej po wystąpieniu danego zdarzenia lub wydarzenia. W okresie takiego opóźnienia w wykonywaniu lub 
niewykonywania zobowiązań przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorcy przysługuje prawo do uzyskania, według 
własnego uznania, Przyjęcia zlecenia usług z innych źródeł, bez żadnej odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy  
z tego tytułu. Ponadto Zleceniodawca na swój własny koszt podejmie wszelkie konieczne działania w celu 
zapewnienia nieprzerwanej dostawy zużytych podkładów kolejowych na rzecz Zleceniobiorcy przez okres co 
najmniej 30 dni podczas wszelkich przewidywanych kryzysów pracowniczych lub problemów wynikających z 
wygaśnięcia umowy (umów) Zleceniodawcy z pracownikami. Na prośbę Zleceniobiorcy, Zleceniodawca w ciągu 
10 dni przedstawi dostateczne gwarancje, iż opóźnienie nie przekroczy 30 dni. W przypadku opóźnienia 
trwającego dłużej niż 30 dni lub nieprzedstawienia przez Zleceniodawcę dostatecznych gwarancji, iż opóźnienie 
nie przekroczy 30 dni, Zleceniobiorcy będzie przysługiwało prawo do roszczenia praw odszkodowawczych w 
wyniku poniesionych kosztów w procesie utylizacji zużytych podkładów kolejowych bez żadnej 
odpowiedzialności z tego tytułu. 
 
16. OKRES OBOWIĄZYWANIA 
 

Niniejsza umowa zacznie obowiązywać z dniem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Zleceniobiorcę 
lub w innym terminie określonym w pierwszym obowiązującym Załączniku. Niniejsza umowa pozostanie w 
mocy tak długo, jak długo będzie jeszcze obowiązywał którykolwiek z Załączników. Każdy Załącznik będzie 
ważny i obowiązujący na czas w nim określony. 
 
17. NIEWYPŁACALNOŚĆ 
 

Zleceniobiorca może niezwłocznie rozwiązać niniejszą umowę, bez żadnej odpowiedzialności wobec 
Zleceniodawcy z tego tytułu, w każdym z następujących lub porównywalnych z nimi przypadków: 
(a) niewypłacalność Zleceniodawcy; (b) złożenie dobrowolnego wniosku o ogłoszenie upadłości lub 
restrukturyzację przedsiębiorstwa Zleceniodawcy; (c) złożenie przymusowego wniosku o ogłoszenie upadłości 
lub restrukturyzację przedsiębiorstwa Zleceniodawcy; (d) ustanowienie zarządcy lub syndyka masy upadłości 
Zleceniodawcy; lub (e) dokonanie cesji na rzecz wierzycieli Zleceniodawcy, o ile taki wniosek, ustanowienie 
bądź cesja nie zostaną uchylone lub unieważnione w ciągu 15 dni od wystąpienia danego przypadku. 
Zleceniodawca zwróci Zleceniobiorcy wszystkie koszty poniesione przez Zleceniobiorcę w związku z 
którymkolwiek z powyższych przypadków, w tym, między innymi, wszelkie koszty obsługi prawnej i innych 
profesjonalnych usług. 
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18. ROZWIĄZANIE Z POWODU ZŁAMANIA POSTANOWIEŃ LUB NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ; SPRZEDAŻ    
       MAJĄTKU LUB ZMIANA KONTROLI 
 

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w całości lub w dowolnej części, 
bez żadnej odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy z tego tytułu, jeśli Zleceniodawca: (a) odrzuci lub złamie 
któreś z postanowień niniejszej umowy; (b) nie wykona działań określonych przez Zleceniobiorcę; (c) nie będzie 
osiągał postępu prac w stopniu zagrażającym terminowemu i właściwemu wykonaniu Usług( przypisany 
przedział wagowy); i nie naprawi takiego niewykonania zobowiązań lub złamania postanowień w ciągu 3 dni 
(lub w innym krótszym terminie, ekonomicznie zasadnym w określonych okolicznościach) od otrzymania 
pisemnego zawiadomienia od Zleceniobiorcy wskazującego takie niewykonanie lub złamanie postanowień. 
Ponadto Zleceniobiorca może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem trzydziestodniowego okresu 
wypowiedzenia na podstawie zawiadomienia przekazanego Zleceniodawcy, bez żadnej odpowiedzialności 
wobec Zleceniodawcy z tego tytułu, jeśli Zleceniodawca: (i) sprzeda lub przedstawi ofertę sprzedaży istotnej 
części swego majątku, lub (ii) sprzeda lub zamieni taką liczbę udziałów, która spowoduje zmianę kontroli w 
spółce Zleceniodawcy, przedstawi ofertę takiej sprzedaży lub zamiany bądź spowoduje taką sprzedaż lub 
zamianę. 

 
19. KARY UMOWNE 
 
              Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy  
    Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w razie: 
 

-   Odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zleceniodawca –               
    w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4, załącznika nr.1 
 
-   Opóźnienia w dostawie odpadów – w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto,   
     o którym mowa za każdy dzień opóźnienia po terminie wskazanym przez Zleceniodawcę  
     w zamówieniu odbioru odpadów, o których mowa w § 4, załącznika nr.1  

 
                 -   Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Zleceniobiorca ma prawo naliczać odsetki   
                      ustawowe. 
 
                 -   Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość  
                      zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
                  

 
20. POUFNOŚĆ 
 

Dla potrzeb niniejszego paragrafu termin „Informacje Zleceniobiorcy” oznacza wszelkie informacje 
(ustne lub pisemne) i dokumenty (na dowolnym nośniku), które zostały dostarczone Zleceniodawcy przez 
Zleceniobiorcę, lub które zostały opracowane przez Zleceniobiorcę w związku z przygotowaniem operacyjnym. 
Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż Informacje Zleceniobiorcy zostają ujawnione wyłącznie w celu 
umożliwienia Zleceniobiorcy wykonania Usług i zobowiązuje się do niewykorzystywania Informacji 
Zleceniobiorcy dla jakichkolwiek innych potrzeb. Ponadto Zleceniodawca zobowiązuje się, iż nie będzie, bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zleceniobiorcy, ujawniał, rozpowszechniał ani udostępniał w jakikolwiek inny sposób 
Informacji Zleceniobiorcy osobom trzecim, z wyłączeniem pracowników, którzy powinni mieć dostęp do 
Informacji Zleceniobiorcy w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  
 
Zleceniodawca zapewni fizyczną, zarządczą i elektroniczną ochronę Informacji Zleceniobiorcy w taki sposób,  
aby Informacje Zleceniobiorcy były w racjonalny sposób przechowywane i zabezpieczone, zapewniając ich 
ochronę przed bezprawnym dostępem lub wykorzystaniem podczas ich używania, przesyłania i 
przechowywania. Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę o każdym przypadku takiego bezprawnego dostępu 
lub wykorzystania możliwie jak najszybciej, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od uzyskania przez 
Zleceniodawcę wiedzy o wystąpieniu takiego przypadku. 
 
Zleceniodawca zobowiązuje się ponadto do wynagrodzenia Zleceniobiorcy i przejęcia wszelkiej 
odpowiedzialności z tytułu wszystkich zobowiązań, odszkodowań, grzywien, innych kar, kosztów, roszczeń, 
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żądań i wydatków (włączając koszty obrony, ugody i inne uzasadnione koszty obsługi prawnej), powstałych w 
wyniku ujawnienia lub niewłaściwego użycia Informacji Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę, jego pracowników 
lub inne osoby, którym Zleceniodawca ujawnił Informacje Zleceniobiorcy.  
 
Zleceniodawca uznaje, iż ujawnienie Informacji Zleceniobiorcy może spowodować nieodwracalne szkody i 
przyznaje, że środki prawne inne niż zabezpieczenie w drodze nakazu sądowego mogą nie być dostateczne. 
Wobec powyższego, Zleceniobiorca ma prawo do dochodzenia słusznego zabezpieczenia w drodze nakazu 
sądowego, aby zapobiec bezprawnemu ujawnieniu Informacji Zleceniobiorcy, jak również domagania się 
odszkodowania lub innego zadośćuczynienia z tytułu szkód spowodowanych takim bezprawnym 
wykorzystaniem lub ujawnieniem. 
 
Zleceniodawca zobowiązuje się nie publikować ani nie pomagać w publikacji jakichkolwiek informacji 
dotyczących Zleceniobiorcy i związanych z przedmiotem niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zleceniobiorcy na taką publikację. 
 
21. ZAKAZ REKLAMY 
 

Zleceniodawca zobowiązuje się, iż nie będzie w żaden sposób reklamował ani ogłaszał faktu zawarcia 
umowy o świadczenie Usług przez Zleceniobiorcę, ani też wykorzystywał żadnych znaków towarowych, 
wyróżniających znaków graficznych, sloganów reklamowych lub nazw handlowych Zleceniobiorcy w 
materiałach reklamowych lub promocyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniobiorcy; Zleceniodawca 
będzie też odpowiedzialny za zapewnienie, aby powyższe zobowiązanie było wiążące dla jego podmiotów 
macierzystych, zależnych, stowarzyszonych oraz dla podwykonawców. 
 
22. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM; PRACA PRZYMUSOWA 
 

Zleceniodawca oraz wszelkie działania świadczone przez Zleceniodawcę będą pozostawać w zgodzie z 
wszystkimi odpowiednimi ustawami, przepisami, rozporządzeniami, nakazami, konwencjami, zarządzeniami i 
normami obowiązującymi w kraju (krajach) ich wykonywania, lub z tymi, które dotyczą świadczenia, 
koncesjonowania, zatwierdzania lub certyfikacji, w tym, między innymi, z przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska, ochrony danych i prywatności, wynagrodzeń, czasu i warunków pracy, wyboru podwykonawców, 
dyskryminacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pojazdów mechanicznych. Zleceniodawca 
oświadcza, iż ani on sam, ani żaden z jego podwykonawców nie będą korzystali z pracy świadczonej przez 
dzieci, niewolników, więźniów, ani też z żadnej innej formy pracy przymusowej i nie będą stosowali żadnych 
patologicznych praktyk w zakresie zatrudnienia ani praktyk korupcyjnych. Na prośbę Zleceniobiorcy, 
Zleceniodawca przedstawi pisemne zaświadczenie potwierdzające zgodność działania Zleceniodawcy z 
powyższymi zasadami i/lub niezwłocznie, w każdym czasie przedstawi Zleceniobiorcy do wglądu oryginały 
wszelkich koncesji, zezwoleń lub innych wymaganych dokumentów. Zleceniodawca pokryje koszty i przejmie 
wszelką odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek zobowiązań, roszczeń, żądań lub wydatków (włączając koszty 
obsługi prawnej i innych profesjonalnych usług), wynikających z braku takiej zgodności po stronie 
Zleceniodawcy lub z takim brakiem związanych. 
 
23. MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE / ODPADY / WAGA 
 

Zleceniodawca usługi utylizacji zużytych podkładów kolejowych, zobowiązany jest do określenia 
prawidłowej wagi załadunku, przygotowania, odpowiedniego zapakowania wg. uzgodnionych warunków 
(Instrukcja pakowania zużytych podkładów kolejowych), oraz załadunku ,zgodnie z wszystkimi obowiązującymi 
przepisami prawa dotyczącymi towarów i materiałów niebezpiecznych przed ich przedstawieniem 
Zleceniobiorcy. W sytuacji braku możliwości określenia wagi właściwej per załadunek, Zleceniodawca 
zobowiązany jest zorganizować ( lub zlokalizować) w najbliższej możliwej odległości ‘’Tarę’’ na potrzeby 
określenia wagi Zestawu ( ciągnik + naczepa) na pusto (przed załadunkiem), oraz po załadunku, w celu 
poprawnego wpisu do BDO / dokumentacji transportowej. Zleceniobiorca nie dopuści do transportu 
materiałów niebezpiecznych / odpadu, jeśli nie będą spełniały obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń. 
Zleceniodawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych treści obowiązujących rozporządzeń i zapewnienia 
odpowiedniego przeszkolenia pracowników w zakresie wymagań określonych w  tych rozporządzeniach. 
24. STOSUNEK STRON 
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Zleceniobiorca i Zleceniodawca są niezależnymi umawiającymi się stronami i żadne z postanowień 
niniejszej umowy nie ustanawia jednej ze stron pełnomocnikiem lub przedstawicielem prawnym drugiej strony 
w żadnej sprawie ani nie przyznaje żadnej ze stron prawa do zaciągania lub nakładania zobowiązań w imieniu 
lub na rzecz drugiej strony. 
 
25. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO; WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU 
 

Niniejsza umowa ma być interpretowana zgodnie z prawem kraju (oraz stanu/prowincji, jeśli dotyczy),  
w którym niniejsza umowa została wydana, zgodnie z adresem Zleceniobiorcy, z wyłączeniem wszelkich 
przepisów prawa kolizyjnego, które wymagałyby zastosowania innego wyboru prawa. Wszelkie sprawy lub 
postępowania sądowe prowadzone przez Zleceniobiorcę przeciwko Zleceniodawcy mogą być wnoszone przez 
Zleceniobiorcę w każdym sądzie (sądach) właściwym dla Zleceniodawcy lub, w zależności od wyboru 
Zleceniobiorcy, w każdym sądzie (sądach) właściwym miejscowo dla siedziby Zleceniobiorcy, w którym to 
przypadku Zleceniodawca wyraża zgodę na taką właściwość miejscową sądu oraz prowadzenie postępowania 
zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wszelkie sprawy lub postępowania sądowe prowadzone przez 
Zleceniodawcę przeciwko Zleceniobiorcy mogą być wnoszone przez Zleceniodawcę jedynie w sądzie (sądach) 
właściwym miejscowo dla siedziby Zleceniobiorcy będącej miejscem wydania niniejszej umowy. 
 
26. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ 
 

Jeśli któreś z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne lub niewykonalne na podstawie 
dowolnej ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, aktu wykonawczego lub innej regulacji prawnej, postanowienie 
takie uznane zostanie za, odpowiednio, zmienione lub usunięte, wyłącznie jednak w stopniu koniecznym  
do zapewnienia zgodności z daną ustawą, rozporządzeniem, zarządzeniem, aktem lub regulacją prawną,  
a pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostaną w pełni ważne i obowiązujące. 

 
27. CAŁOŚĆ UMOWY 
 

Niniejsza umowa wraz z Załącznikami, dodatkami, aneksami i innymi warunkami Zleceniobiorcy, o 
których wyraźnie wspomina niniejsza umowa, stanowi całość porozumienia pomiędzy Zleceniobiorcą a 
Zleceniodawcą w sprawach przedstawionych w niniejszej umowie i zastępuje wszelkie uprzednie oświadczenia i 
porozumienia, ustne lub pisemne. Żadne inne Warunki Ogólne nie mają zastosowania, nawet jeśli zastosowanie 
takich warunków ogólnych ma charakter zwyczajowy w praktyce handlowej lub biznesowej. 
 
28. ZMIANY 
 

Wszelkie zrzeczenia się, zmiany lub modyfikacje dotyczące któregokolwiek z postanowień niniejszej 
umowy będą wiążące dla stron wyłącznie w przypadku ich sporządzenia na piśmie i podpisania przez należycie 
upoważnionych przedstawicieli obu stron. 
 
29. ZAWIADOMIENIA 
 

Wszelkie zawiadomienia, zatwierdzenia, wybory i inne informacje dostarczone, wydane lub 
sporządzone na podstawie niniejszej umowy przez jedną ze stron drugiej będą przygotowane na piśmie i 
doręczane osobiście, drogą elektroniczną, wysyłane specjalną pocztą kurierską z uiszczoną opłatą pocztową na 
adres danej strony określony w niniejszej umowie lub inny adres wskazany przez stronę na piśmie. Każde 
zawiadomienie lub inna informacja będą uznane za doręczone: w przypadku (i) doręczenia osobistego – w dniu 
takiego doręczenia; (ii) wysłania specjalną pocztą kurierską – po upływie 5 dni roboczych od dnia wysłania. 

 
 
 
 
 
 
30. USŁUGI ZLECENIOBIORCY 
 



 
 

Strona 9/9 

O ile Zleceniobiorca i Zleceniodawca nie ustalą inaczej na piśmie, Zleceniodawca w żadnym momencie 
i w żadnych okolicznościach nie nabędzie żadnych praw do wykonywania usług obsługiwanych przez 
Zleceniobiorcę w toku świadczenia przez niego Usług na podstawie niniejszej umowy.  
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PARDI sp.  z o.o.   
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                  imię, nazwisko, stanowisko                                              imię, nazwisko, stanowisko  

 
 


