Załącznik nr 19 do Umowy…..
Zasady współpracy w zakresie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego
przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r., poz. 708), zwanej dalej „Ustawą”, Strony zobowiązują się do
współpracy w zakresie realizacji obowiązków wynikających z Ustawy, a nałożonych na przewoźnika
oraz kierującego pojazdem, w rozumieniu nadanym przez Ustawę.
§1
1.

Zamawiający jest uprawniony do:
1) Egzekwowania przestrzegania przez Wykonawcę przepisów wynikających z Ustawy;
2) Występowania do Wykonawcy, a w razie sytuacji niecierpiącej zwłoki bezpośrednio do
kierujących pojazdem z zaleceniami usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie
obowiązków wynikających z Ustawy.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania z przepisami Ustawy osoby, z pomocą których
realizuje Umowę lub którym powierzył wykonanie Umowy.

§2
Strony ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania:
1) Zamawiający zobowiązany jest do przekazywania Wykonawcy uzyskanego od klienta numeru
referencyjnego lub dokumentu zastępującego zgłoszenie i potwierdzenie przyjęcia dokumentu
zastępującego zgłoszenie, o których jest mowa w Ustawie;
2) Zamawiający zobowiązany jest w imieniu Wykonawcy do uzupełniania zgłoszenia lub jego
aktualizacji za pośrednictwem systemu informatycznego w zakresie wymaganym przepisami
Ustawy, na co Wykonawca wyraża zgodę;
3) Wykonawca zobowiązany jest odmówić przyjęcia do przewozu towarów podlegających
zgłoszeniu w przypadku nieotrzymania numeru referencyjnego lub dokumentu zastępującego
zgłoszenie i potwierdzenie przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie;
4) Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania kierujących pojazdem, że są obowiązani
posiadać numer referencyjny, dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie przyjęcia
dokumentu zastępującego zgłoszenie w momencie rozpoczęcia przewozu towarów,
a w przypadku ich nieotrzymania kierujący zobowiązany jest odmówić rozpoczęcia przewozu
towaru;
5) Wykonawca

każdorazowo

zobowiązany

jest

do

niezwłocznego

poinformowania

Zamawiającego o prowadzonej kontroli przewozu. W przypadku niemożności poinformowania
o kontroli w trakcie jej prowadzenia, należy poinformować Zamawiającego niezwłocznie po jej
zakończeniu wraz z przedstawieniem wniosków z kontroli, w szczególności w przypadku, gdy
podczas kontroli okaże się, iż w zakresie przewożonego towaru niezbędne jest dokonanie
zgłoszenia, o którym mowa w Ustawie.

§3
Niniejszym Wykonawca upoważnia Zamawiającego do działania w jego imieniu i na jego rzecz
obejmujące uzupełnienie i aktualizację danych zawartych w zgłoszeniu przewozu towarów w zakresie
wymaganym przez Ustawę oraz akty wykonawcze wydane na podstawie Ustawy.
§4
1. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę lub osoby z pomocą których Wykonawca
realizuje Umowę lub którym powierzył wykonanie Umowy, w szczególności przez kierujących
pojazdami, obowiązków wynikających z niniejszych zasad lub obowiązków wynikających z
Ustawy nałożonych na przewoźnika lub kierującego pojazdem, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu szkody, w szczególności obejmującej
koszty kaucji, wszelkich opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywania pojazdu lub towaru,
kar pieniężnych nałożonych na Zamawiającego i przez niego poniesionych.
2. Dodatkowo w przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do zatrzymania towaru podczas
kontroli, które w konsekwencji doprowadzi do zepsucia przewożonego towaru, innego
pogorszenia
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odszkodowania od Wykonawcy na zasadach ogólnych.

§5
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami odpowiednie zastosowanie mają
przepisy Ustawy, Kodeksu cywilnego i prawa przewozowego.

