UMOWA
zawarta w dniu ……………………………… 20…. r. w Warszawie,
pomiędzy firmą
………………………………………………….
z siedzibą w ………………………..………………….
kod: ….-……
, ul.
………………….…………………,
NIP: ……………………….., Regon: …………………………….., zarejestrowaną przez Sąd
Rejonowy dla …………………………..….. w ………….……….., … Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………….,
reprezentowaną przez Pana ………………………………….…………….…….,
zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą.
a Firmą
International Consulting Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, kod: 00-819, ul. Złota 61/100,
NIP: 9512229182, Regon: 141113670, o kapitale zakładowym wynoszącym 50000,00 zł.,
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy,
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu, Pana Piotra Fijałkowskiego
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powierzonej przez Zleceniodawcę usługi reprezentowania
Zleceniodawcy na terenie Francji zgodnie z wymogami Prawa Macron, nr 2015-990 z 6 sierpnia 2015,
które weszło w życie z dniem 1 lipca 2016 roku dotyczącymi Rejestracji Kierowców w Transporcie
Międzynarodowym poruszających się na terenie Francji.
§ 2.
Wykonawca oświadcza, że będący jego reprezentantem Pan Piotr Fijałkowski mieszka na stałe we
Francji pod adresem: …………………………………. i na mocy niniejszej umowy zostaje
wyznaczony na Przedstawiciela Zleceniodawcy. W razie konieczności Wykonawca zastrzega sobie
prawo do powołania innego przedstawiciela Zleceniodawcy na terenie Francji.
§ 3.
Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy odpowiednią dokumentację sporządzoną w
języku francuskim (polskim w przypadku umowy o pracę), dotyczącą danych osobowych,
administracyjnych i pracowniczych kierowców wysyłanych na teren Francji, w skład której wchodzą:
1. Umowę o pracę.
2. Zaświadczenie o zarobkach uwzględniające płacę minimalną na terenie Francji wynoszącą
9,67 eu/godz
3. Zaświadczenie o oddelegowaniu wypełnione na formularzu francuskim, ważne 6 miesięcy.
§ 4.
Wykonawca oświadcza, że w przypadku niespełnienia przez Zleceniodawcę wymogów
administracyjnych nałożonych przez władze francuskie takich jak konieczność sporządzenia
dokumentacji w języku francuskim, może on podjąć we własnym zakresie działania dążące do
spełnienia warunków określonych w Prawie Macron i wykorzystać w tym celu własnych

podwykonawców takich jak tłumacze przysięgli. W tym przypadku rozszerzenie współpracy
spowoduje wystawienie odpowiednich faktur oraz może spowodować konieczność sporządzenia
odpowiedniego aneksu do niniejszej umowy.
§ 5.
Wykonawca oświadcza, że powierzone mu zadania związane w wykonaniem przedmiotu umowy,
czyli całościowa realizacja działań związanych z weryfikacją danych kierowców Zleceniodawcy w
przypadku kontroli ze strony władz francuskich będą prowadzone w sposób profesjonalny z
przestrzeganiem zapisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o Ochronie Informacji Niejawnych, ze
szczególnym naciskiem na ochronę interesów Zleceniodawcy i zapobieganiu niedozwolonym
praktykom.
§ 6.
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia za pośrednictwem Przedstawiciela Zleceniodawcy
odpowiednim organom władz francuskich na ich życzenie i zgodnie z wymogami administracyjnymi,
dokumentacji dostarczonej przez Zleceniodawcę (lub przetłumaczonej przez Wykonawcę) w języku
francuskim i w formie elektronicznej w formacie PDF a w razie konieczności w formie papierowej.
§ 7.
Wykonawca zobowiązuje się na życzenie funkcjonariuszy lub przedstawicieli władz francuskich do
osobistego stawiennictwa w odpowiedniej placówce reprezentującej organ kontrolujący Firmę
Zleceniodawcy. W tym przypadku Zleceniodawca pokryje koszty poniesione i wyliczone przez
Wykonawcę oraz przedstawione w formie faktury.
§ 8.
Wykonawca oświadcza, że wraz z powołanym przez niego Reprezentantem Zleceniodawcy w
przypadku kontroli ze strony władz francuskich ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe,
zgodne z wymogami Prawa Macron reprezentowanie Zleceniodawcy na terenie Francji.
§ 9.
Zleceniodawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za nieprawidłowości co do
funkcjonowania jego firmy ujawnione w przypadku kontroli ze strony władz francuskich i że w żaden
sposób nie obciążą one Wykonawcy ani wyznaczonego przez niego Reprezentanta Zleceniodawcy.
§ 10.
Za wykonanie usług określonych w niniejszej umowie i zaakceptowanych przez Zleceniodawcę,
Wykonawca wystawi odpowiednie faktury w walucie euro zgodnie z ustalonym taryfikatorem, na
podstawie których Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie płatne przelewem na konto
bankowe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty przyjęcia każdej z faktur.
§ 11.
Wykonawca oświadcza, że opłaty będą naliczane za każdy rozpoczęty (lub niezakończony) miesiąc w
wysokości 100% stawki miesięcznej oraz, że taryfikator obejmuje dwie zasadnicze pozycje:
1. Opłatę za zachowanie, przetrzymywanie i konieczność przedstawiania władzom francuskim
przez 18 miesięcy dokumentacji kierowcy po wygaśnięciu stosunku pracy Zleceniodawca /
Kierowca w wysokości …….. euro netto (słownie: …... euro, …... centimów) za każdy
miesiąc i za każdego kierowcę płatną na podstawie faktury sporządzonej przez Wykonawcę w
dniu rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy.
2. Opłatę za reprezentowanie Zleceniodawcy na terenie Francji przez okres trwania stosunku
pracy Zleceniodawca / Kierowca w wysokości …….. euro netto (słownie ……… euro, …...

centimów) za każdy miesiąc i za każdego kierowcę płatną na podstawie faktury sporządzanej
przez Wykonawcę w każdym pierwszym dniu miesiąca w czasie obowiązywania niniejszej
umowy.
§ 12.
Zgodnie z wymogami prawa Macron Zleceniodawca przekaże kierowcom dane kontaktowe
Wykonawcy a w szczególności numer telefonu. Zleceniodawca zobowiązuje się do poinstruowania
pracowników o stanowczym zakazie używania w/w numeru, oraz że powinien pozostawać on tylko i
wyłącznie do dyspozycji uprawnionych przedstawicieli władz francuskich.
§ 13.
Zleceniodawca przyjmuje do poufnej wiadomości, że podejmowanie prób kontaktu telefonicznego z
Wykonawcą przez któregokolwiek z kierowców (zatrudnionego lub zwolnionego) będzie podlegało
karom pieniężnym w wysokości ……. (.....) euro netto za pierwszy kontakt i ……... (..........) euro
netto za każdy następny. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zleceniodawcy numeru
telefonu, z którego dzwoniono.

§ 14.
Wykonawca zobowiązuje się do odstąpienia od nałożenia kar, o których mowa w § 12 w przypadku,
wówczas gdy którykolwiek zarejestrowany kierowca skontaktuje się z Wykonawcą w sytuacji
zagrażającej zdrowiu lub życiu pracownika lub pracowników Zleceniodawcy, lub w razie zaistnienia
okoliczności tzw. najwyższej konieczności.
§ 15.
W przypadku, kiedy na rzecz Zleceniodawcy lub jego pracowników Wykonawca wyświadczy
dodatkowe usługi, o których mowa w § 13 zastrzega on sobie prawo do wystawienia odpowiednich
faktur, których wysokość zostanie określona w drodze osobnych ustaleń. Dodatkowo Zleceniodawca
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Wykonawcę.
§ 16.
Niewykonanie bądź odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie
Zleceniodawcy, bądź nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, względnie odstąpienie od
umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, stanowić będzie podstawę
do naliczenia na rzecz drugiej strony kary umownej w kwocie ………. euro (słownie: ……….tysiąca
euro), płatnej w terminie 30 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. Zleceniodawca i Wykonawca są
zwolnieni z wypełnienia zobowiązań zawartych w niniejszej umowie wyłącznie w przypadku
zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, których nie daje się przewidzieć i im zapobiec oraz
określanych jako siły wyższe.
§ 17.
Zleceniodawca i Wykonawca ustalają, że w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez jedną
ze stron obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia liczony od pierwszego dnia miesiąca
następującego po dniu wypowiedzenia umowy a odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron
nie zwalnia Wykonawcy z reprezentowania Zleceniodawcy przez 18 miesięcy, które zostały z góry
opłacone.
§ 18.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności a ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez
właściwy rzeczowo sąd powszechny.
§ 19.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa,
w szczególności Kodeksu Cywilnego.
§ 20.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.
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ZLECENIODAWCA
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WYKONAWCA

