ZAŁĄCZNIK NR 1
ZASADY WSPÓŁPRACY
EUROVIA JAKO WYKONAWCA/PODWYKONAWCA/DOSTAWCA/ZLECENIOBIORCA/SPRZEDAJĄCY
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Art. I Postanowienia ogólne
Na gruncie niniejszych Zasad Współpracy przez „Eurovia” należy rozumieć
następujące podmioty wchodzące w skład grupy Eurovia w Polsce:
a.
Eurovia Polska S.A.,
b.
Eurovia Bazalty S.A.,
c.
Eurovia Kruszywa S.A.,
d.
Kopalnie Surowców Mineralnych „KOSMIN” Sp. z o.o.,
e.
„MINPRO” Sp. z o.o.,
f.
Podlaskie Asfalty Sp. z o.o.,
g.
Wrocławskie Asfalty Sp. z o.o.,
h.
Kujawskie Asfalty Sp. z o.o.,
i.
ETF Polska Sp. z o.o.
Przez „Umowę” należy rozumieć wszelkiego rodzaju umowy, bez względu na tytuł
dokumentu albo jego brak, w tym zlecenia oraz zamówienia.
Przez „Kontrahenta” należy rozumieć podmiot, z którym Eurovia zawarła Umowę i
do której Załącznikiem są niniejsze Zasady Współpracy.
Przez „Przedmiot Umowy” należy rozumieć ogół świadczeń na rzecz Kontrahenta,
do wykonania których Eurovia zobowiązana jest zgodnie z zawartą Umową.
Eurovia oraz Kontrahent będą dalej zwani również łącznie „Stronami” lub osobno
„Stroną”.
Przyjmuje się, że Kontrahent zawierając Umowę z Eurovia, zaakceptował Zasady
Współpracy bez żadnych zmian.
Niniejsze Zasady Współpracy określają inne niż wskazane w Umowie zobowiązania
Stron z zastrzeżeniem, że postanowienia Umowy zawierające odrębne, szczegółowe
uzgodnienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych Zasad
Współpracy.
Uzgodnione ustnie odstępstwa, uzupełnienia i/lub wyłączenia od niniejszych Zasad
Współpracy, wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia w postaci
odrębnych zapisów w Umowie, pod rygorem nieważności.
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Art. II Warunki finansowe
Ustala się, że datą dokonania płatności jest data wpływu środków na rachunek
bankowy Eurovia.
Kontrahentowi nie wolno przenosić praw ani obowiązków wynikających z Umowy,
pod jakimkolwiek tytułem bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody Eurovia.
Dokonanie przez Kontrahenta ww. czynności bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej
zgody Eurovia jest wobec Eurovia bezskuteczne i nie zwalnia Kontrahenta z
obowiązków nałożonych na niego Umową.
Kontrahent oświadcza, że nie dokonuje rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę
lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową,
o których mowa w art. 11o ust. 1a i 1b ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych. W okresie obowiązywania Umowy Kontrahent jest zobowiązany po
zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w terminie do 15 stycznia roku
następnego, do doręczenia Eurovia oświadczenia, iż w poprzednim roku
podatkowym nie dokonywał rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na
terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. W
przypadku, gdy Kontrahent dokona rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub
zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową,
poinformuje o tym Eurovia w ciągu 3 dni od powzięcia informacji o takim fakcie, w
zakresie wskazanym ww. ustawie. W przypadku nieprzestrzegania przez
Kontrahenta obowiązku doręczenia ww. oświadczeń, Kontrahent będzie ponosił
wobec Eurovia wszelką odpowiedzialność za szkodę, jaką poniesie Eurovia i
zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej z tego tytułu.
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Art. III Środowisko
Kontrahent zobowiązuje się do uzyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji z
zakresu ochrony środowiska niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy przez
Eurovia oraz przechowywania i udostępniania na żądanie Eurovia dokumentów z
tym związanych.
Zagospodarowanie odpadów powstałych podczas wykonania Umowy przez Eurovia
obciąża Kontrahenta, który zobowiązuje się do udokumentowania
zagospodarowania odpadów w sposób zgodny z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach.
W terminach umożliwiających Eurovia należyte i terminowe wykonanie Umowy,
Kontrahent uzyska i przekaże Eurovia wszelkie wymagane zezwolenia, zgody i
dopuszczenia w zakresie ochrony środowiska, spełni wymagania zawarte w
posiadanych zezwoleniach, zgodach i dopuszczeniach, uzyska licencje oraz inne
wymagane dokumenty, w szczególności dotyczące emisji zanieczyszczeń,
gospodarki zasobami wodnymi oraz gospodarki odpadami, a także ochrony przed
hałasem i wibracjami oraz ochrony przed promieniowaniem.
Kontrahent zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zaleceń związanych z
ochroną środowiska na terenie budowy, wytwórni lub zakładu górniczego
należącego do Eurovia oraz podczas współdziałania w realizacji Umowy, stosownie
do obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
Postępowanie z odpadami, w szczególności na terenie budowy, wytwórni lub
zakładu górniczego Eurovia jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w
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przepisach prawa oraz w sposób, który w możliwie maksymalnym stopniu ogranicza
negatywne oddziaływanie na środowisko. Jest to realizowane poprzez:
a.
zapobieganie powstawaniu i minimalizację ilości odpadów,
b.
selektywną zbiórkę odpadów w miejscu wytworzenia,
c.
wykorzystywanie i recykling odpadów.
Wszelkie odpady powstające w trakcie wykonywania Umowy będą składane przez
Eurovia w miejscu wskazanym przez Kontrahenta.
Sprzęt używany przez Kontrahenta podczas współdziałania w realizacji Umowy musi
być w należytym stanie technicznym, co pozwoli zminimalizować wpływ
wykonywanych działań na środowisko, w szczególności poprzez brak wycieków,
brak nadmiernej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, brak nadmiernego zużycia
mediów oraz paliw.
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na środowisko, spowodowanego
działaniami Kontrahenta, Kontrahent zobowiązuje się bezzwłocznie naprawić
szkodę wynikłą z ww. działań oraz pokryć wszelkie koszty z tym związane.
Art. IV Dane osobowe
Strony oświadczają, iż w zakresie przetwarzania danych osobowych zbieranych w
związku z Przedmiotem Umowy, działają zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej
„Rozporządzeniem”) oraz wszelkimi innymi europejskimi i lokalnymi przepisami
dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, mającymi zastosowanie w tym
przypadku oraz, że dokonuj przetwarzania posiadanych danych na własną
odpowiedzialność.
Strony oświadczają, że każda z nich działa w charakterze Administratora w stosunku
do danych osobowych pozyskanych od drugiej Strony w związku z realizacją
niniejszej Umowy.
Każda ze Stron potwierdza spełnienie wszelkich wymogów i, jeśli to konieczne,
uzyskanie odpowiednich zgód, niezbędnych do udostępnienia danych osobowych
podmiotów, których dotyczą.
Każda ze Stron zobowiązuje się wykonać w imieniu drugiej Strony obowiązek
informacyjny wobec osób, o których danych osobowych mowa w ust. 2, których
dane udostępniła, wskazując jednocześnie tym osobom siebie jako źródło
pochodzenia danych osobowych, którymi dysponowała będzie druga Strona.
Dane osobowe drugiej Strony mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Strony m.in. obsługującym systemy
informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, świadczących usługi
księgowe, pocztowe, archiwizacyjne, prawne, podmiotom uprawnionym na
podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.
Strony zobowiązują się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowych.
Stopień ochrony danych osobowych podmiotów powinien być odpowiedni w
stosunku do stopnia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w razie ich
nieuprawnionego ujawnienia, przejęcia, przetwarzania, zmieniania, utraty albo
zniszczenia.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, postanowienia
niniejszego artykułu pozostają w mocy.
Art. V Poufność
Strony Umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub
wygaśnięciu, a także w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze
Stron, do zachowania poufności co do informacji, o których dowiedziały się w
związku z wykonywaniem Umowy, oraz wszelkich informacji technicznych,
technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i
organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, niezależnie od formy przekazania tych
informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanową inaczej
lub ww. informacje nie są powszechnie znane.
Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane
Kontrahentowi przez Eurovia w związku z realizacją Umowy pozostają własnością
Eurovia i po wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu Kontrahent zobowiązany jest
do ich zwrotu.
Kontrahent odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków
zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swój
personel oraz osoby trzecie, gdy Kontrahent posługiwał się nimi przy realizacji
Umowy.
Art. VI Ubezpieczenie i odpowiedzialność
Kontrahent ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w
związku z współdziałaniem w realizacji Umowy, zarówno w mieniu Eurovia jak i osób
trzecich.
Wyłączna odpowiedzialność Kontrahenta dotyczy także szkód rzeczowych,
osobowych i szkód majątkowych pracowników Eurovia, osób trzecich oraz innych
osób zaangażowanych w realizację Umowy, do których doszło w związku z
prowadzonymi (bądź zaniechanymi) przez Kontrahenta działaniami w ramach
realizacji Umowy.
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Kontrahent ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane
przez osoby trzecie, którym zlecił wykonanie jakichkolwiek prac, działań i innych
czynności w ramach współdziałania w realizacji Umowy.
Kontrahent jest odpowiedzialny za wszelkie szkody materialne powstałe w związku
z zaistnieniem zdarzeń losowych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia
odbioru końcowego, a także ponosi wszelkie koszty likwidacji ww. szkód.
Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 2
dni roboczych od powzięcia wiadomości o szkodzie, podjęcia działań zmierzających
do likwidacji powstałej szkody. Kontrahent o podjętych działaniach niezwłocznie
powiadomi Eurovia (pisemnie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Kontrahent nie
podejmie odpowiednich działań w ww. terminie, Eurovia będzie upoważniona do
zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych w imieniu Kontrahenta oraz
dochodzenia ich od Kontrahenta.
W przypadku braku ubezpieczeń, Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność z tego
tytułu w stosunku do Eurovia jak i osób trzecich.
Kontrahent zobowiązany jest do posiadania lub zawarcia na własny koszt umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i
posiadania mienia.
Kontrahent musi być nieprzerwanie ubezpieczony przez cały okres obowiązywania
Umowy, tj. co najmniej od zawarcia Umowy do chwili wypełnienia określonych w
Umowie zobowiązań Kontrahenta, co najmniej do dnia odbioru końcowego przez
Kontrahenta od Eurovia. Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC nie może być niższa
niż wartość wynagrodzenia brutto Eurovia wskazana w Umowie.
Kontrahent zobowiązany jest na żądanie Eurovia do przekazania Eurovia kopii
wymaganych umów ubezpieczenia wraz z potwierdzeniami opłaty należnych
składek. Na żądanie Eurovia, Kontrahent zobowiązany jest do przekazania pełnej
treści wszystkich mających zastosowanie warunków ubezpieczeń.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, postanowienia
niniejszego artykułu w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej Kontrahenta
pozostają w mocy.
Art. VII COMPLIANCE i AML
Kontrahent zobowiązuje się współdziałać w realizacji Umowy z poszanowaniem
zasad etyki, zasad postępowania antykorupcyjnego, praw człowieka oraz zasad BHP,
a w szczególności Kontrahent zobowiązuje się stosować wszelkie zasady i
postanowienia wynikające z następujących polityk, obowiązujących w Eurovia:
a.
Kodeks
Etyki
i
Postępowania
Vinci
https://www.vinci.com/publi/manifeste/eth-2017-12-pl.pdf
b.
Kodeks Postępowania Antykorupcyjnego
https://www.vinci.com/publi/manifeste/cor-2017-12-pl.pdf
c.
Prawa Człowieka – Podręcznik Vinci
https://www.vinci.com/publi/manifeste/vinci-guide_on_human_rightspl.pdf
d.
Podstawowe i Niezbędne Działania z Zakresu Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy https://www.vinci.com/publi/manifeste/sst-2017-06-pl.pdf
e.
Karta Relacji z Podwykonawcami
https://www.vinci.com/publi/manifeste/cst-pl.pdf
Kontrahent oświadcza, że zapoznał się z ww. politykami obowiązującymi w Eurovia
oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, w aktualnym w danym czasie brzmieniu,
w kontaktach handlowych z Eurovia. Eurovia zastrzega sobie prawo do
natychmiastowego, jednostronnego rozwiązania Umowy w przypadku naruszenia
zasad i postanowień wynikających z ww. polityk.
W okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres dwóch lat, od późniejszej z
następujących dat:
a.
rozwiązania/odstąpienia od Umowy,
b.
daty ostatniego rozliczenia pomiędzy Stronami
- przedstawiciele Eurovia ds. Compliance będą mieli dostęp do wszelkich ksiąg,
zapisów, dokumentów lub innych materiałów Kontrahenta związanych z Umową.
Eurovia może skorzystać z ww. uprawnienia, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione
podejrzenie, że Kontrahent, pracownik Kontrahenta lub osoba trzecia za pomocą
której Kontrahent wykonuje Umowę, naruszył lub narusza zasady i postanowienia
wynikające z polityk, o których mowa w art. VII ust. 1, w związku z realizacją Umowy
lub w sposób mogący mieć wpływ na działalność prowadzoną przez Eurovia, a także
w przypadku gdy takie zobowiązania będzie ciążyło na Eurovia na podstawie
przepisów powszechnie obowiązujących.
Kontrahent zobowiązuje się do podjęcia wszelkich czynności lub działań, w celu
ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego
zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu. Eurovia uprawniona jest do żądania złożenia przez Kontrahenta
stosownych oświadczeń i przedkładania wszelkich niezbędnych dokumentów - w
zakresie wymaganym właściwymi przepisami.
Eurovia wdrożyła system whistleblowingowy, który umożliwia Kontrahentom
współpracującym z Eurovia, zgłaszanie nieprawidłowości, w szczególności tych,
które stanowią naruszenie przyjętych w Eurovia procedur, przepisów prawa (w
szczególności w zakresie: korupcji, naruszeń przepisów zamówień publicznych,
zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa
produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony
środowiska, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych,
bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Unii
Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i
pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych) lub zagrożenie dla interesu
prawnego, finansowego lub wizerunkowego Eurovia. Eurovia umożliwia zgłaszanie

naruszeń poprzez dedykowaną witrynę internetową dostępną pod adresem:
https://eurovia.zalezymi.pl
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Art. VIII Cudzoziemcy, Pracownicy tymczasowi
Eurovia informuje Kontrahenta, że w przypadku powierzenia wykonania działań w
ramach współdziałania w realizacji Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium RP z 15 czerwca 2012 roku, bez ważnych dokumentów
uprawniających do pobytu na terytorium RP, Kontrahent ponosi odpowiedzialność
cywilną i karną, o której mowa w ww. ustawie, w szczególności odpowiedzialność
za zapłatę wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztów ich
wydalenia, na warunkach szczegółowo określonych w ww. ustawie.
Strony zgodnie oświadczają, że informacje zawarte w Umowie stanowią
wypełnienie wymagań należytej staranności, o których mowa w art. 6 ust. 2 i art. 7
ust. 2 ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z 15 czerwca 2012 roku.
Kontrahent nie jest uprawniony do korzystania, przy współdziałaniu w realizacji
Umowy, z pracowników tymczasowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 lipca 2003 r.
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych; jak również z pracowników
młodocianych.
Art. IX BHP
Kontrahent będzie organizować i wykonywać swoje prace, działania i inne czynności
wykonywane w ramach współdziałania w realizacji Umowy w sposób zapewniający
bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym zapewni niezbędne środki i materiały
dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadań.
Obowiązki określone dla Kontrahenta dotyczą również wszystkich osób
zatrudnionych przez Kontrahenta do realizacji Umowy, w tym wykonawców,
podwykonawców, usługodawców, dostawców, wykonujących pracę na rzecz
Kontrahenta, na podstawie stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej (dalej jako
„pracownicy”).
Kontrahent jest zobowiązany współdziałać z Eurovia w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy w procesie realizacji Umowy, a w szczególności:
a.
zatrudnić do współdziałania w realizacji Umowy tylko osoby posiadające
odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne
badania lekarskie oraz posiadające przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż.,
b.
zapewnić zgodne z wymaganiami przepisów przygotowanie pracowników
do współdziałania w realizacji Umowy, potwierdzone stosownymi,
aktualnymi dokumentami,
c.
zapewnić maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do współdziałania w
realizacji Umowy, spełniający wymagania przepisów i norm bezpieczeństwa,
d.
niezwłocznie zgłaszać Eurovia incydenty, zdarzenia wypadkowe,
potencjalnie wypadkowe oraz zagrożenia dla zdrowia i życia zaistniałe
podczas realizacji Umowy, a w sytuacji zaistnienia wypadku, przeprowadzić
postępowania powypadkowe,
e.
zapewnić personelowi, za pomocą którego współdziała w realizacji Umowy,
odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze oraz niezbędne środki ochrony
indywidualnej określone na podstawie właściwej oceny ryzyka
zawodowego,
f.
egzekwować od personelu, za pomocą którego współdziała w realizacji
Umowy, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz terminowo realizować zalecenia z przeprowadzonych kontroli i
inspekcji BHP i ppoż.
Eurovia jest uprawniona do:
a.
wskazywania Kontrahentowi uchybień i nieprawidłowości w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli ich wykonania, a także żądania
czasowego lub trwałego odsunięcia od współdziałania w realizacji Umowy
personelu Kontrahenta rażąco naruszającego obowiązki w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy,
b.
wskazywania Kontrahentowi konieczności lub możliwości wydawania
poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z koordynacją realizacji Umowy,
c.
wstrzymania realizacji Umowy w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla
zdrowia i życia. W takim przypadku Eurovia nie będzie ponosić
odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione z tego tytułu przez
Kontrahenta. Wymienione straty lub koszty nie będą również stanowić
podstawy do uzasadniania ewentualnych opóźnień, na co Kontrahent
wyraża nieodwołalną zgodę,
d.
wyposażenia zastępczo pracowników i osób wykonujących pracę na rzecz
Kontrahenta w środki ochrony indywidualnej, w sytuacji gdy Kontrahent nie
dopełni tego obowiązku.
Eurovia zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych oczekiwań wobec
Kontrahenta dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach
przewidywania wystąpienia specyficznych zagrożeń wymagających zastosowania
odrębnych działań zapobiegawczych.
Art. X Klauzula salwatoryjna
Jeżeli którekolwiek z postanowień zawartych w Umowie z jakichkolwiek przyczyn
okaże się niewykonalne lub nieskuteczne, wszystkie inne postanowienia pozostają
w mocy. Postanowienie, które okazało się niewykonalne lub nieskuteczne może być
zastąpione, uzgodnionym na piśmie, innym postanowieniem, odpowiadającym
znaczeniu i celowi gospodarczemu zastępowanego postanowienia.

