Informacje do zamówienia usług / Information for services order

Proszę o przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji
Please send the confirmation of order acceptance
Wykonawca zaświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia, certyfikaty,
akredytacje niezbędne do wykonania zleconej usługi i prześle je Zamawiającemu wraz z
potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
Wykonawca ma prawo podjąć pracę na terenie zakładu Zamawiającego wyłącznie:
• po zapoznaniu się i podpisaniu Księgi Podwykonawcy dostarczonej przez koordynatora
Zamawiającego
• po odbyciu szkolenia BHP w siedzibie Zamawiającego
• po dostarczeniu Koordynatorowi Zamawiającego potwierdzenia posiadania aktualnych badań
lekarskich, wymaganych prawem pozwoleń, certyfikatów i akredytacji niezbędnych do wykonania
zleconej usługi.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań Księgi Podwykonawcy oraz do
zapewniania wszystkim swoim pracownikom miejsc pracy zgodnych z obowiązującymi normami i
przepisami związanymi ze zdrowiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
Wykonawca jest zobowiązany do omawiana bieżących tematów lub zmian zakresu
wykonywanych prac wyłącznie z koordynatorem Zamawiającego. Zmiany zakresu prac oraz koszt
z tym związany muszą zostać zapisane, przed ich wdrożeniem, w osobnym załączniku do
Zamówienia zatwierdzonym przez obie Strony.
Prace zostaną uznane za zakończone po podpisaniu protokołu odbioru przez obie Strony.
Obowiązuje zakaz robienia zdjęć na terenie TBPL i publicznego udostępniania treści związanych z
wykonywanymi usługami.

The Supplier certifies and has all the required legal permit, certificates, accreditations necessary
to perform the service order and will send them to the Ordering Party together with the order
confirmation for execution.
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The Supplier has the right to work on the premises of the Ordering Party only:
• after reviewing and signing the SubSupplier's Book provided by the Ordering Party's
coordinator
• after completing the health and safety training at the seat of the Ordering Party
• after delivering to the Ordering Party's Coordinator confirmation of having valid medical
examinations, permits, certificates and accreditations required by law, necessary to perform the
ordered service.
The Supplier is obliged to comply with the requirements of the SubSupplier's Book and to provide
all its employees with workplaces in accordance with applicable standards and regulations
related to health and safety and health at work.
The Supplier is obliged to discuss current topics or changes to the scope of the work performed
only with the Ordering Party's coordinator. Changes to the scope of work and the related costs
must be recorded, prior to their implementation, in a separate appendix to the Order approved
by both Parties.
The works will be considered completed after signing the acceptance protocol by both Parties.
It is forbidden to take photos on the premises of TBPL and to make publicly available content
related to the services performed.
Wszystkie faktury handlowe proszę przesyłać na adres invoice.tbpl@toyota-boshoku.com
All commercial invoice, please send at invoice.tbpl@toyota-boshoku.com
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