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OGOLNE WARUNKI PRZEWOZU F'IRMY TNX'POLSKA

I.Warunki o96lne

1" Zleceniobiorca zawieraj4c ze Zleceniodawc4 umowg, wyraila zgodg na Swiadczenie uslug w oparciu o postanowienia
niniejszych og6lnych warunk6w przewozu (dalej OWP).

2. Zleceniobiorca zobowi4zany jest ich przestrzega6.
3" Ws4'stkich regulacji dotycz4cych delegowania pracownik6w i placy minimalnej obowi4zuj4cych w krajach, w

kt6rych wykonuje uslugi Swiadezone narzecz Zleceniodawcy,w szczeg6lnoSci austiiackich,"Ueigiistictr, francuskich,
hoienderskich, luksemburskich, niemieckich, wggierskich i wloskich.

il. Wymogi dla Zleceniobiorcy

Zleceniobiorca zobowi4zany jest posiadad ubezpieczenie OC pojazdu oraz OCP z pelnym zakresem ubezpieczenia,
przez ao rozumie sig brak v,,yl}czeh odpowiedzialno6ci ubezpieczyciela za szkody polegaj4ce na kraizie1y lub
rabunku araz btak wyl4czert dotycz4cych rodzaju towaru (mienia) pr4rjmowanego 

-do 
pi""*otu, a tak1e brak

wyl4czen dotyczTcych zakresu terytorialnego, na kt6rym maj4 byi wykonywane przcwozy, oraz sum4 gwarancyjn4
odpowiadaj4c4 kahdorazowo wartoSci mienia przyjmowanego do przewoz1 nie niz"r4 ni7 g6ina griii"u
odpowiedzialnoSci ptzewolnlka za szkodg, okreSlona w art. 65-10 i 80-85 Prawa przewozowego i/lub irt. g,23 i 25
Konwencji CMR, aw przypadku przewozu kabotaZowego w przepisach obowi4zuj4cych w kraju, w kt6rym przew6z
jest wykonyrvany, z zasttzezeniem, 2e w kahdym wypadku suma ubezp ieczenianie moze byd niiszaniz 15b.000 EUR.
Zleceniobiorca zobowi}zany jest posiada6 niezbgdne licencje i zezwolenia na wykonywanie transportu, w tyrx
transpottu migdzynarodowego, jesli zlecenie dotyczy trasy zagranicznej, Pruyjgsig zlecenia do iealizacji jest
r6wnoznaczne z potwierdzeniem faktu, i2 Zleceniobiorca jest uprawnionymprzewoanikiem"

ru. Wymogi dta pojazdu i kierowcy

Zleceniobiorca zobowi4zany jest podstawi6 samoch6d odpowiedni do transportu towaru okreslonego w zleceniu
(dotyczy to w szczeg6lnoSci przewoz6w ponadgabarytowych), szczelny, czysty na zewn4trz i wewn4trz komory
ladunkowej, kt6ra musi byd wolna od obcych zapach6w. W przypadku niespelnienia tego obowi4zku Zleceniobiorca
zob ow i4zanv j est do podstawieni a a:uta zastgp cze go na sw6j ko szt.
Zleceniobiorca zobowi4zany jest do posiadania na wyposaZeniu samochodu chlodni minimum czterech tyczek
rozporowych lub w przypadku plandeki minimum dwunasfu pas6w zabezpieczaj4cych, a tak1e takiej ilodci mat
antypo5lizgowych, kt6re wystar czaj 4 na zabezpieczenie 3 3 palet.
W przypadku przewozu elektroniki b4dZ alkoholi wysokoprocentowych $rodek transportu powinien by6 wyposazo'y
w system nawigacji satelitarnej GPS z opcj4 monitorowania przez stacjg monitorow4.
W przypadku gdy z danych zawafich w zleceniu wynika lub teL gdy Zleceniobiorca przy dochowaniu lalezytej
starannoSci m6glby to samodzielnie ustali6, i2 do wykonania przewozrr konieczne jest uzyskanie zezwolenia na
wykonanie ptzewozv ponadnormatywnego, Zleceniobiorca zobowi4zany jest do uzyskaniatego zezvvoleniana wlasny
koszt, chyba 2e co innego wynika ztresci zlecenia.
Niezale2nie od iloSci kierowc6w wskazanych w zleceniu Zleceniobiorca zobowipzanyjest zapewni6 tak4 obsadg
pojazdu, kt6ry ma wykona6 przew6z, by moZliwe bylo dotarcie przesylki do odbiorcy w *yrnac"onym czasie zgodnie
z r e gt;Jacj ami doty c z4cy mi c za su pracy kierowc 6w.
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11"

12.

IV" Przewory kabotaZowe

W przypadku przewozu kabotaZowego Zleceniobiorca zobowiqzany jest przestrzegal wymog6w co do termin6w i
innych wymog6w okreSlonych w rozporz4dzeniu (WE) nr 107212009 w zakresie moZliwo6ci wykonywaniaprzewozu
kabotaZowe go oraz posiada stosowne ubezpieczenie.
W przypadku gdyby okazalo sig, Ze pojazd wskazany w zleceniu przewozu kabota2owego nie jest w stanie wykona6
przewozu z uwagi na regulacje w/w rozporzEdzenia, Zleceniobiorca zobowi1zany jest do wykonania przewozg innyr
pojazdem.

13' W pr4'padku przewoz6w kabota2owych wykonywanych na terenie Niemiec lub Francji odpowiedzialno66
Zleceniobiorcy za szkodg w przesylce lub op62nienie ograniczona jest do nastgpuj4cych kwot (z wyj4tkiem
przypadk6w winy umySlnej lub ra24cego niedbalstwa Zleceniobiorcy lub os6b dzialaj4cych w jego imieniui4dL na
jego zlecenie):
a) w Niemczech:

- do 40 SDR za kg w przypadku szkody w przesylce
- do trzykrotnoSci przewof;nego w przypadku op6Znienia w dostarczeniu przesylki

b) we Francji
- do20 SDR za kgw przypadku szkody w przesytrce o masie poniLej 3 t
- do 12 SDR za kgw przypadku szkody w przesylce o masie co najmniej 3 t
- do wysoko$ci przewoi:nego w przypadku op6Znienia w dostarczeniu przesylki

V. Oswiadczenia Zleceniobiorcv

14. Przez pr4'jgcie zlecenia Zleceniobiorca oSwiadc za, 2e:
a) przesffzega przepis6w, o kt6rych mowa w pkt 2 oraz upowaZnia Zleceniodawcg do kontrolowania przez

ZleceniobiorcA prawdziwoSci tego oSwiadczenia, w szczegSlno6ci poprzez Z4d.anie dostarczenia stosownych
informacj i i dokument6w.

b) posiada stosowne ubezpieczenie zgodne z warunkami okreSlonymi w pkt 3, atakLe upowa2nia Zleceniodawc' do
kontakt6w w swoim imieniu z tbezpieczycielem, z kt6rym zawar* umowg ubezpieczenia, w szczeg6lnosci w
zakes ie potwierdzenia danych przedstawio ny ch pr zez Zleceniobiorca

c) posiada do$wiadczenie w $wiadczeniu uslug przewozu analogicznychdo tych, kt6re zostaty mu zlecone"
d) dysponuje pojazdami odpowiednimi do realizacji zlecenia.
e) dysponuje kierowcami posiadaj4cymi uprawnienia niezbgdne do prawidlowego wykonania zleconego mu przez

Zleceniodawcg przewozu"

D ptzestrzega wymog6w w przedmiocie zasad wykonywania przewoz6w kabotaLowych, w szczeg6lnoSci ma
mo2liwoS6 wykonania zleconego mrtprzewozu kabotazowego otazposiada stosowne ubezpieczenie kabotaZowe

g) ma SwiadomoS6, Ze wszelkie dane zwi4zane z przewozem takie jak: dane nadawcy, odbiorcy, kontrahenta
Zleceniodawcy, trasy, stawki frachtu stanowi4 tajemnica przedsigbiorstwa Zleceniodawcy

h) zrzekasigwszelkichroszczertwynikaj4cychztresciart, 10ust. l i2ustawy zSmarca21I3r.oterminach zapLaty
w transakcjach handlowych, a kt6re przysluguj4 mu wobec Zleceniodawcy z tytutu zdarzert zaistniatych przed,
dniem zawarciakazdej umowy, do kt6rej maj4 zastosowanie niniejsze owp
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Dokumentacj a Zleceniobiorcy

Zleeeniobiorca niezwlocznie po zawarciu umowy, nie p6Zniej jednak niz w dniu jej zawarcia, zobowi4zany jest
przekazal Zleceniodawcy nastgpuj 4ce dokumenty :

a) polisg ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej przewoinika lub umowg ubezpieczenia;
b) og6lne warunki ubezpieczenia;
c) pisemne zalwiadczenie zakladu abezpieczeh o waznoSci polisy nie starsze ni1 14 d1i od dnia wystawienia

(dotyczy pierwszego zlecenia otr4rmanego od Zleceniodawcy w okresie obowi4zywania danej polisy),
d) zalwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej lub odpis z KRS;
e) decyzjg o nadaniu numeru NIP;

0 decyzjg o nadaniu numeru REGON;

9 zezwolenie na rvykonywanie zawodu przewolnika drogowego (w przypadku zlecenia na transport krajowy)
h) licencjg na wykonywanie transportu migdzynarodowego (w przypadku zlecenia na transpoft

migd4'narodowY)
i) dane pojazd\ przry pomocy kt6rego wykonany bgdzie przew6z obejmuj4ce jego numery rejestracyjne;
j) dane kierow cy b4dL kierowc6w, ktorzy wykonywa6 bgd4 przew6z obejmuj4ce imig i nazwisko oraz numer

dowodu osobistego;
k) kopig dokumentu potwierdzaj4cego zgloszenie do wla$ciwych organ6w faktu delegowania kierowcy lub

kierowc6w, kt6rzy bgd4 realizowad dany przew6z (w przypadku wykonania pizewo zv, do kt6rego
zastosowanie maj4 francuskie przepisy o placy minimalnej i delegowaniu pracownik6w)

pod rygorem odst4pienia przez Zleceniodawcg od umowy z winy Zleceniobiorcy bez koniecznoSci wzywania do jej
wykonania"
W przypadku skorzystaniaprzez Zleceniobiorcg z uslug podwykonawcy, zobowi4zany jest on w dniu zawarciaumowy
z podwykonawc4 przekazal Zleceniodawcy dokumenty wymienione w pkt 13 dstycz1ce podwykonawcy odst4pienia
przez Zleceniodawcg od umowy z winy Zleceniobio ,"y A"ikoniecznoSc i wzywaniado jej wykonania.
BtaktealizacjiprzezZleceniobiorcg obowi4zk6w przewidzianych w pkt 13 lit. j i k nie ma wplywu na jego obowi4zek
przestrzegania przez Zleceniobiorcg postanowieri pkt 9.

VII. Przestoje

Zleceniodaw ca zasttzega, i2 pierwsze 24 godziny postoju na zaladwek i osobno na roz-ladunek (48 godziny w kraj ach
Wsp6lnoty Niepodleglych Pafistw), a takile post6j w soboty, niedziele oraz Swigta przy zala$tnt<u i roiladunku s4
wolne od oplat postojowych. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialnoSci za postoji na granicach pafistw, Urzgdach
Celnych oraz w dni ograniczonego poruszania sig samochod6w cigZaro,r\rych. W porostatym zakresie Zleceniobiorcy
przysluguje kara umowna w kwocie 100 euro za kahde rozpoczgte 24 h przestoju. Czas wykonania przewozu
uwzglgdnia przestoje, o kt6rych mowa powyZej, a brak odebrania przesylki przez odbiorcg przed uplywem tego czasu
nie jest uwalany zaprzeszkodg w wydaniu przesylki.
Zleceniobiotca zobowi4zany jest udokumentowai post6j i jego czas podczas czynno5ci zaladunkowych i
rozladunkowych kart4 postojow4 potwierdzon4 odpowiednio przez nadawcg lub odbiorcg. Pudrtu*4 naliczenii oplat
postojowych moLe by| wy\4cznie karta postojowa potwierdzona przez nadawcg lub odbior"g. Oplaly przysluguj4
Zleceniobiotcy wy\4cznie w syfuacji informowania Zleceniodawcy o zaistnialym op6Znienit w iatiaunku-lub
rozladunku w momencie jego wyst4pienia.
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Vil" Og6lne zasarly wykonywanit przewoz6w

20. Zleceniobiorc9 obowi4zuje calkowity zakaz przeladunk6w lub doladunk6w bez uzyskania wczeSniejszej pisernnej
zgody Zleceniodawcy pod rygorem niewa2noSci.

21. Zleceniobiorca zobowiqzany jest d,o przestrzegania obowi4n\4cych regulacji celnych, w szczeg6lloSci w zakresie
obowi4zku dokonania odprauy celnej w przypadku przekraczania granicy celnej, wla5ciwego wykonania procedur
celnych i ich wlaSciwej dokumentaciiniezalehnie od tego, czy taki obowi4zek wskazano w zleceniu czy nie.

22. W przypadku przewoz6w do Wielkiej Brytanii i Irlandii Zleceniobiorca zobowi qzany jest do opracowania i
ptzestrzegania procedur ochrony ladunku przed wtargnigciem os6b trzecich do przestrzeni ladunkowej, a takLe przed
przemytem towar6w.

23. zleceniobiorca zobowiqzany jest upewni6 sig w miejscu zaladunku:
a) jaki rodzaj towaru bEdzie przedmiotem przewozu;
b) czy przew6z towaru podlega regulacjorn ustawy o systemie monitorowania transportu drogowego, w
szczeg6lnoSci bior4c pod uwagg charakter przewoZonego towaru;
c)
d)
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c4z transport, kt6ry ma zosta6 wykonany przezterytorium Niemiec, nie zawieraku-y;
czy przesytka, ktor1 ma przewie26, nie stanowi odpadu, do kt6rego przewozu kon ieczne jest posiadan ie

stosownego zezwolenia lub kt6rego przew6z jest niedopuszczalny.
24. W przypadku stwierdzenia , 2e zaistnialy okolicznoSci, o kt6rych mowa w pkt 2 I lit. b-d Zleceniobio rca zobowi4zany

jest do powiadomienia o tym fakcie niezwlocznie Zleceniodawcy i oczekiwania na stosowne ilstrukcje, a nadtt
ptzestrzegania obowi4zk6w wynikaj4cych ze stosownych przepis6w w przypadku otrzymania instrukcji
kontynuowan ia przew ozu.

25. W przypadkuprzewoz6w w temperaturze kontrolowanej Zleceniobiorca zobowiqzany jest:
- wykorzystai do przewozu Srodek transportu wyposazony w sprawny technicznie agregat chlodniozy wymagany
przepisami SwiadectwaATP i sprawny technicznie orazkalibrowany termostat ztermogrifei;
- ptzed rczpoczEciem zaladunku oraz przewozu upewni6 siE, i2 agregat nie jest zuffi, byl tp1le1ycie konserwowany
oraz posiada wystarczaj4c4 iloS6 energii zasilajqcej;
- przedrozpoczgciem zatradunku uzyska6 i utr4rmywa6 temperaturg, w jakiej przew6zmazosta|wykonany;
- niev,yl4cza6 silnika pojazdu na postojach w przypadku, gdy praca agregatu chlodniczego uzaleinionajlst od pracy
silnika;
- podt|czyl agtegat chlodniczy do zewngtrznego 2r6dla zasilania w trakcie postoj6w, gdy tego wymaga praaa
agregatu;
- monitorowa6 temperatur1 przez caly czas trwania przewozu;
- przedstawil na L4danie Zleceniodawcy wydruk dokurnentuj4cy wysokoSd temperatury w naczepie w trakcie
transportu; wydruk z termografu musi by6 w formie cyfrowej zawieraj4cej: datg, godzing, temperaturg ffansporrlr,
czgstotliwoS6 zapisu nie moZe by6 mniejsza ni2 co 30 min.; wydruk ten winien byd przechowywany lqcntie z
wydrukiem/ tarczkami tachografu przezco najmniej rok.

IX. Obowi4zki ntri4zane z zaladunkiem przesylki

26. Zleceniobiorca zobowi4zanv jest do terminowego podstawienia pojazdu pod zaladunek"
27. W miejscu zaladunku kierowca musi pobra6 dokurnenty niezbgdne do prawidlowego wykonania zlecenia, w

szczeg6lno6ci list przewozory, Lieferschein, Delivery note, dokumentWZ, faktury zwi4zane z zaladunkiem, atesry
specyfikacje towaru, przyjgcie towaru, dokument T-1 lub T-2,EX,EUR itp.

28' Zleceniobiorca zobowiqzany jest sprawdzic zgodno6i listu przewozowego z otrzymanym zleceniem, w szczeg6lnoSci
w zakresie adresu i osoby odbiorcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnogci Zleceniobiorca powinien
wstrzymai sig z tozpoczgciem przewozu i niezwlocznie skontaktowa6 sig ze Zleceniodawc4 w celu uzyskania
instrukcji co do dalszego postgpowania.

29. Zleceniobiorca zobowiqzany jest zapewnii, by w liScie przewazorym znalazly sig zar6wno dane Zlecemodawcy jako
ptzewoinika gl6wnego, jak i dane Zleceniobiorcy oraz ewentualnie jego podwykonawcy jako kolejnych
przewo1nik6w, potwierdzenie przyjgcia przesylki do przewozu oraz dane pojazdu, kt6rym wykonywany jest priew6z
ze wskazaniem jego numer6w rejestracyjnych, dane kierowcy b4dL kierowc6w wykonuj4cych przew6z ze
wskazaniem ich imion i nazwisk oraz numer6w dowod6w osobistych, a takhe - jeSli nic innego nie wynika ze
szczegolowych warunk6w zlecenia - kwota frachtu brutto przysluguj4cego Zleceniobiorcy " tytr+u wykonania
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31"
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34

35.

przewozu w polu nieoplaconych naleZno6ci przewoZnika, '

Zleeeniobiorca zobowi4zany jest sprawdzid zgodnoSi towaru z dokumentacj4, w szczeg6lno6ci w zakresie ilo6ci,
wagi, cech i numer6w towaru, a takLe iego stan, stan jego opakowania i stan pizygotowania przesylki do przewozn, w
szczeg6lnoSci temperaturg towaru, je6li przew6z ma nast4pi6 w temperainze kontrolowanej. W przypadku
jakichkolwiek zastrzeheri w tym zakresie Zleceniobiorca zobowi4zanv j"rt do wpisania zistrze1en wraz z
uzasadnieniem do ws4'stkich egzemplarzy listu przewozowego ptzed rozpoczgciem przewozu oraz uzyskania
potwierdzenia przyjgcia zastrzehen przez zaNadowcg w tresci listu przewozowego.
Zleceniobiorca zobowi4zany jest sprawdzii prawidlowoS6 dokonanego przez zaladowc1 zaladunku oraz
rozmieszczenia towaru oraz w razie potrzeby zabezpieczy(, go na czas transponu. W przypadku jakichkolwiek
zastrzeZert co do prawidlowoSci zaladunku i rozmieszczenia towaru Zleceniobiorca zobowi4zanyjesi Oo wpisania
zasttze2ert wraz z uzasadnieniem do wszystkich egzemplarzy listu przewozowego przed rozpo"rg.i". przewozu oraz
u4'skania potwierdzenia ptzyigcia zastrzehe| przez zalad,owcg w tresci listu prt"*oto*ego" Zleceniobiorca na
zasadzie ryzryka odpowiada za prawidlowoS6 rozmieszczeniatowaru oraz jego zabezpieczenie na czas transportu.
Kierowca zobowi4zany jest do posiadania i u4zwania na zaladunkl oraz rozladunku obuwia ochronnego oraz
kamizelki odblaskowej, kasku ochronnego, but6w z noskami i podeszw4 antyprzebiciow4, dlugich spodli roboczych,
a takhe innych Srodk6w ochrony osobistej (fartuch, czepek, rgkawiczki jednoiazowe, nakladkina obuwie, okularow)
oraz chusteczek do dezynfekcji r4k"
W przypadku braku moZliwoSci dokonania oceny zgodnoSci towaru z dokument acj4, jej stanu, stanu jej opakowania,
stanu przygotowania przesylki do przewozu lub prawidlowo6ci dokonanego przez zalad,owiE zaladunku
Zleeeniobiorca zobowi4zany jest odm6wi6 rozpoczgcia przewoz'r- i skontaktowa6 sfu niezwlocznie ze Zleceniodawc'.
W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie moze ocenii tylko iloSci sztuk przesylki, uprawniony jest do rozpoczgcia
ptzewozu po wpisaniu stosownego zastrzehenia potwierdzonega przez przedstawiCiela zalad,iwcy do wszystkich
e gzemplarzy listu przewozowe go 

"

W przypadku gdy zaladowca uniemoZliwia Zleceniobiorcy dokonanie wpis6w w listach przewozorych, o kt6rych
mowa w pkt" 27-29 i 31 lub teL nie potwierdza ich przyjgcia w tresci listu przewozowego, Zleceniobiorca
zobowi4zany jest odm6wii rozpoczgcia przewozLr i skontaktowad sig niezwlocznie ze Zleceniodawcq w celu
uzyskania instrukcji co do dalszego postgpowania.
O ile w zleeeniu przewozo\ryym nie zawarto odmiennego wskazania, Zleceniobiorca nie ma prawa samodzielnie
dokonywa6, ani pomagad w zaladtnku. PowyZszy zapis nie oznaeza zakazuuczestniczenia w zaladunku w charakterze
obserwatora,

X" Bezpieczefrstwo przewozu

36" Zleceniobiorca zobowi4zany jest dokonywad przewozu wyl1cznie po drogach klasy migdzynarodowej i krajowej
(oznakowanych jedno, dwu lub trzycyfrowo) z wyj4tkiem dr6g dojazdowych do miejsca zaiadunku i rozladunku i
s)tuacji, gdy nie ma moZliwoSci poruszania sig tymi drogami, w szczeg6lnoSci ze wzglgdu na objazdy lub blokady
dr6g ustalone przez policjg lub inne sluZby porz4dkowe (np. z powodu wypadku drogowego, innego zagroLenialti
sity wyzszej).

37. Kierowca powinien ze szczeg6ln4 starannoSci1zabezpieczyd pojazdwrazzprzesylk4przedkradzie74zwlamaniem.
38 . Z zasttzeheniem postanowief pkt 37 i 38 Zleceniobiorca zobowi4zany j est dokonywai postoj 6w wyl4cznie na:

a) parkingu strzezonym lub dozorowarlym, kt6ry Swiad czy tego typu usfugg i wystawia przewo1nikowi kwit
przyjEcia Srodka transportu pod pieczg I dozor hb

b) na terenie bazy transportowej pod warunkiem, 2e miejsce to jest ogrodzone, zamknigte i oSwietlone w
godzinach nocnych.

39" Dopuszcza sig post6j w miejscach innych ni2 wymienione w pkt 36 w pr4rpadku, gdy post6j Srodka transportu
zwi4zany jestz:

a) koniecznym postojem wymuszonym przepisami o czasie pracy kierowc6w;
b) konieczno6ciqzatankowania paliwa i/lub wymiany ptyn6w eksploatacyjnych;
c) konieczno$ci4 skorzystaniaztoalety na stacji paliw lub parkingu;
d) koniecznym postojem wymuszonym przepisami reguluj4cymi zasady odbierania tygodniowych

odpoczynk6w w kabinaeh pojazd6w
pod warunkiem, i2 post6j w sytuacjach wymienionych w pkt a-c odbywa sig na ogwietlonych parkingach
ptzeznaczonvch dla pojazd6w cigZarowych, a post6j w sytuacjach wymienionych w pkt A tOUywa sif na
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oSwietlonych parkingach przeznaczonych dla pojazd6w cigzarowych usytuowanych przy stacjach benzynowych,
motelach, hotelach, restauracjach, barach, urzgdach celnych, przejSciaih grun[""nyLh-lub miejscach przepraw
promowych polozonych na trasie przewozu, przy czym cigLar dowodu wymienionych okoliczno6ci spoczywa na
Zleceniobiorcy

40. Postanowienia pkt 35 i 37 nie dotycz4 sytuacji, gdy post6j zwi4zany jest z:
a) operacjami zaNadtnkt, doladunku i rozladunku, w tym takae w czasie oczekiwania na rczpoczgcie tych

c4lnnoscl,
b) konieczno6cil zalatwienia formalno3ci granicznych, finansowych i celnych

transportu,
zwiqzanych z realizacj4

kon ie czno Sc i4 zalatw ieni a form al no $ ci zw i 4zany ch z pr zepr aw4 pro mow6
naglym pogorszeniem sig warunk6w atmosferycznychumoZliwiaj4cych dalsz4 bezpieczn4 jazdg,
nagtym i udokumentowanym przezlekarza zachorowaniem lub zaslabnigciem kierowcy,
wezwaniem pomocy po awarii lub wypadku drogowym,
wykonyrvaniem polecefr lub innych uprawnionych sluzb przy czym cigaar dowodu rvymienionych
oko liczno$ ci po stoj u konieczne go sp oc4lwa na Zleceniobiorcy

Podczas ka2dego postoju kierowca zobowi1zany jest w przypadku opuszczenia pojazdu dokladnie go zamkn46 na
wszystkie zamki fabryczne i uruchomi6 wszystkie zainstalowane zabezpiecienia przecrwkradzi-ezowe, alarm,
immobiliser ltP., a takhe zabrad ze sob4 dokumenty pojazdu i dokumenty pr""*o"o*". op.rrr"zenie pojazdu poza
parkingiem strzehonymjest moZliwe na czas nie dluhszy niZ 30 min.
W przypadku gdy umowa ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej Zleceniobiorcy przewiduje bardziej
rygorystyczne wymogi w zakresie bezpieczeistwa przewozu, Zleceniobiorca zobowi4zany jest do przestrzegania
zasad okre6lonych w umowie ubezpieczenia.

XI. Wydanie przesylki

Prry wydawaniu przesylki odbiorcy winny byd spelnione nastgpuj4ce warunki:
- przesylka zostala dostarczona do siedziby firmy lub miejsca zamieszkania odbiorcy wskazane przeznadawc';
- przesylka zosta\awydana osobie doroslej znajduj4cej sig pod wskazanym adresem;
- osoba odbieraj4ca pokwitowala odbi6r ezytelnym podpisem;
- pokwitowanie zostalo opatrzone:
- w prrypadku gdy adresatem jest osoba frzyczna: numerem dowodu osobistego lub innego dokumentu to2samoSci
odbiorcy, a dow6d osobisty lub inny dow6d toZsamo$ci zostal okazany Zleceniobiorcy,
- w przypadku gdy adresatem jest przedsigbiorca I firma: pieczgci4 firmow4.
W przewozach migdzynarodowych Zleceniobiorca jest zobowi4zany dokona6 wsp6lnego z odbiorc4 sprawdzenia
przesylki w rozumieniu art. 30 ust. 2 CMR w momencie wydawania przesylki odbiorcy"
O ile w zleceniu przewozowym nie zawarto odmiennego wskazania, Zleceniobiorca zobowi4zany jest do wymia'y
zwrotnych.palet Euro w miejscu zaladunku oraz w miejscu rozladunku w stosunku 7:l orai do uzyskania od
nadawcy /odbiorcy prawidlowo wypelnionego i podpisanego kwitu paletowego. Zleceniobiorca ma prawo nie odebra6
palet na miejscu rozladunku jedynie uzyskawszy wpis w kwit paletowy: ,,Palet nie wydano r po*odu braku palet na
wymiang". W przeciwnym przypadku Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do obci4Zen[a Zleceniobiorcy kar4
umown4 w wysokoSci 20 Euro zakahd1nierczliczon4 paletg.
O ile w zleceniu ptzewozo.vffm nie zawatl'o odmiennego wskazania, Zleceniobiorca nie ma prawa samodzielnie
dokonyrva6, ani pomagac w rozladunku. Powylszy zapis nie oznacza zakaza uczestniczenia w rozladunku w
charakterze obserwatora.
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47.

XII. Komunikacja

Zleceniobiorca zobowi4zany jest zapewnil Zleceniodawcy staly kontakt telefoniczny z kierowc4 wyko'uj4cyrn
ptzew6z, kt6ry powinien posiada6 co najmniej jeden sprawnie dzialaj4cy Srodek l4czno6ci.
Na Zleceniobiorcy spoczywa obowi4zek infotmowania, co 72 godzin oraz na kazde wezwanie Zlece'iodawcy o
ptzyblihonym miejscu poloZenia ladunku. Za jedno naruszenie powyZszego obowi4zku uwa1any bgdziekazdorazowy
brak informacji w momencie, gdy ta powinna by6 udzielona.
W przypadku jakichkolwiek komplikacji podczas wykonywania przewozu lub stwierdzenia, i2 wykonanie przewozu
zgodnie z jego warunkami nie bgdzie moZliwe, Zleceniobiorca zobowi Ezany jest skontaktowad sig w przeciqgu
maksymalnie 15 minut jedynie ze Zleceniodawc4 pod numerem telefonu wskazanym na zleceniu pr"i*oto*y^. 2u
dzialania lub zaniechania podjgte bez konsultacji i zgody Zleceniodawcy pelnq odpowiedzialnoS6 ponosi
Zleceniobiorca, w tym w szczeg6lno$ci obciahajqgo wszelkie koszty powstale w zwi4zktz podjgtymi dzialaniami lub
zaniechaniami.
Zleceniobiorca jest zobowi4zanv do stosowania sig do wszelkich otrzymanych instrukcj i dotycz4cych postgpowania z
przesylk4 w czasie przyjmowania i wykonywania przewozu oraz sposobu zabezpiecr"tria p.r"sylki, okre6lonych w
otrzymanym zleceniu spedycyjnym lub wynikaj 4cych ze stosowanych procedur, p.ut tyt lft )vydaj6w.
Zleceniobiorca wytala zgodg na wykonanie wszelkich instrukcji podanych przez Zleceniodawca w trakcie trwania
ptzewozu i zmiany pierwotnie zawartei umlrvJ przewozu r6wnieZ bez koniecznoSci przedstawienia pierwszego
egzemplarza listu przewozowego pod warunkiem, i2 sA one przekazane w formie dokumentowej z zaitrzeLenient
postanowieri pkt 50' Zleceniobiorcazobowi7zany jest do wykonania instrukcji przekazanych mu w w/w formie.
Zleceniobiorca nie ma obowi4zku wykonania instrukcji i uwzglgdnienia zmian umowy przewozu,je6li wykonanie
tych instrukcji nie jest moZliwe b4dL teL przeszkadza w normalnej eksploatacji przedsigbiorstwa Zleceniobiorcy. Nie
bgdzie uwaZane za zald6cenie normalne"j eksploatacji przedsigbiorstwa Zleceniotio."y wykonanie instrukcji w czasie
pozwalai}cym na wykonanie pierwotnie zleconego przewozu ztrwzglgdnieniem postanowiefr pkt 16.
W pr4'padku gdy koniecznoS6 wykonania instrukcji lub zmiany pierwotnej umowy przewozu nie wy'ikla z
okolicznoSci, za kt6re odpowiada Zleceniobiorca, Zleceniobiorcy przysfuguje 

-dodatkowe 
wynagrodzenie

proporcjonplnie do zwigkszonej odleglo6ci, kt6r4 musi pokonad Zleceniobior"u * celu realizacj i zlecenia.
Wynagrodzenie to jest platne w terminie przewidzianym dla wynagrodzenia podstawowego. W przypadku gdy w
wyniku wykonania instrukcji lub zmiany pierwotnej umowy przewozu dojdzie do skr6celia oOtegtoici, kt6rtmusi
pokonai Zleceniobiorca w celu realizacii zTecenia,wynagrodzenia ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
Zleceniobiorca jest zobowi}zany w ci4gu 24 godzin po rozladunku poinform owa6 Zleceniodawcg zapomoa4faxu lub
poczty elektroniczn ej o tzeczywistej dacie rozladunku towaru podaj 4c numer zlecenia. Je2eli bylo wigcej, niz j edno
miejsce rozladunku, wymagane jest podanie daty rozladunku w ostatnim miejscu. W prarpadku narurr"niu t"go
obowi4zku ptzez Zleceniobiorc9 Zleceniodawca ma prawo obci4iry6 Zleceniobiorca kar4 u11t*n4 w wysoko6ci 50
EUR za ka2de naruszenie.

XIIL Dokumentacja przewozowa

Termin platnoSci wynosi 45 dni, o ile umowa nie stanowi inaczej i liczony jest od dnia otrzymania poprawnie
wystawionej faktury oraz kompletu dokument6w
Faktura zawierai4ca numer zleeenia Zleceniodawcy wraz z oryginalnymi i potwierdzonymi 2 sztukami neutralnego
CMR zaopatrzonego: w czyteln4 datg, czytelny podpis i piecz4tkg odbiorcy ladunku, z wypelnionymi polami nr 16
oraz 20 zgodnie z przyjgtym zleceniem oraz 2 sztukami ws4rstkich dokument6w towarzysz4cymi przesylce (w
szczeg6lnoSci Lieferschein), musi byd wystawiona w miesi4cu, w kt6rym nast4pil rozladunek oiaz dostarc zona w
terminie 14 dni od daty rozladunku.
Niedotrzymanie terminu dostarczenia faktury wraz z dokumentami spowodr4je naliczenie kary umownej w wysoko6ci
20 EUR zaku2dy dzien opo2nienia.
W przypadku ptzewoz6w do kraj6w Wsp6lnoty Niepodlegtych Paristw w dokumencie CMR wymagane s4 piecz4tki:
,,TOWAR POSTUPIL" i ,,WYPUSK RAZRESZEN", a takhe data, podpis otaz piecz4ika oaUior.y rowaru.
Zleceniobiorca zobowi4zany jest w ci4gu 24 godzin po rozladunku przeilai Zleceniodawcy za pomoc4 faxu lub
poczty elektronicznej list przewozowy CMR w celu weryfikacji zastosowania prawidlowych pilczqteU.
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59" W przypadku stosowania w trakcie przewozu procedury celnej, Zleceniobiorca zobowi4zany jest do przeslani a wraz z
faktur4 potwierdzonego przez wlaSciwy 

.tJrz4d 
Celny dokumentu potwierdzaj4cego prawiato*e jej zakoi-tcze'ie ('p.

SAD, EX1,T-I)' Brak tych dokurnent6w naklada na Zleceniobiorca obowi4zek zwrotu Zlecenitdawcy wszelkich
koszt6w zwiqzanych z obci}Zeniami nalozonymi na ZleceniodawcQ przez urz4d celny lub urz4d skarbowy b4dL inny
podmiot"

Xry. Podwykonawcy

Zleceniobiorcazobowiqzany jest wykona6 zlecenie transportowe osobiSeie. Zleceniobioreamoizepodzleci6 wykonanje
zleconego mu przewozu podmiotowi trzeciemu vryL4cznie po uzyskaniu zgody Zleceniodawcy w forrnie
dokumentowej pod rygorem niewazno6ci. W szczeg6lno$ci Zleceniobiorcabez uzyskania zgody w w/w formie nie
mo2e wystawia6 powierzonych mu zlecertna gieldach i aukcjach transportowych.
W prrypadku podzlecenia wykonania zleconego mu przewozu podmiotowi trzeciemu, ZlecenLobiorca zobowi4zany
jest do wyboru takiego podmiotu, kt6ry:
a) posiada wymagane przepisami licencje, koncesje illub zezwolenia na prowadzenie tego typu dzialalnoSci oraz
b) posiada ubezpieczenie spelniaj4ce wymogi okre6lone w pkt. 3.
Przy zleceniu przewozu towaru nowemu przewolnikowi, kt6remu Zleceniobiorca nie zlecal wczegniej przewozLr,
Z leceniobiorca j est zob ow i4zany do sprawdzenia wiary godno6ci przew oanika p opr zez:
a) telefoniczny kontakt z ptzewolnikiem na numer telefonu stacjonarnego lub kom6rkowego w jego siedzibie i

telefoniczne potwierdzenie zlozenia oferty przewozl lub przyjgcia zlecenia, przy czyrn zaleca sig, aby
Ubezpieczaj4cy samodzielnie ustalil numer telefonu (np. w korzystaj4c z zasobow ini".n"io*ych) i odnotowal
nazwisko osoby rozm6wcy po zakohczeniu rozmowy

b) weryfikacjg otrzymanych od przewoZnika kopii dokument6w:
- KRS - na stronie Ministerstwa sprawiedliwo$ci https://ems.rns.gov.pll,
- NIP i Regon - na odpowiednich stronach internetowych np.: Gl6wnego Urzgdu Statystycznego:
http://wwwstat.gov.pl i/lub CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl i/lub INFbR:
http ://www. infor.pVkalkulatory/regonnip.htrnl

- licencji transportowych i/lub zezwolehna wykonyrvanie zawodu przewoZnika - na stronie GITD:
htp : I I gitd. gov. p l/b otm/index. php

W przypadku podwykonawcy zagranicznego, dokonanie weryfikacji w kraju rejestracji przewoZnika faktycznego, np.
za pomocq europej skie go portalu e-sprawiedliwoSi : lrttps ://e-

lub europejskiego rejestru VAT:

e) pisemne lub telefoniczne potwierdzenie w towarzystwie ubezpieczeniowym, w kt6rym przewoZnik zawarl umowg
ubezpieczenia OCR wa2no5ci tej polisy, oplacenia skladek i zakresu ubezpieczenia odpowiadaj4cego danemu
zleceniu, z odnotowaniem numeru telefonu i nazwiska rozm6wcy, daty rozmowy oraz imienia i nazwiska osoby
potwierdzaj4cej; w przypadku odmowy potwierdzenia przez zaldad. ubezpieizert polisy OCp, Ubezpieczony
zobowi4zany jest do udokumentowania tego faktu notatk4 zawieraj1cq numer telefonu, datg, imig i nazwisko
rozm6wcy oraz przyczyng odmowy a w pnypadku braku moZliwo6ci potwierdzenia z innego powodu, notatk4
zawieraj4c4 numer telefonu oraz stosowne uzasadnienie.

W pr4upadku podzlecenia wykonania zleconego mu przewozu podmiotowi trzeciemu, Zleceniobiorca zobowiqzany
jest w swojej umowie z podwykonawc4 zagwarantowal przestrzeganie przez podwykonawc4 zapis6w oWp, w
szczeg6lno5ci w zakresi e zakazu podzlecania przewozu.
Zleceniobiorca ponosi peln4 odpowiedzialno(6 za swoich podwykonawc6w, kolejnych podwykonawc6w, a tak1e za
wszystkie osoby, kt6re wykonuj4 przew5z zlecony Zleceniobiorcy przez Zliceniod,aw"g. Nu powyLsz4 peln4
odpowiedzialnoS6 nie ma wplywu fakt, czy opisane powyzej osoby s4 wyplacalne. Zleceniodawca moze kierowa6 do
Zleeeniobiorcy roszczenia regresowe r6wniez w sytuacji, gdy Zleceniobiorca osobiscie nie spowodowal wyst4pienia
szkody.

W przypadku wyst4pienia szkody w przewozie b4d2 z tytuh op6Znienia, Zleceniodawca uprawniony bgdzie do
obci42enia Zleceniobiorcy kosztami naprawienia szkody od momentu, gdy sam zostanie *"r*uny do jej r4rr6wnania,
rSwnieiz w sytuacji gdy sam jeszcze szkody nie naprawil.
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66" W przewozach migdzynarodowych Zleceniobiorca przejmuj4c przesylkg i list przewozory, czyni to r6wnie2 w
imieniu Zleceniodawcy i przystgpuje w ten spos6b jako przewoZnik sukcery*ny w rozumieniu arl. 34 Konwencji
CMR do pierwotnej umowy przewozu na warunkach wynikaj4cych z listu przewozowego, czyni1c to zar6wno w
imieniu wlasnym jak i w imieniu Zleceniodawcy. Postanowienia pkt" 62-63 OWP modyfikuja regulacje przewidziane
w art" 37 Konwencji CMR.

XV. Tajemnica przedsigbiorstwa i nieuczciwa konkurencja

Zleceniobiorca. nie ma prawa wykorzystywad w swojej dzialalnoSci danych stanowi4cych tajemnicg przedsigbiorstwa
w trakcie wykonywania umowy oraz w okresie 5 lat po jej zakohczeniu. Za naruszenie po*yzrl.go obowi4zku
uwaZane bgdzie w szczeg6lno6ci skladanie ofert bezpoSrednio kontrahentom Zleceniodawcy orai realizowanie
przewoz6w na ich rzeczbez poSrednictwa Zleceniodawcy.
Zaklienta Zleceniodawcy uwahany bEdziekahdy podmiot, u kt6rego odbywa sig zaladunekb1d1rozladunek podczas
tealizacji zlecenia udzielonego Zleceniobiorcy, kaady podmiot wskazany w liScie przewozowym jako nadawca,
odbiorca lub przewolnik podczas realizacji zlecenia udzielonego Zleceniobio rcy, a tikze ka1dy poamiot, o kt6rym
Zleceniobiorcy wiadomo, i2udzielil zlecenianaprzew6z Zleceniodawcy, kt6ry nastgpnie powieizono Zleceniobiorcy.
Wynagrodzenie Zleceniobiorcy przewidziane w umowie zawartej ze Zleceniodawc4 obijmuje r6wniez obowi4zek
przestrzegania postanowieri niniej szego punktu.
Zanatuszenie obowiQzku, o kt6rym mowa w pkt 65 uwaLanebgdzie r6wnieZ skladanie ofert bezpo$rednio klientorn
Zleceniodawcy lub realizowani e przewoz6w na ich rzeezbez po$rednictw a Zleceniodawcy przezpod-ioty powi4zane
ze Zleceniobiorc4 osobow o bEdL kapitalowo"
Za osobg powi4zan4 osobowo b4dlkapitalowo ze Zleceniobiorc4 uwaza sig:

a) wszelkie podmioty posiadaj4ce wigcej ni2 10 Yo udzialow w kapitale Zleceniobiorcy;
b) wszelkie podmioty, w kt6rych Zleceniobiorca posiada wigcej nil l0 %o udzialow;
c) podmioty bgd4ce wraz ze Zleceniobiorc4 wsp6lnikami w sp6lce osobowej;
d) podmioty bgd4ce wsp6lnikami Zleceniobiorcy bgd4cego sp6lk4 osobow4;
e) cztronk6w organ6w Zleceniobiorcy bgd4cego sp6lk4 kapitalow4;
0 sp6ldzielnie i stowarzyszenia, w kt6rych Zleceniobiorca jest czlonkiem zalo1ycielemlub czlonkiem organ6w
g) wstgpnych i zstgpnych, rodzefsfwo otazpowinowatych do I stopnia Zleceniobio rcy, atak1ekt6regokolwiek z

podmiot6w opisanych powyZej ;

h) wszelkie podmioty, w kt6rych osoby wymienione w lit. e i f posiadaj4 wigcej niL l0 Yo udzialow w kapitale
zakladowym w przypadku sp6lek kapitalowych, w kt6rych osoby te s4 wsp6lnikami w przypadku rpOt"t
osobowych lub w kt6rych osoby te s4 czlonkami zalo|yeielami lub czlonkami organ6w

Zanatuszenie obowi4zku, o kt6rym mowa w pkt 65 uwa?anebqdzie rownie| skladanie ofert bezpoSrednio klientorn
Zleceniodawcy lub realizowanie przewoz6w na ich rzeczbez po6rednictwa Zleceniodu*"y prr") podwykonawc6w
Zleceniobiorcy, przy pomocy kt6rych wykonywal on przewozy na rzecz Zleceniodawcy z zastrzezeniem, i2 dotyczy to
wyl4cznie tych klient6w Zleceniodawcy, na rzecz kt6rych dany podwykonawca wykolywal ptzewoz w ramach
realizacji umowy przew ozu zleconej przez Zleceniodawca Zleceniobiorcy.
W przypadku naruszeniaprzez Zleceniobiorcg obowi4zku okreslonego w pkt 65, Zleceniodawcamaprawo naliczyc
karg umown4 w wysoko6ci 100.000 euro za kaZde naruszenie.
Zakazane jest rozpowszechnianie przez Zleceniobiorcg nieprawdziwych lub wprowadzaj4cych w bl4d wiadomo6ci o
Zleceniodawcy i/lub przedsigbiorstwie prowadzonym przez Zleceniodaw"g. Wiudo-ticiami, o kt6rych mowa
powyZej s4 nieprawdziwe lub wprowadzaj1ce w bl4d informacje, w siczeg6lno5ci o: osobach kieruj4cych
przedsigbiorstwem, w@atzanych towarach lub Swiadczonych uslugach, stosowanych cenach, sytuacji gospodarczej
lub prawnej Zleceniodawcy. Zakaz pov,ryitszy dotyczy rozpowszechniania informacji za pomoc4 wsielkich fornr
komunikacji,w szczeg6lnoSci zapomoaq $rodk6w masowego przekazu,w tym komunikacji elektronicznej zapomoc4
stron www, for6w internetowych, poczty elektronicznej, serwis6w spolecznoSciowylh, branzowyc"h serwis6w
specjalistycznych otaz branZowych gield transportowych. W wskazanym powyZej zakresie to na Zleceniobiorcy
spoczywa obowi4zek vrykazania prawdziwoS ci swoich twierdzef .
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76"

74" Zakazane jest ujawnianie przez Zleceniobiorcg osobom trzeeim, w tym innym spedytorom i przewo1nikom oraz
klientom Zleceniodawcy, nadawcom. i odbiorcom przesylek oraz podmiotom zajmuj4cym sig dzialal'oSci4
windykacyjn4 jakichkolwiek informacji dotycz4cych stanu rozliczeh pomigdzy Zleceniodawcq i Zlecettiobiorc4, w
tym wysokoSci kwofy wynagrodzenia Zleceniobiorcy, termin6w platnoSci, stanu zadlu1enia i innych informacii
finansowych, kt6rych stron4 jest Zleceniodawca.

75" W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcg obowi4zk6w okre$lonyoh w pkt 7I i 72, Zleceniodawaa ma prawo
naliczyt, karg umown4 w wysokoSci 10.000 zl zakalde naruszenie"

XVI. OdpowiedzialnoS6 i kary umowne

W przypadku zawiadomienia Zleeeniobiorcy przez Zleceniobiorcg lub s4d o wszczgciu postgpowania s4dowego z
udzialern Zleceniodawcy, kt6rego przedmiotem jest prawidlowoS6 wykonania obowi4zk6w zwi-4zanych z przewozem
realizowanym przez Zleceniobiorcg lub odpowiedzialno(;d za szkody wynikle z tego przewozu, Zleceniobiorca
zobowi4zanv jest do przyst4pienia do takiego postQpowania w charakterze interw.ni"ntu ubocznego po stronie
Zleceniodawcy" W przypadku naruszenia powyZszego obowi qzku Zleceniobiorca zobowipzany bEdzie d,o zaplaty kary
umownej w wysoko6ci 10.000 EUR.
Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialnoSd za wszelkie szkody, kt6re Zleceniodawca poni6sl w
wyniku naruszenia przez Zleceniobiorcg obowi4zk6w okre6lonych w pkt i9. W szczeg6lnoSci Zleceniobiorca
zobowi4zanv bgdzie do zwrotu Zleceniodawcy wszelkich naleZno$ci, kt6rymi Zleceniodaw ci zostal obci41ony przez
wlaSciwe organy celne a takZe inne podmioty w zwipzku z naruszeniem obowi4zk dw przezZleceniobiorcg.
Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialnoSd zanieprzestrzeganie regulacji, o kt6rych mowa w pkt
2. W szczeg6lnoSci Zleceniobiorca zobowi4zany bgdzie do zwrotu Zleceniodawcy wszelkich naleZnogci, kt6rymi
Zleceniodawea zostal obci4Zony przez wla(iciwe organy a takae inne podmioty w zwi4zku z nieprzestrzeganietn
regulacj i pr zez Zleceniobiorcg.
Zleceniodawcy przysluguje prawo do obei4Zenia Zleceniobiorcy kar4 umown4 w wysoko5ci frachtu brutto w
pr4,padku:
a) sp6Znienia w podstawieniu samochodu w miejscu zatadunku;
b) niepodstawienia samochodu w miejscu zaladunku;
c) niewykonania obowi4zku przewozu przezZleceniobiorc4;
d) niepodjgcia caloSci lub czgsci ladunku zprzyczynleil4cychpo stronie Zleceniobiorcy;
e) odst4pienia przezZleceniodawcg od umowy zptzyczynleL4cychpo stronie Zleceniobiorcy;
D naruszenia przez Zleceniobiorcg kt6regokolwiek z obowi4zkow wyrazonych w pkt. 5-10, l3-14 , 7g-23, 25-3j,

39-42, 44-49 i 56-6I z zastrzeileniem, 2ekaramo2e by6 natohona odrgbnie zakaLde naruszenie.
W przypadku sp6Znienia w podstawieniu samochodu w miejscu rozladunku Zleceniodaw ca zastrzega sobie prawo do
naliezenia kary umownej :

- w przypadku przewozu krajowego w wysokosci dwukrotnosci frachtu brutto;
- w przypadku przewozu kabota2owego w wysoko5ci trzykrotnoSci frachtu brutto;
tr-4czna wysoko66 kar umownych wynikaj4cych z postanowieri pkt77 ztytuhtjednego zlecenianie moZe przekroczy(,
frachtu brutto. W przypadku obci4henia Zleceniobiorcy kar4 umown4 z g4ufu kilku naruszert, Zleceniodawca nie ma
obowi4zku wskazywania, w jakiej proporcji kary z t1Aulu poszczeg6lnych naruszef skladaj4 sig na karg, kt6r4 zosta\
obci42ony Zleceniobiorca, akarajest naleZna, je6li nie jestvryasza od sumy wszystkich kar umownyci nale1nych z
tytulu poszczeg6lnych naruszeri. W przeciwnym wypadku kara ulega stosownemu obniZeniu.
W przypadku obowi4zk6w polegaj4cych na czynieniu Zleceniobiorca zobowi}zany jest do udowodnienia, Le
obowi4zek zostal wykonany, aZleceniodawca jest uprawniony do nalozenia kary umownej w kaZdym wypadku, gdyZ
Zleceniobiorca nie przedstawi dowod6w na wykonanie obowi4zku"
W przypadku braku realizacji umowy przez Zleceniodawcg, w szczeg6lnoSci w przypadku braku towaru na zaladunku,
Zleceniodawca ponosi odpowiedzialnoSi za udokumentowan4 szkodg Zleceniobio rcy, przy czym odpowiedzialno56 ta
nie moZe przekraczad kwoty 100 euro.
Obowi4zek zapNaly kar umownych przez Zleceniobiorcg przewidziany w umowie przewozu pomigdzy Zleceniod,awc'
a Zleceniobiorc4 oraz OWP jest niezalehny od wyst4pienia szkody i nie wyklucza dochodzenia odszkodowania
uzupelniaj 4cego na zasadach og6lnych,
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86.

87.

85' Odpowiedzialno66 Zleceniobiorcy za przestzeganie obowi4zk6w przewidzianych w umowie przewozLr ze
Zleceniodawc? oraz niniejszyeh OWP jest odpowiedzialno6ci4 na zasadzie ryzyka i jest wyl4czona w przypadku
wyst4pienia sily wyZszej lub wyl4cznej winy Zleceniodawcy"

XV[" Rozliczenia

W przypadku wniesienia przezZleceniodawcg reklamacji ztytulunienale2ytego wykonania umowy przewozu,termin
platnoSci frachtu ulega zawieszeniu do czasu wyjaSnienia wszystkich w4tpliwo$ci zwrqzanyehz ustaleniem rozmiar6w
i wysokoSci szkody oraz osoby zani1 odpowiedzialnej nie dluzej jednak ni|na 120 dni. Zawieszenie dotyczy r6wnie2
fracht6w wynikaj4cych z innych um6w przewozu zrealizowanych przez Zleceniobiorcg na ruecz Zleceniodawcy. o ile
zastosowanie do nich znalazly niniejsze OWP.
Zleceniobiorca wyra2a zgodq na potr4cenie wszelkich roszczeh Zleceniodawcy wynikaj4cych z umowy przewoz' z
wynagrodzeniem Zleceniobiorcy za wykonane uslugi oraz wszelkimi innymi wierzytelno$ciami jakie Zliceniobiorca
ma wobeo Zleceniodawcy. W przypadku gdy Zleceniodawcy przysluguj4 w stosunku do Zleceniobiorcy roszczenia
wyraZone w walucie obcej, a Zleceniobiorcy przysluguj4 w stosunku do Zleceniodawcy roszczenia w walucie polskiej
iub innej walucie obcej, Zleceniodawca r6wnie2 uprawniony jest do zlo1enia o5wiadczenia o potr4ceniu, a
ptzeliczenie roszczen Zleeeniodawcy na wlaSciw4 walutg odbywa sig wg kursu Sredniego NBP z dnia, w kt6ryrn
Zleceniodawca sklada oSwiadczenie o potr4ceniu (zanim to o6wiadczenie zostanie dorgczoni Zleceniobiorcy)
Bez u4'skania uprzednie.j zgody Zleceniodawcy w formie pisemnej pod rygorem niewa2no5ci, Zleceniobiorca nie ma
prawa do przeniesienia (cesji) na inny podmiot wier4rtelno$ci przyslugujEcych mu wzglgdem Zleceniod awcy z ty.tulu
wykonanego przewozu, ani do skladania oferty zawarciatakiej umowy.

W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcg postanowieri pkt" 86, w szczeg6lnoSci w przypadku zgloszenia
wier4ztelnodci do sprzeda?y na gieldg wierzytelnoSci, Zleceniodawca uprawniony bgdzie do obci42enia
Zleceniobiorcy kar4 umown4 w wysoko$ci frachtu brutto wynikaj4cego z umowy, zkt6rej wierzytelnoSd jest b4d1 ma
by6 przedmiotem cesji. W przypadku zawarcia b4dL zLohenia oferty zawarcia wierzytelnoSci wynikaj4cych z kilku
um6w, kary umowne ulegaj4 kumulacji.
Ustalona w zleceniu kwota jest ostateczna, zawiera wszystkie koszty zwi4zane z przewozem, m.in. zezwolenie na
przew6z ladunku ponadgabarytowego, koszt prom6w, pilotaz, koszty otwarcia EX, koszty odpraw celnych, koszty
konwojowanie, etc. trnne roszczenia z tytulu poniesionych oplat nie bgd4 uwzglgdniane z wyj4tkiem uzgodniony"h
wczeSniej ze Zleceniodawc4 i na podstawie potwierdzaj4cych je oryginal6w dokument6w

XVIII" Zawtrcie umowy i jej zmiana

9 I . Brak odmowy ze strony Zleceniobiorcy przeslanej w ci4gu 3 0 minut od przeslania mu faxem lub poczt4 elektroniczl4
zlecenia transportowego jest r6wnoznaczne z przyjgciem takiego zlecenia do realizacji na warulkach w nirn
okre$lonych. Odmowa o kt6rej mowa w zdaniu poprzednim powinna byd przeslana faxem lub poczt4 elektroniczn4 na
numer/adres wskazany w zleceniu.

92. Zaprryigcie warunk6w zleceniatwa2a sig r6wnie2 podjgcie jakichkolwiek dzialanzmierzaj4cych do jego realizacji.
93. Zlecenie mo2e by(, przyjgtejedynie bez zastrzeheri - w odniesieniu do niniejszych OWP stosowanie art. 68r k.c. jest

wylqczone. Zleceniobiorca nie mohe przyj46 zleceniapod warunkiem lub zzastrzeLeniem terminu.
94. W przypadku odeslania Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcg druku zlecenia przeslanego do Zleceniobiorcy przez

Zleceniodawc9 z dokonanymi skreSleniami lub zmianam| skreslenia i zmiany bgd4 uwaZane za nieskut eczne, a oferta
za pr zy j Et1 b ez zastr zeien "

95. W przypadku przeslania Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcg kontroferty w odpowiedzi na ofertg zlecenia przeslan4
Zleceniobiorcy przez Zleceniodawca Zleceniodawca zastrzega, i2 taka oferta nie podlega jego milczEcej akceptacji, a
jej przyjgcie wymaga potwierdzenia w formie dokumentowej pod rygorem niewaZnoSci.

96. Zleeeniodawcy przysluguje prawo do odst4pieuia od umowy U", poauniu przyczynw terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy z zastrzeleniem,2e Zleceniodawca nie moze skorzystal z tego prawa po dokonaniu zaladunku towaru na
poj azd Zleceniob iorcy.

97. Wszelkie zmiany umowy wymagaj4 formy dokumentowej pod rygorem niewa2nosci,
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XIX. Odst4pienie od umowy i jej ronvi4zanie

98. Zleeeniodawcy przysluguje prawo do odst4pienia od umowy bez podania przyczyn nie p6Zniej jednak niL na 1

godzing przed planowanym terminem zaladunku.
99 " Zleeeniodawcy przysfuguje prawo do odst4pienia od umowy z winy Zleceniobio rcy bez wzywania do jej wykonalia,

jeSli Zleceniobiorca oSwiadczy, 2e nie wykona umowy na warunkach w niej okreSlonych " Dotyczy to r6wnieZ okresu
przed nadejSciem terminu podstawienia pojazdu pod zaladunek.

l00.Zleceniodawcy przysluguje prawo do odst4pienia od umowy zwiny Zleceniobiorcy bezw4'wania do jej wykonania w
przypadku op6znienia Zleceniobiorcy w podstawieniu pojazdu pod zaladunek.

l0l.Zleceniodawca moZe skor4zstac z prawa przewidzianego w pkt 98 r6wnieZ przed nadejSciem terminu podstawienia
pojazdu pod zaladunek, jeSli z okoliczno5ci faktycznych wynika, 2e Zleceniobiorca nie bgdzie w stanie terminowi
podstawi6 sig pod zaladunek.

1O2"Odst4pienie wymaga formy dokumentowej pod rygorem niewa2noSci.

XX. Przetwarzaniedanychosobowvch

103.Dane osobowe bgd4 przetwarzane przezZleceniodawcg jako Administratora na nastgpuj4cych zasadach:
1) Zleceniodawca jako Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Zleceniobiorcg przy zawieraniu i

realizacji niniejszej umowy w nastgpujqcych celach: dla cel6w zwi4zanych z wykonywaniem zawartej ze
Zleceniobiorc4 umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (JE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); jeSli bgdzie to konieczne w celu dochodzenia roszciei lub othrony
przed roszczeniami wynikajqcymi z realizowanej przez ZleceniobiorcA umowy - na podstawie art. 6 ust. I pkt. i)
RODO - ochrona prawna administratora; wypelniania przezAdministratora obowi4zk6w prawnych wynikaj4iych z
ustawy o rachunkowoSci - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO; w celu marketingu uslug wlasnych
Zleceniodawcy - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO; w celu oferowania nowych zlecert Qrowych tadunk6w) - -
na podstawie art. 6 ust, 1 pkt b) i D RODO.

2) Podanie danych niezbgdnych do realizacji przedmiotowej umowy jest dobrowolne, jest jednak warunkie m zawarcia
umowy ze Zleceniobiorc4 i moZe by6 warunkiem prawidlowego jej wykonania, w przypadku danych podawanych
w okresie realizacji zawartej migdzy stronami umowy.
W przypadku uznania, 2e przetwarzanie danych osobowych narusza obowiqzuj4ce przepisy Zleceniobiorcy
przysluguje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.
Zleceniobiorca ma prawo dostgpu do wlasnych danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia
pr zetw ar zania a takhe prawo do przen o s zen i a danych 

"

5) Zleceniobiorca ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.
1 pkt. e) lub fl RODO.

6) Dane przechow).wane bEd4 przez okres przez okres niezbgdny do wykonywan ia zawartej miEdzy Stronami umowy
(w szczeg6lno5ci do czasu uptywu terminu przedawnienia roszczefi potencjalnie maj4cych swoje Zr6dlo w
wykonaniu umowy, zakortezenia spor6w s4dowych dotycz4cych tych roszczeh oraz do czasu wyga6nigcia
wyn ikaj 4ceg o z pr zepis6w prawa obowi4zku przechowywan ia danych).

7) Przekazui4c Zleceniodawcy w ramach wykon;,wania zawarl.cj umowy dane os6b trzecich Zleceniobiorca ponosi
wobec Administratora. oraz wobec tych os6b odpowiedzialnoS6 za posiadanie odpowiedniej podstawy prawnej do
przetwarzania tych danyeh, w szczeg6lno6ci do ichprzekazania Zleceniodawcy.

8) Zleceniobiorca oSwiadcza, i2 przed przekazaniern danych osobowych, zrealiz;ulje obowi4zek informacyjny wobec
os6b, kt6rych dane udostgpnia, a kt6rych przekazaniejest niezbgdne w celu prawidlowego wykonania umowy,
zgodnie z art. 13 i 14 RODO. Dotyczy to w szczeg6lno6ci os6b, z kt6rymi wsp6lpracuJ " pity wykonywaniu
zawartej migdzy Stronami umowy.

9) Dane bgd4 przekazywane podmiotom, zktorymiAdministrator wsp6lpracuje przy wykonywaniu niniejszej umowy,
zleceniodawcom Administratora, podmiotom zapewniaj4cym obslugg IT Administratora, obslugg kiiggow4 oraz
organom uprawnionym do otrzymania informacji na podstawie przepis6w prawa.
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XK. Postanowieniakoricowe

104"W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umow4 maj4 zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w
przypadku przewoz6w migd4rnarodowych dodatkowo Konwencji CMR, za{ w przypadku przewoz6w kabotaaowych
przepisy kraju, w kt6rym wykonywany jest przew6z kabotaZowy w odniesieniu do zasad wykonywania umowy
przewozu oraz odpowiedzialnoSci przewolnikazaniewykonanie lub nienaleZyte wykonanie umowy przewozu.

l05.NiewaZnoSd kt6regokolwiek z postanowieri niniejszej umowy, nie bgdzie skutkowala niewaznoSci4 caloSci umowy.
106"S4dem wlaSciwym do rozpoznawania spor6w mog4cych wynikn46 z zawarcia lub wykonania niniejszej umowy jest

s4d powszechny wlaSciwy zuwagi na siedzibg Zleceniodawcy.

TNFPOLSIG\/ Michat Buzala

Radf owo 5s, 88-170 Lgfgji
*ii,, ii i#zlooiiz, Recoru' 341321s04
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