
 

 

Warunki świadczenia przez Zleceniobiorcę usług spedycyjnych i przewozowych   
 
Zlecenia spedycyjno-przewozowe przyjmowane są do realizacji  przez Zleceniobiorcę na 
zasadach i warunkach określonych poniżej w  ust. 1-16   
 
1.  W stosunkach ze Zleceniodawcą niniejsze warunki maja pierwszeństwo i wyłączają 
stosowanie sprzecznych z nimi regulaminów, warunków i zasad określanych lub stosowanych 
przez Zleceniodawcę.  
2. Zleceniobiorca nie akceptuje i nie jest związany regulaminami, warunkami i zasadami 
stosowanymi przez Zleceniodawców, za wyjątkiem przypadków gdy Zleceniobiorca w 
formie  pisemnego oświadczenia wyrazi zgodę na zastosowanie  dla konkretnie oznaczonego 
zlecenia określonej przez zleceniodawcę klauzuli pozostającej w sprzeczności z niniejszymi 
warunkami.  
3. Zleceniobiorca potwierdza, przyjmując zlecenie do realizacji, iż posiada wszelkie 
wymagane zezwolenia, licencje niezbędne do świadczenia usług przewozowych i/lub 
spedycyjnych oraz inne niezbędne zaświadczenia i/lub zezwolenia uprawniające do przewozu 
towarów wymienionych w zleceniu przyjmowanym do realizacji ( np. artykuły spożywcze, 
materiały niebezpieczne) odpowiednio do wymogów wynikających z przepisów 
obowiązującego prawa. 
4. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność ze stanem faktycznym 
danych i informacji umieszczonych w zleceniu i dokumentacji towarzyszącej przesyłce. 
Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania weryfikacji i badania zgodności ze 
stanem faktycznym dokumentacji i informacji przedstawianych przez Zleceniodawcę w celu 
realizacji zlecenia. 
5 .W przypadku dokonania przez Zleceniodawcę zmiany parametrów zlecenia w stosunku 
do parametrów jakie były podstawą jego przyjęcia do realizacji, Zleceniobiorca może - 
według własnego wyboru :   
 - odmówić realizacji zlecenia i/lub określić dodatkowe warunki jego wykonania   
 - dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia za usługę uzależniając jej wykonanie od 
akceptacji przez zleceniodawcę nowych warunków  
 - wstrzymać wykonywanie czynności związanych z realizacją przyjętego wcześniej 
zlecenia do czasu uzgodnienia nowych warunków jej realizacji  
6.  Udzielając zlecenia Zleceniodawca gwarantuje dokonanie załadunku i rozładunku w 
terminach i godzinach ustalonych w zleceniu, w przypadku postoju pojazdu Zleceniobiorcy 
spowodowanego brakiem możliwości załadunku i/lub rozładunku  w terminach wynikających 
z warunków ustalonych w zleceniu, Zleceniodawca  za każdą rozpoczętą dobę postoju 
zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy kary umownej w wysokości : 
 1/  250 EUR (dwieście pięćdziesiąt euro)  przy przewozie międzynarodowym lub 
wewnątrzwspólnotowym  
 2/  450 PLN (czterysta pięćdziesiąt złotych) przy przewozie krajowym 
Powyższe kary umowne nie mają zastosowania w przypadku gdy postój na załadunku i/lub 
rozładunku nie przekracza czterech godzin. 
7. W odniesieniu do  świadczenia usług spedycyjnych prawa i obowiązki Zleceniobiorcy 
jako spedytora określają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ogólne Polskie Warunki 
Spedycyjne 2010. 
8. W odniesieniu do świadczenia usług przewozowych  prawa i obowiązki Zleceniobiorcy 
jako przewoźnika określają odpowiednie przepisy  Konwencji o Umowie Międzynarodowego 



Przewozu Drogowego Towarów (CMR) z dnia 19.05.1965 r. oraz ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. Prawo Przewozowe  
9. Z uwagi na zakres świadczonych usług oraz szeroki krąg własnych klientów 
Zleceniobiorca akceptuje i przyjmuje do realizacji tylko takie zlecenia, które nie zawierają 
postanowień obejmujących  zakaz podejmowania działań konkurencyjnych w stosunku do 
podmiotów wskazanych w przedmiotowym zleceniu jako odbiorca, właściciel lub nadawca 
towaru (wszelkiego rodzaju klauzule ochrony klienta, ochrony rynku, ochrony przewoźnika 
itp.) .  
10. Udzielenie na rzecz Zleceniobiorcy zlecenia usługi spedycyjnej i/lub przewozowej albo 
spedycyjno-przewozowej wyłącza możliwość stosowania przez Zleceniodawcę wobec 
Zleceniobiorcy: 
1/ jakichkolwiek zakazów, wyłączeń i kar z tytułów wymienionych w ust. 9 powyżej, 
2/ jakichkolwiek kar umownych za wyjątkiem tych, na których stosowanie Zleceniobiorca 
wyraził zgodę w formie pisemnej przy przyjęciu zlecenia.  
11. Przy realizacji  udzielanych na rzecz Zleceniobiorcy zleceń  przewozowych i 
spedycyjnych, Zleceniobiorca zastrzega stosowanie 30 dniowego terminu zwrotu 
dokumentów (CMR, List przewozowy, WZ, etc.), możliwość przyjęcia krótszego terminu 
zwrotu dokumentów wymaga odrębnego dodatkowego pisemnego potwierdzenia przez 
Zleceniobiorcę w dacie przyjęcia zlecenia. 
12. Przyjęcie zlecenia do realizacji  przez Zleceniobiorcę wymaga każdorazowo odrębnego  
potwierdzenia i zawiadomienia Zleceniodawcy; brak odmowy przyjęcia zlecenia nie może 
być traktowany jako przyjęcie zlecenia.  
13. W przypadku opóźnienia płatności za świadczone usługi Zleceniobiorca ma prawo 
naliczyć odsetki w ustawowej wysokości oraz jest upoważniony do obciążenia 
Zleceniodawcy kosztami windykacji tych należności. 
14. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącania żadnych własnych lub nabytych 
wierzytelności z wierzytelnościami przysługującymi Zleceniobiorcy wobec  
Zleceniodawcy.  
15. Niniejsze warunki stanowią integralną część wszystkich zleceń przyjmowanych do 
realizacji przez Zleceniobiorcę. 
16. Wszelkie spory dotyczące zlecenia będą rozpatrywane przez sądy właściwe miejscowo dla 
siedziby Zleceniobiorcy. 
 


