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Ogólne Warunki Współpracy 

 

Niniejszy dokument określa prawne oraz formalne warunki współpracy pomiędzy Zleceniodawcą, a 

Przewoźnikiem Drogowym, zwanym dalej Zleceniobiorcą. 

 

 

1. Zleceniobiorca przyjmując do realizacji zlecenie transportowe, przyjmuje na siebie prawa i 

obowiązki zgodnie z przepisami Konwencji CMR oraz w oparciu o przepisy Prawa Przewozowego. 

2. Zleceniobiorca nie może rozporządzać przewożonym ładunkiem w trakcie realizacji zlecenia 

transportowego. 

3. Zleceniobiorcy nie wolno powierzyć realizacji zlecenia otrzymanego stronie trzeciej, bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zleceniodawcy. 

4. Zleceniobiorca ma obowiązek zachować tajemnicę handlową oraz powstrzymać się od 

jakichkolwiek działań względem nadawców lub odbiorców wskazanych w zleceniach transportowych 

otrzymanych od Zleceniodawcy w okresie 2 lat od otrzymania danego zlecenia (zakaz konkurencji). 

Niedotrzymanie tego warunku uprawnia Zleceniodawcę do żądania od Przewoźnika zapłacenia kary 

umownej w wysokości 100 000 PLN oraz do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. Środki transportu służące do wykonywania zlecenia transportowego przekazanego przez 

Zleceniobiorcę powinny posiadać aktualne badanie techniczne oraz wyposażenie adekwatne do 

obowiązujących w danym kraju przepisów, a także być czyste, zadbane oraz wolne od obcych 

zapachów. W przypadku niespełnienia tego obowiązku Zleceniobiorca zobowiązany jest do 

podstawienia auta zastępczego na swój koszt. Przewoźnik powinien również posiadać licencję 

transportową, aktualne ubezpieczenie OCP oraz inne wymagane przepisami prawa polskiego 

dokumenty. 

6. W przypadku odesłania Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę druku zlecenia z dokonanymi 

skreśleniami lub zmianami, skreślenia i zmiany będą uważane za nieskuteczne, a oferta za przyjętą 

bez zastrzeżeń.  

7. Obowiązki przewoźnika: 

a)  odpowiedniego zabezpieczenia przewożonego ładunku, 

b) nadzór oraz uczestniczenie podczas czynności załadunkowych oraz rozładunkowych chyba, że 

strony postanowią inaczej, 

c) zweryfikowanie stanu oraz ilości załadowanego oraz rozładowanego towaru, 

d) w wypadku pojawienia się rozbieżności w ilości lub jakości towaru który jest poddany  
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powyższym czynnościom do niezwłocznego wpisania zaistniałych zastrzeżeń do listu przewozowego 

oraz natychmiastowego poinformowaniu Zleceniodawcy o tym fakcie. 

8. Postój jest dopuszczalny na parkingach strzeżonych, zabrania się postoju w strefie podwyższonego 

ryzyka. 

9. Produkty lecznicze przewożone są zgodnie z:  

a) Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r, 
b) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. W sprawie procedur 

Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, 

c) Wytycznymi z dnia 7 marca 2013r. W sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dotyczącej   

produktów leczniczych do stosowania u ludzi. 

 

10. W przypadku realizacji transportu towarów wymagających temperatury kontrolowanej, to przewoźnik ma 

obowiązek posiadać urządzenie przeznaczone do monitorowania temperatury przewozu, które musi być 

sprawne oraz posiadać wszystkie wymagane atesty. W przypadku zaistnienia szkody w towarze, będzie to 

oznaczało konieczność zapłacenia przez Przewoźnika kosztów zaistniałej szkody w transportowanym towarze. 

11. Brak odmowy ze strony Zleceniobiorcy przesłanej w ciągu 15 minut od przesłania mu pocztą elektroniczną 

zlecenia transportowego jest równoznaczne z przyjęciem takiego zlecenia do realizacji na warunkach w nim 

określonych. Odmowa o której mowa w zdaniu poprzednim powinna być przesłana  pocztą elektroniczną. 

12. Przewoźnik ma obowiązek do bezzwłocznego informowania spedytora o wszystkich nieprawidłowościach w 

realizacji otrzymanego zlecenia transportowego, wszelkich awariach oraz o wszystkich nie do przewidzenia 

sytuacjach, które mogą mieć wpływ na realizację transportu. 

13. Przewoźnik nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Zleceniodawcy wyładunku towaru w miejscu 

innym niż określone w zleceniu. 

14. W przypadku powstania szkody w powierzonym towarze do przewozu należy bezzwłocznie poinformować 

spedytora odpowiedzialnego ze strony Zleceniodawcy, a następnie sporządzić protokół zaistniałej szkody i 

przesłać go Zleceniodawcy. 

15. W przypadku wniesienia przez Zleceniodawcę reklamacji z tytułu nienależytego wykonania umowy 

przewozu, termin płatności frachtu ulega zawieszeniu do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości związanych 

z ustaleniem rozmiarów i wysokości szkody oraz osoby za nią odpowiedzialnej. 

16. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie wszelkich roszczeń Zleceniodawcy wynikających z umowy 

przewozu z wynagrodzeniem Zleceniobiorcy za wykonane usługi oraz wszelkimi innymi wierzytelnościami jakie 

Zleceniobiorca ma wobec Zleceniodawcy. 

17. W przypadku obciążenia Zleceniodawcy karą umowną przez jego klienta, Zleceniobiorca zobowiązany jest 

zapłacić ją w wysokości żądanej przez klienta i to w terminie 3 dni od wezwania przez Zleceniodawcę.  

18. W przypadku spóźnienia w podstawieniu samochodu w miejscu załadunku Zleceniodawca zastrzega sobie 

prawo do naliczenia kary umownej w wysokości frachtu brutto.  

19. W przypadku niepodstawienia samochodu w miejscu załadunku lub niewykonaniu zobowiązania przez 

Zleceniobiorcą, a także przy niepodjęciu całości lub części ładunku Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do 

naliczenia kary umownej w wysokości frachtu brutto lub żądać zwrotu poniesionych kosztów związanych z 

organizacją transportu zastępczego. 
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20. W przypadku spóźnienia w podstawieniu samochodu w miejscu rozładunku Zleceniodawca zastrzega sobie 

prawo do naliczenia kary umownej:  

- w przypadku przewozu krajowego w wysokości dwukrotności frachtu brutto;  

- w przypadku przewozu międzynarodowego w wysokości frachtu brutto. 

 

21. W przypadku braku realizacji umowy przez Zleceniodawcę, w szczególności w przypadku braku towaru na 

załadunku, Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za udokumentowaną szkodę Zleceniobiorcy, która nie 

może przekraczać kwoty 75 euro.  

22. Od dodatkowych opłat w transporcie międzynarodowym wolne są 24h od momentu podstawienie pojazdu 

do miejsca załadunku, rozładunku i odprawy celnej. W transporcie krajowym wolne od opłat dodatkowych jest 

24h. 

23. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury VAT (brak numeru NIP, zły adres, brak trasy jakiej faktura 

dotyczy), Zleceniodawca będzie traktował taką fakturę VAT za wystawioną nieprawidłowo. O tym fakcie 

Zleceniobiorca będzie niezwłocznie poinformowany. Termin zapłaty takiej faktury VAT będzie biegł od 

momentu dostarczenia poprawionej faktury VAT. 

24. Wszelkie spory prawne pomiędzy Zleceniodawcą, a Przewoźnikiem 

dotyczące realizacji zleceń, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

25. Ogólne Warunki Współpracy są integralną częścią zlecenia transportowego. 

 

 

Nieprzestrzeganie powyższych wytycznych skutkować może bezzwłocznym rozwiązaniem współpracy z 

Przewoźnikiem oraz pociągnięciem Zleceniobiorcy do odpowiedzialności cywilnej. 

 

Sprawy nieuregulowane w dokumencie, uregulowane zostały w Konwencji CMR, Ustawie z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks Cywilny, Ustawie z dnia 15 listopada 1984 Prawo Przewozowe oraz Konwencji o Umowie 

Międzynarodowego Przewozu Drogowego (CMR). 

 

 


