OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY DLA PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO /
SPEDYCJI
I.

Przewoźnik drogowy/spedycja zwany/-na dalej ZLECENIOBIORCĄ
zobowia ̨zuje sie ̨ do:
a) Starannego wykonania przyje ̨tego zlecenia.
b) Terminowego podstawienia pod załadunek:





sprawnego technicznie, w odpowiedni sposób
wyposażonego oraz doposażonego (zgodnie z dodatkowymi
wymaganiami zamieszczonymi w zleceniu) pojazdu
przeszkolonego oraz w odpowiedni sposób wyposażonego
kierowce ̨
sprawna ̨ technicznie, kompletna ̨ (nieuszkodzona ̨), czysta ̨ i
neutralna ̨ (bezwonna ̨) zapachowo
wewna ̨trz oraz zgodna ̨ z wymaganiami zlecenia naczepe ̨.

c) Przestrzegania instrukcji przewozowych i spedycyjnych
otrzymanych od ZLECENIODAWCY.
d) Załatwienia - w zakresie uzgodnionym ze ZLECENIODAWCA ̨ wszelkich formalności niezbe ̨dnych dla
realizacji otrzymanego zlecenia.
e) Niezwłocznego informowania ZLECENIODAWCY o wszelkich
przeszkodach utrudniaja ̨cych lub
uniemożliwiaja ̨cych prawidłowa ̨ lub terminowa ̨ realizacje ̨
zlecenia.
f) Poinformowania przed odjazdem pojazdu z miejsca załadunku
ZLECENIODAWCY o ilości i wadze
załadowanego towaru, ewentualnych brakach oraz uszkodzeniach
towaru.
g) Poinformowania przed odjazdem pojazdu z miejsca rozładunku
ZLECENIODAWCY o ewentualnych

brakach ba ̨dź uszkodzeniach towaru.
2 Po zakończonym zleceniu ZLECENIOBIORCA zobowia ̨zuje sie ̨ do:
a) Dostarczenia niżej wymienionych dokumentów w celu
rozliczenia transportu:
-faktury za wykonane usługi wystawionej zgodnie ze zleceniem
- min 2 szt. CMR (WZ w transporcie krajowym)
- ksero dokumentu celnego w przypadku transportu
mie ̨dzynarodowego.
Jeśli doste ̨pne: WZ, dowód dostawy, list załadunkowy lub inne
otrzymane na załadunku
b) Wszystkie dokumenty otrzymane od załadowcy po rozładunku
musza ̨ posiadać date ̨, piecze ̨ć oraz czytelny podpis odbiorcy pod
rygorem nie uznania faktury, w przypadku transportu
mie ̨dzynarodowego dodatkowo piecze ̨ć i adnotacje Urze ̨du
Celnego potwierdzaja ̨ce przekroczenie granicy z UE.
c) W/w dokumenty musza ̨ zostać przesłane poczta ̨ do
ZLECENIODAWCY najpóźniej w terminie do 15 (pie ̨tnastego) dnia
miesia ̨ca naste ̨puja ̨cego po miesia ̨cu w którym transport został
wykonany. Za każda ̨ rozpocze ̨ta ̨ dobe ̨ opóźnienia może zostać
naliczona kara w wymiarze 25 euro /doba (w przypadku
transportu krajowego: 25 zł/doba).
3. Postanowienia dodatkowe:
a) Przy każdym transporcie ZLECENIODAWCA wskazuje termin
załadunku oraz dostawy, zmiana tego
terminu (przyśpieszenie lub/i opóźnienie) bez zgody
ZLECENIODAWCY jest traktowane jak
"nieterminowe podstawienie pojazdu".
b) Niedopełnienie obowia ̨zku z punktu a), które skutkuje
opóźnieniem w załadunku lub opóźnieniem w
dostawie jest traktowane jak "nieterminowe podstawienie
pojazdu".
c) Każde "nieterminowe podstawienie pojazdu" przez
ZLECENIOBIORCE ̨ pod załadunek i/lub rozładunek
skutkuje kara ̨ umowna ̨ w wysokości 200 euro (200 zł w transporcie
krajowym) za każda ̨ rozpocze ̨ta ̨
dobe ̨.

d) Przy opóźnieniach w załadunkach potwierdzonych karta ̨
postojowa ̨ ZLECENIOBIORCA ma prawo do
obcia ̨żenia ZLECENIODAWCY karami umownymi w wysokości 200
euro ( transport zagraniczny ) i 200 zł (transport krajowy) za
dobe ̨. Pierwsza doba, postój na odprawach celnych, postój w
Soboty, Niedziele i dni ustawowo wolne zwolnione sa ̨ z opłat.
e) W przypadku wycofania sie ̨ z realizacji zlecenia na mniej niż 3
dni robocze przed planowanym terminem załadunku skutkuje
obcia ̨żeniem ZLECENIOBIORCY wszystkimi kosztami zwia ̨zanymi
z podstawieniem pojazdu zaste ̨pczego.
f) Odjazd z miejsca załadunku z cze ̨ściowo załadowanym towarem
skutkuje obcia ̨żeniem ZLECENIOBIORCY wszystkimi kosztami
zwia ̨zanymi z podstawieniem pojazdu zaste ̨pczego, który odbierze
i dostarczy niezaładowany wcześniej ładunek.
g) Za podstawienie pojazdu technicznie nie przystosowanego do
załadunku, jak również nie podstawienie pojazdu pod załadunek
ZLECENIODAWCA stosuje wobec ZLECENIOBIORCY kare ̨ umowna ̨
równa ̨ stawce przewozowej ze zlecenia. Jednocześnie zastrzegaja ̨c
sobie prawo do dodatkowego obcia ̨żenia wszystkimi kosztami
zwia ̨zanymi z podstawieniem pojazdu zaste ̨pczego.
h) Podczas wykonywania transportu bez pisemnej zgody
ZLECENIODAWCY zabrania sie ̨ przeładunku i doładunku towaru
pod groźba ̨ nałożenia kary w wysokości ustalonego frachtu, z
wyja ̨tkiem kiedy wynika to ze zlecenia.
i) Podczas wykonywania transportu bez pisemnej zgody
ZLECENIODAWCY, w którym został zlecony załadunek na całej
powierzchni naczepy, zabrania sie ̨ doładunku towaru innego niż
wynikało to ze zlecenia przesłanego przez ZLECENIODAWCE ̨ pod
groźba ̨ nałożenia kary w wysokości ustalonego frachtu.
j) Niepoinformowanie o wysta ̨pieniu przeszkód uniemożliwiaja ̨cych
terminowy załadunek lub terminowa ̨ dostawe ̨ ZLECENIODAWCA
ma prawo zastosować kare ̨ umowna ̨ w wysokości 50 % stawki
frachtowej ustalonej w zleceniu.

4. Zakaz konkurencji.
a) ZLECENIOBIORCA zobowia ̨zuje sie ̨ przez okres 30 (trzydziestu)
miesie ̨cy od wykonania ostatniej
czynności dla ZLECENIODAWCY do nie naruszania zakazu
konkurencji w stosunku do podmiotów, na rzecz których lub w

imieniu których były wykonywane czynności powierzone mu
przez ZLECENIODAWCE ̨ pod rygorem kary umownej w wysokości
50 000 (pie ̨ćdziesia ̨t tysie ̨cy) euro.
b) Nawia ̨zywanie bezpośredniego kontaktu z klientem przez
ZLECENIOBIORCE ̨ jest niedozwolone. W przypadku nie
dotrzymania powyższego warunku przyjmuje ̨ sie ̨, że zasada
zakazu konkurencji została złamana i ZLECENIODAWCA ma
prawo wysta ̨pić z roszczeniami finansowymi w stosunku do
ZLECENIOBIORCY.
c) Sprawy zwia ̨zane z awizacja ̨ terminu załadunku, rozładunku
oraz inne sprawy zwia ̨zane z należytym wykonaniem transportu
wykonywane sa ̨ przez ZLECENIODAWCE ̨ na podstawie informacji
otrzymanych od ZLECENIOBIORCY. Bezpośredni kontakt z
firmami bez zgody ZLECENIODAWCY jest zakazany i traktowany
jako złamanie punktu 4 a).
5. Odpowiedzialność za przewożony towar.
Za wszystkie uszkodzenia, zaginiecie lub kradzieże towaru
ZLECENIOBIORCA odpowiada do wysokości faktury handlowej za
towar.
6. Płatność.
Termin płatności oraz waluta zawsze wskazana jest na zleceniu.
Termin płatności zawsze jest liczony od dnia otrzymania przez Euro
Logistics Ltd Sp. z o.o. wymaganych w pkt. 2. dokumentów.
Sprawy sporne rozstrzygane be ̨da ̨ przez sa ̨d powszechny właściwy
miejscowo dla ZLECENIODAWCY. Brak uwag w cia ̨gu 30 min do
otrzymania zlecenia oznacza jego pełna ̨ akceptacje ̨.
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