
Warunki zlecenia: 
1. Brak pisemnej odmowy (w formie e-mail bądź faksem) na złożone (w formie e-mail 

bądź faksem) zlecenie transportowe w przeciągu 30 minut jest równoznaczny z 

przyjęciem zlecenia do realizacji. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż potwierdzenie przyjęcia zlecenia zostało podpisane przez 

osoby upoważnione do reprezentowania Zleceniobiorcy na dowód czego zobowiązany 

jest do przesłania wraz z potwierdzonym zleceniem dokumentów rejestrowych firmy. 

3. Zleceniobiorca ponosi finansową odpowiedzialność za przewożony ładunek i 

oświadcza, iż posiada ubezpieczenie OC przewoźnika w wysokości nie niższej niż 

100tys. USD oraz niezbędne licencje i uprawnienia. 

4. Kierowca odpowiada za ilościowy i jakościowy załadunek i rozładunek towaru, 

zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia ładunku na samochodzie oraz ponosi 

wszelką odpowiedzialność za pobrany ładunek. Postój samochodu dopuszczalny jest 

tylko na parkingach strzeżonych. 

5. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieterminowego i 

nierzetelnego wykonania usługi. W razie powstania jakichkolwiek strat lub uszkodzeń 

ładunku w wyniku realizacji usługi Zleceniobiorca zobowiązuje się do pokrycia 

wynikających z tego tytułu kosztów. 

6. W przypadku załadowania towaru poniżej 22 ton Zleceniobiorca jest zobowiązany do 

powiadomienia Zleceniodawcy o zaistniałej sytuacji, w przeciwnym razie strony 

ustalają karę umowną przeliczoną wg następującego wzoru:  

Koszt=Cena frachtu-(Cena frachtu/24t*Rzeczywista masa ładunku) 

7. Waga ładunku na zleceniu transportowym jest wagą teoretyczną wskazaną wg. naszej 

najlepszej wiedzy. Faktura za usługę transportową winna być wystawiona zgodnie z 

wagą rzeczywistą podaną przy rozładunku.  

8. Doładunek innego towaru na zamówiony środek transportu jest niedopuszczalny bez 

pisemnej zgody ze strony Zleceniodawcy. 

9. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Zleceniobiorcy kwotą 150EUR w 

przypadku niepodstawienia samochodu w terminie określonym w zleceniu 

transportowym i nieterminowego dostarczenia towaru na miejsce rozładunku. 

Wszystkie postoje winny być potwierdzone przez załadowcę na karcie postoju 

czytelnym podpisem z pieczątką firmową oraz datą i godziną załadunku. 

10. Zleceniobiorca oświadcza, że samochód podstawiony przez niego do załadunku posiada 

możliwość załadunku zarówno z boku jak i z góry. W przypadku, jeśli któryś z rodzajów 

załadunku nie będzie możliwy a Zleceniobiorca nie poinformuje o tym Zleceniodawcę 

na piśmie przed przyjęciem zlecenia, Zleceniodawca ma prawo do obciążenia 

Zleceniobiorcy kwotą 150 Eur. Zleceniobiorca oświadcza również, że plandeka naczepy 

podstawianego samochodu jest szczelna oraz spełnia wymogi wszelkich 

obowiązujących przepisów prawa. 

11. Zleceniobiorca (przewoźnik) nie może przekazywać zlecenia do realizacji dalszym 

podwykonawcom pod rygorem zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w 

wysokości 200 EUR. 

12. Koszt postoju pojazdu pod załadunkiem lub rozładunkiem na terenie Unii Europejskiej 

wynosi 50EUR za dobę postoju, liczone dopiero po 24 godzinach, jest negocjowany za 

każdym razem i obowiązkowo musi być podparty podbitą przez załadowcę lub 

odbierającego towar wypełnioną kartą postojową (numer rejestracyjny pojazdu, daty, 

godziny, pieczęć zakładu i podpis osoby uprawnionej). Te same warunki dotyczą 

postojów w krajach poza Unią Europejską z tym, że długość postoju bez dodatkowych 

opłat karnych wynosi 48 godzin. Brak prawidłowo wypełnionej lub podbitej karty 

postojowej wyklucza roszczenia odszkodowawcze. Zleceniodawca nie ponosi 



odpowiedzialności za postoje zależne od Urzędu Celnego oraz aktualnej sytuacji na 

granicach. Nie płacimy za dni wolne, soboty, niedziele i święta. 

13. O trudnościach w realizacji zlecenia należy niezwłocznie powiadomić Zleceniodawcę 

na numer telefonu: 534-750-403 

14. Upoważniamy Was do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

15. Zleceniobiorca zobowiązuje się do podania na fakturze VAT numeru zlecenia 

transportowego Zleceniodawcy. Faktury bez podanego numeru zlecenia będą odsyłane 

bez księgowania, a termin płatności liczony będzie od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

16. Fakturę należy dostarczyć na adres Zleceniodawcy wraz z kompletem oryginałów 

dokumentów, tj. potwierdzonym przez odbiorcę przesyłki listem przewozowym oraz 

dokumentami WZ w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. W innym przypadku 

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do potrącenia 50% sumy należności i wydłużenia 

terminu płatności do 120 dni od daty dostarczenia faktury VAT. 

17. Kierowca zobowiązany jest do posiadania własnych przekładek drewnianych w ilości 

25 sztuk. W przypadku braku firma transportowa będzie obciążona na kwotę 5 zł za 

każdą wydaną przekładkę. 

18. Zleceniobiorca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich 

praw lub obowiązków wynikających ze zlecenia ani w inny sposób dążyć do ich zbycia. 

19. Każdy kierowca zobowiązany jest podczas załadunku oraz rozładunku posiadać: kask 

ochronny, kamizelkę odblaskową, buty robocze, drabinkę do wejścia na naczepę.  

20. Każdy kierowca zobowiązany jest do zabezpieczenia ładunku za pomocą pasów i 

łańcuchów. 

21. Kierowca jest zobowiązany do czytelnego podpisu oraz pieczątki z miejsca rozładunku 

u klienta 


