
OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZLECEŃ TRANSPORTOWYCH  
NA RZECZ C. HARTWIG SZCZECIN SPEDYTORZY MIĘDZYNARODOWI SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ                              

W SZCZECINIE 
 

 
1. Ogólne zasady dotyczące Zlecenia Transportowego 

 
1.1 Umowę przewozu uznaje się za zawartą w chwili, gdy: 
a) Przewoźnik potwierdzi  przyjęcie Zlecenia Transportowego  Spedytora pisemnie na adres 

Spedytora, pisemnie na adres e-mail Spedytora, pisemnie za pomocą faksu wysłanego na 
numer Spedytora, 

b) Przewoźnik nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zlecenia Spedytora w czasie 
niezbędnym na zapoznanie się z jego treścią, 

c) Przewoźnik niezwłocznie przystąpi do realizacji umowy. 
1.2 Przewoźnik oświadcza, że w chwili przyjęcia do realizacji Zlecenia Transportowego oraz w 

trakcie jego trwania posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
przewoźnika, z sumą gwarancyjną odpowiadająca co najmniej wartości towaru 
przyjmowanego do przewozu, oraz wszelkie licencje zgodnie z wymaganymi rodzajami 
działalności. Na każde żądanie Spedytora Przewoźnik jest przedłożyć polisę potwierdzającą 
zawarcie umowy ubezpieczenia oraz licencję na transport krajowy lub międzynarodowy. 

1.3 Przewoźnik przyjmując do realizacji  Zlecenie Transportowe, polegające na przewozie 
wskazanych w nim szczegółowo towarów, oświadcza, iż: 

a) Jest podmiotem profesjonalnie prowadzącym działalność przewozową; 
b) Dysponuje wiedzą i doświadczeniem w zakresie realizacji usług przewozu, gwarantuje 

wykonanie z należytą starannością zleconej mu usługi zgodnie z treścią Zlecenia 
Transportowego, jak również zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 
krajowego i międzynarodowego, w szczególności dotyczącymi warunków realizacji 
przewozów drogowych, przepisami ruchu drogowego, oraz zgodnie z przepisami 
określającymi warunki pracy kierowców, a także przyjętymi standardami i regułami 
wykonywania usług przewozu towarów objętych niniejszym zleceniem, dbając  o interesy 
Spedytora, 

c) Kierowcy, bezpośrednio wykonujący umowę przewozu posiadają wszelkie wymagane 
przepisami prawa, ważne uprawnienia, zaświadczenia i licencje, 

d) Środki transportu służące realizacji Zlecenia Transportowego spełniają wszelkie wymagane 
przepisami prawa warunki techniczne, ważne przeglądy okresowe i badania, oraz 
wyposażone są we wszelkie urządzenia wymagane przepisami prawa w dniu realizacji umowy 
przewozu. Podstawione pod załadunek środki transportowe są odpowiednie pod względem 
ładowności i wymagań określonych w Zleceniu Transportowym, oraz ich przestrzeń 
ładunkowa jest w należyty sposób zabezpieczona przed możliwością uszkodzenia towaru i 
narażenia go na niekorzystny wpływ warunków zewnętrznych w trakcie wykonywania 
umowy przewozu.  

e) Przy wykonywaniu umowy przewozu będzie się kierować wskazówkami Spedytora oraz osób 
przez niego wskazanych; 

1.4 Przewoźnik bez pisemnej zgody Spedytora nie może powierzyć wykonania Zlecenia 
Transportowego podwykonawcom. 

1.5  Przewoźnik, jego podwykonawca lub przedstawiciel (kierowca) ponosi pełną 
odpowiedzialność za załadunek oraz za rozmieszczenie towaru na przestrzeni ładunkowej. W 
przypadku wystąpienia wad, braków, rozbieżności, niezgodności lub jakiejkolwiek 
nieprawidłowości przy ładowaniu lub rozmieszczeniu towaru, wliczając w to prawidłowy 
nacisk na osie pojazdu, Przewoźnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym 
fakcie Spedytora oraz dokonać odpowiedniego wpisu w liście przewozowym.   



1.6 Przewoźnik jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji dotyczącej czasu pracy 
kierowców, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

1.7 W przypadku przewozu towarów niebezpiecznych na podstawie umowy europejskiej 
dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ( ADR), 
przewoźnik zobowiązany jest stosować się do wymagań dotyczących zasad parkowania 
pojazdów, określonych w dziale 8.4 tej umowy. W pozostałych przypadkach przewoźnik 
zobowiązany jest zapewnić parkowanie pojazdu w przewożonym ładunkiem na parkingach 
bezpiecznych i oświetlonych. 

1.8 Przewoźnik jest zobowiązany zapewnić Spedytorowi stałą łączność z kierowcą wykonującym 
transport, umożliwiającą powiadomienia w nagłych wypadkach oraz kontrolę aktualnej 
pozycji środka transportu na każde jego żądanie, w tym przekazać bezpośredni kontakt do 
kierowcy.  

1.9 Stosowanie alkoholu ( za wyjątkiem przepisanego przez lekarza), oraz narkotyków jest 
zabronione. 

 
2. Zasady płatności za zlecenie transportowe 

 
2.1 Wysokość oraz termin płatności za wykonanie przez Przewoźnika umowy przewozu 

każdorazowo określa Zlecenie Transportowe. 
2.2 Przewoźnik jest zobowiązany dostarczyć Spedytorowi fakturę VAT wraz z dokumentami 

przewozowymi ( list przewozowy, WZ, protokoły szkodowe itp.) w terminie 14 dni od daty 
wykonania usługi. 

2.3  Przewoźnik wyraża zgodę na potrącenie przez Spedytora z należnego mu wynagrodzenia 
wszystkich związanych z realizacją Zlecenia Transportowego, należnych spedytorowi kar 
umownych, odszkodowań i innych należności, za które odpowiedzialność ponosi Przewoźnik. 

 
3. Odpowiedzialność Przewoźnika 

 
3.1 W przypadku gdy Przewoźnik powierzy wykonanie umowy przewozu podwykonawcy bez 

pisemnej zgody Spedytora, lub dokona bez jego wiedzy doładunku lub przeładunku na inny 
środek transportu, Spedytor będzie uprawniony do naliczenia Przewoźnikowi kary umownej 
w wysokości 100 % frachtu. 

3.2 Wszystkie informacje zawarte w Zleceniu spedycyjnym są poufne i stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa Spedytora. W przypadku naruszenia zasady poufności przez Przewoźnika, 
Spedytor będzie uprawniony do naliczenia Przewoźnikowi kary umownej w wysokości 10.000 
EUR.  

3.3 Nie podstawienie w miejscu i czasie wskazanym przez Spedytora pojazdu powoduje, iż 
Spedytorowi przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 100% frachtu. 

3.4 Przewoźnik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakiejkolwiek współpracy z 
kontrahentami Spedytora ( zakaz konkurencji). Zakaz ten obejmuje w szczególności 
niezawieranie z kontrahentami Spedytora umów przewozu, spedycji, lub innych umów o 
podobnym charakterze. Zakaz ten obowiązuje Przewoźnika w trakcie współpracy ze 
Spedytorem oraz w okresie 1 roku od udzielenia Przewoźnikowi ostatniego Zlecenia 
Transportowego. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji, Przewoźnik zapłaci 
Spedytorowi karę umowną w wysokości 10.000 EUR. 

3.5 Spedytor będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w 
każdym wypadku, gdy szkoda przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej.    

 
4. Postanowienia dotyczące ochrony towarów niebezpiecznych. 

 
4.1 Towary niebezpieczne mogą być wydane do przewozu wyłącznie przewoźnikowi o ustalonej 

tożsamości. 



4.2 Miejsca używane do czasowego przechowywania towarów niebezpiecznych podczas ich 
przewozu, znajdujące się w obrębie terminali, placów przeładunkowych, baz transportowych, 
placów postojowych powinny być odpowiednio chronione, dobrze oświetlone, a także, o ile 
to możliwe i wskazane – niedostępne dla osób postronnych. 

4.3 Każdy członek załogi pojazdu przewożącego towary niebezpieczne powinien posiadać przy 
sobie dokument z fotografią potwierdzający jego tożsamość. 

 
5. Postanowienia końcowe. 

 
5.1 Niniejsze warunki stanowią integralną część każdego Zlecenia Transportowego udzielonego 

przez Spedytora 
5.2 Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Zlecenia Transportowego będą rozpatrywane 

przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spedytora. 
 

 


