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Issue the invoice to:        Send the invoice to: 
Gosped Sp. z o.o. Sp. Komandytowa       Gosped Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 
77-127 Nakla         83-423 Sarnowy 
ul. Przyjazna 11         Sarnowy 4B 
NIP: PL5911673953 
 

1. The standard payment term is 55 days, unless otherwise agreed, which will be indicated on the first page of the order. 
2. The Contractor is obliged to deliver to the Principal a VAT invoice for each order separately (collective invoices will not be honored) 

along with correctly filled original documents, in particular: 2 pcs. The consignment note (CMR) and other documents listed therein, as 
well as a stamped transport order within 14 calendar days from the date of unloading. If this deadline is exceeded, the payment is 90 
days.  

3. In the event of an incorrectly issued invoice or without the required documents, the payment period will start from the date of delivery 
and will be 90 days. 

4. The invoice with the complete set of original transport documents must reach the Principal at the correspondence address. In the case of 
delivering documents to an address other than the correspondence address, the payment deadline will be 90 days.  

5. The Contractor declares that he is a VAT payer. The invoice issued by the Contractor will be issued in accordance with applicable 
regulations. The invoice must contain: order number, actual date of loading and unloading, date of sale = date of unloading. For invoices 
issued in PLN, EUR, GBP, the rate on the day before the unloading date (the day before the sale date) should be used. An invoice issued 
in a currency must have a clearly marked currency account and a clearly marked PLN account. In the event of incorrectly issued invoices, 
the invoice will be returned without attached documents and without accounting. 

6. The Principal reserves the right to make payments for invoices in any currency to any account specified in the invoice, regardless of the 
currency denomination, excluding the Principal's liability for the currency conversion rate adopted by the recipient's bank. 

7. The Contractor is obliged to send the confirmed order to the e-mail address (order@gosped.eu) within 30 minutes of sending the order 
(the date and time is shown in the upper right corner of the order), otherwise the payment deadline will be extended to 90 days. The order 
confirmation is considered to be a scan of the order with a signature and seal on each page. 

8. All questions regarding payments should be sent only to the e-mail address finance@gosped.eu . 
9. The order is considered accepted when it is sent to the e-mail address or fax number of the Contractor. Also, taking any action aimed at 

the execution of the engagement is considered acceptance of the terms of the engagement. The Contractor has the right to cancel the 
order in writing within 30 minutes from the moment it is sent by the Principal (the date and time is shown in the upper right corner of the 
order and is recorded in the sending e-mail). 

10. The Contractor's resignation from the execution of the accepted order, as well as failure to provide the vehicle for loading, is associated 
with a contractual penalty in the amount of the full rate of the agreed net freight without the need to document the costs, and if the costs 
are higher, then after documenting them. 

11. If there is a delay in providing the vehicle for loading, the Contractor shall pay a contractual penalty in the amount of EUR 150 net for 
each hour (delay for loading exceeding 6 hours is considered as failure to provide the vehicle for loading) and additionally cover any 
costs to be borne by the Principal. 

12. 12. The Contractor is obliged to have valid vehicle liability insurance and OCP with a full scope of insurance (i.e. no exclusions of the 
insurer's liability for damages consisting in theft or robbery, no exclusions regarding the type of cargo transported and the territorial 
scope) and the guarantee sum corresponding to at least the value of the transported cargo. In the absence of OCP insurance or its 
insufficient amount, the Contractor is obliged to insure the cargo. 

13. The Contractor is obliged to have the necessary licenses and permits for transport, including international transport, if the order concerns 
a foreign route. Acceptance of the order for execution is tantamount to confirming the fact that the Contractor is an authorized carrier 
with appropriate licenses and insurance, and has the appropriate equipment and personnel to properly perform the order. 

14. The Contractor is obliged to provide a vehicle suitable for the transport of the goods specified in the order.  
15.  Reloading or loading an extra cargo without the prior written consent of the Principal is strictly forbidden. In the event of failure to 

comply with the prohibition, a contract penalty in the amount of net freight will be charged. 
16. Principal stipulates that the first 48 hours of parking for loading and unloading separately (72 hours in the Commonwealth of Independent 

States), as well as stop on Saturdays, Sundays and public holidays when loading and unloading are free of charge parking. Principal is not 
responsible for stops at borders, Customs Offices and public limited movement of lorries. In the remaining scope, the Contractor is 
entitled to a contractual penalty in the amount of EUR 200 for each commenced 24 hours of downtime. Time takes into account the 
performance of the carriage downtime, referred to above, and the lack of receipt by the recipient before this time is not considered an 
obstacle to the release of the shipment. 

17. The Contractor is obliged to document the stoppage and its time during loading and unloading operations with a stopover card confirmed 
by the sender or recipient, respectively. The basis for calculating parking fees may only be a stopover card confirmed by the sender or 
recipient. The Contractor is entitled to fees only if the Principal is informed about the delay in loading or unloading at the time of its 
occurrence. 

18. The Contractor is obliged to check the compliance of the goods with the documentation, in particular with regard to the quantity, weight, 
characteristics and numbers of the goods, as well as its condition, the condition of its packaging and the condition of preparing the 
shipment for transport. The driver is obliged to check the correctness of the loading performed by the sender, he is also responsible for 
the proper arrangement and securing of the cargo during transport, the Contractor bears the risk of overloading on the axle. 

19. The contractor is obliged to equip the car with at least sixteen 500 DaN safety belts with a long handle, anti-slip mats, angles (minimum 
40 pieces), min. two expansion beams. In the absence of the required equipment, the carrier will be charged for necessary equipment. If 
the driver needs to load or unload the goods, he must have a forklift license. 

20. In the event of any inconsistencies or complications after accepting the Order and during the performance of the transport, the Contractor 
is obliged to contact the Ordering Freight Forwarder within a maximum of 15 minutes from the incident, using the mobile number 
provided on the order or the Principal, tel. No. +48 586 811 158 or +48 586 865 267 or +48 882 742 299. For action taken without 
consultation and consent of the Principal Contractor bears full responsibility, in particular, it charged all costs arising in connection with 
the activities or failure. 
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21. The Contractor is obliged to provide the Principal with constant telephone contact with the driver performing the transport. 
22. The contractor is obliged to provide information to the ordering forwarder by e-mail or text message about the position of the car every 

day by 8:30 am, under pain of imposing a contractual penalty of EUR 25 without documenting the costs. 
23. The contractor is obliged to carry out this order personally. The Contractor may subcontract the performance of this contract to a third 

party only after obtaining the written consent of the Principal. In the event of a breach by the Contractor of the provisions of this point, 
the Principal shall charge a contractual penalty of 50% of the net freight. 

24. The contractor bears full responsibility for its subcontractors consecutive subcontractors, as well as all persons who perform the transport 
contractor commissioned by the Client, regardless of whether they are solvent. The Principal may submit recourse claims to the 
Contractor also in a situation where the Contractor personally did not cause the damage. 

25. In case of damage in transport or from the delay Principal shall be entitled to charge the Contractor the costs of remedying the damage 
from the moment when he is called upon to compensate for her, even when he has not repaired the damage. 

26. The contractor and its subcontractors will remain completely neutral towards our client as well as the sender and recipient of the 
shipment for a period of 36 months from the completion of this order under the penalty of a contractual penalty of EUR 10,000. The 
Contractor is responsible for its subcontractors with regard to the payment of the contractual penalty. 

27. The Contractor declares that he complies with the provisions of each of the European Union countries regarding the minimum wage and 
authorizes the Principal to check the accuracy of this declaration, in particular by requesting the provision of relevant information and 
documents. In the event of imposing any financial penalties on the Principal resulting from the breach by the Contractor of any legal 
provisions, the Contractor will refund the Principal their full value. 

28. In matters not covered by this Agreement, the relevant provisions of the law. 
29. In the event of a complaint, the Principal reserves the right to withhold payments for the services provided until the matter is resolved, in 

the amount corresponding to the estimated value of the damage. 
30. The court competent to hear any disputes that may arise from the conclusion or performance of this agreement is the district court in 

Gdańsk. 
31. The Principal has the right to withdraw from the contract concluded on the basis of this order by the date of loading (including the date of 

loading), without giving reasons. The withdrawal takes effect by sending the order cancellation by fax, sending the information about the 
cancellation of the order by e-mail or transferring the cancellation in another written form. 

32. Payment due to the Contractor's may not be transferred to a third party without the consent of the Principal. 
33. The Principal has the right to charge a fee for additional activities related to the service of the order in the amount of EUR 25 net - this 

invoice will not require the signature of the Contractor. 
34. The Contractor agrees to issue debit invoices and debit notes without his signature in the event of failure to comply with the terms of the 

order. 
35. The Principal agrees to issue an invoice without the Principal's signature up to the value of the order. 
36. Any penalties, notes, charges specified in these order terms and conditions expressed in EUR may be converted into PLN or another 

currency at the exchange rate on the day preceding the issue of the document. 
37. This order may be accepted only without reservations (Art. 68 [1] of the Civil Code does not apply to these conditions). Any changes and 

deletions made by the Contractor on the order form received from the Principal will be considered ineffective. 
38. Transportation must be performed under conditions ensuring the maximum safety of the transported cargo. Stopovers during transport are 

allowed only in safe, lighted and, if possible, guarded parking lots. It is forbidden to transport third parties and animals in the cabin 
during the transport for the client. 

39. During each stop, the driver is obliged to close the vehicle carefully with all factory locks and activate all installed anti-theft devices, 
alarm, immobilizer etc., as well as take the vehicle documents and transport documents with him. 

40. The Contractor (Carrier) is obliged to replace the returnable Euro pallets at the place of loading and at the place of unloading in a 1: 1 
ratio and to obtain a correctly filled and signed pallet receipt from the sender and recipient. The Contractor has the right not to pick up the 
pallets at the place of unloading only after receiving an entry in the pallet receipt: "The pallets were not delivered due to lack of 
replacement pallets". Otherwise, the Contractor reserves the right to charge contractual penalties in the amount of EUR 20 net for each 
unsettled pallet. If the value of unchanged pallets exceeds the amount of the contractual penalty, the Principal will charge the Contractor 
up to the amount of costs incurred. 

41. issuing the parcel to the recipient, the following conditions should be met:  
a. the parcel was delivered to the company's headquarters or the recipient's place of residence indicated by the sender; 
b. the parcel was delivered to an adult at the address indicated; 
c. the person receiving the receipt must be signed with a legible signature and the company name; 
d. the receipt has been stamped: 

 if the addressee is a natural person: the number of the recipient's ID card or other identity document, 
and the ID card or other identity card has been presented to the Contractor, 

 if the addressee is an entrepreneur / company: company seal 

 

In the event of a disputes the terms and conditions in Polish shall apply. 
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Fakturę wystaw na:        Fakturę wyślij do: 
Gosped Sp. z o.o. Sp. Komandytowa       Gosped Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 
77-127 Nakla         83-423 Sarnowy 
ul. Przyjazna 11         Sarnowy 4B 
NIP: PL5911673953 
 

1. Standardowy termin płatności wynosi 55 dni, chyba że ustalono inaczej co będzie wskazane na pierwszej stronie zlecenia. 
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest doręczyć Zleceniodawcy fakturę VAT do każdego zlecenia oddzielnie (faktury zbiorcze nie będą 

honorowane) wraz z prawidłowo wypełnionymi oryginalnymi dokumentami w szczególności: 2szt. Listu przewozowego oraz inne 
wymienione w nim dokumenty, a także podbite zlecenie transportowe w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia rozładunku. W 
przypadku przekroczenia tego terminu płatność wynosi 90 dni. 

3. W przypadku dostarczenia faktury błędnie wystawionej lub bez wymaganych dokumentów, termin płatności liczył się będzie od dnia ich 
uzupełnienia oraz będzie wynosił 90 dni. 

4. Faktura z kompletem oryginalnych dokumentów transportowych musi dotrzeć do zleceniodawcy, na adres korespondencyjny.     W 
przypadku dostarczenia dokumentów na inny adres niż korespondencyjny,  termin płatności będzie wynosił  90 dni.  

5. Zleceniobiorca oświadcza iż jest płatnikiem VAT. Faktura wystawiona przez Zleceniobiorcę będzie wystawiona zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Faktura musi zawierać: numer zlecenia,  rzeczywistą datę załadunku i rozładunku, data sprzedaży = data 
rozładunku. Dla faktur wystawionych w PLN, EUR, GBP należy przyjąć kurs z dnia poprzedzającego dzień rozładunku (dzień 
poprzedzający datę sprzedaży). Faktura wystawiona w walucie musi posiadać wyraźnie oznaczone konto walutowe oraz wyraźnie 
oznaczone konto złotówkowe. W przypadku dostarczenia błędnie wystawionych faktur, faktura zostanie odesłana bez załączonych 
dokumentów oraz bez  księgowania. 

6. Zleceniodawca, zastrzega sobie możliwość wykonania płatności za faktury w dowolnej walucie na dowolne konto podane na fakturze bez 
względu na oznaczenie walutowe z wyłączeniem odpowiedzialności Zleceniodawcy za przyjęty kurs przeliczenia waluty przez bank 
odbiorcy. 

7. Zleceniobiorca ma obowiązek w ciągu 30 minut od wysłania zlecenia (data i godzina widnieje w prawym górnym rogu zlecenia) przez 
Zleceniodawcę, przesłać na adres mailowy (order@gosped.eu) potwierdzone zlecenie pod rygorem wydłużenia terminu płatności do 90 
dni. Za potwierdzenie zlecenia uważa się skan zlecenia wraz z podpisem i pieczęcią na każdej stronie. 

8. Wszystkie zapytania dotyczące płatności należy kierować wyłącznie na adres mailowy finance@gosped.eu . 
9. Zlecenie uważa się za przyjęte w momencie wysłania na adres mailowy lub numer fax Zleceniobiorcy. Również podjęcie jakichkolwiek 

działań zmierzających do realizacji zlecenia uważa się za przyjęcie warunków zlecenia. Zleceniobiorca ma prawo do pisemnej rezygnacji 
z wykonania zlecenia w ciągu 30 minut od momentu jego wysłania przez Zleceniodawcę (data i godzina widnieje w prawym górnym 
rogu zlecenia, oraz zapisana jest w mailu nadawczym).  

10. Rezygnacja Zleceniobiorcy z wykonania przyjętego zlecenia,  a także  niepodstawienie środka transportu  pod  załadunek wiąże się z 
poniesieniem kary umownej w wysokości pełnej stawki umówionego frachtu netto bez konieczności dokumentowania kosztów, a jeśli 
koszty są wyższe to po ich udokumentowaniu.  

11. W przypadku  spóźnienia w podstawieniu środka transportu  na załadunek Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 150 EUR 
netto za każdą godzinę (spóźnienie na załadunek przekraczające 6 godzin uważane jest za niepodstawienie pojazdu pod załadunek ) oraz 
dodatkowo pokryje  ewentualne  koszty, jakie poniesie Zleceniodawca. 

12. Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie OC pojazdu oraz OCP z pełnym  zakresem  ubezpieczenia (tj. brak 
wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody polegające na kradzieży lub rabunku, brak wyłączeń dotyczących  rodzaju  
przewożonego ładunku oraz zakresu terytorialnego) oraz sumą gwarancyjną odpowiadającą każdorazowo co najmniej wartości 
przewożonego ładunku. W przypadku braku ubezpieczenia OCP lub jego niewystarczającej wysokości Zleceniobiorca zobowiązany jest 
ubezpieczyć ładunek. 

13. Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać niezbędne licencje i zezwolenia na wykonywanie transportu, w tym transportu 
międzynarodowego jeśli zlecenie dotyczy trasy zagranicznej. Przyjęcie zlecenia do realizacji jest równoznaczne z potwierdzeniem faktu, 
iż Zleceniobiorca jest uprawnionym przewoźnikiem posiadającym odpowiednie licencje i ubezpieczenia oraz dysponuje odpowiednim 
sprzętem i personelem do prawidłowego wykonania zlecenia. 

14. Zleceniobiorca zobowiązany jest podstawić samochód odpowiedni do transportu towaru określonego w zleceniu.  
15. Obowiązuje całkowity zakaz przeładunków lub doładunków bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zleceniodawcy. W przypadku 

niedotrzymania zakazu zostanie naliczona kara umowa w wysokości frachtu netto. 
16. Zleceniodawca zastrzega, iż pierwsze 48 godziny postoju na załadunek i osobno na rozładunek (72 godziny w krajach Wspólnoty 

Niepodległych Państw), a także postój w soboty, niedziele oraz święta przy załadunku i rozładunku są wolne od opłat postojowych. 
Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za postoje na granicach państw, Urzędach Celnych oraz w dni ograniczonego poruszania 
się samochodów ciężarowych. W pozostałym zakresie Zleceniobiorcy przysługuje kara umowna w kwocie 200 euro za każde rozpoczęte 
24 h przestoju. Czas wykonania przewozu uwzględnia przestoje, o których mowa powyżej, a brak odebrania przesyłki przez odbiorcę 
przed upływem tego czasu nie jest uważany za przeszkodę w wydaniu przesyłki. 

17. Zleceniobiorca zobowiązany jest udokumentować postój i jego czas podczas czynności załadunkowych i rozładunkowych kartą 
postojową potwierdzoną odpowiednio przez nadawcę lub odbiorcę. Podstawą naliczenia opłat postojowych może być wyłącznie karta 
postojowa potwierdzona przez nadawcę lub odbiorcę. Opłaty przysługują Zleceniobiorcy wyłącznie w sytuacji informowania 
Zleceniodawcy o zaistniałym opóźnieniu w załadunku lub rozładunku w momencie jego wystąpienia. 

18. Zleceniobiorca  zobowiązany jest sprawdzić zgodność towaru z dokumentacją, w szczególności w zakresie ilości, wagi, cech i numerów 
towaru, a także jego stan, stan  jego opakowania i stan przygotowania przesyłki do przewozu. Kierowca zobowiązany jest sprawdzić 
prawidłowość dokonanego przez nadawcę załadunku , jest również odpowiedzialny  za właściwe rozmieszczenie i zabezpieczenie 
ładunku na czas transportu, ryzyko przeciążeń na osi ponosi Zleceniobiorca. 

19. Zleceniobiorca  zobowiązany jest do posiadania na wyposażeniu samochodu minimum szesnastu pasów zabezpieczających 500 DaN z 
długą rączką, mat antypoślizgowych, kątowników (minimum 40sztuk), min. dwóch belek rozporowych. W przypadku braku 
wymaganego wyposażenia przewoźnik zostanie obciążony za doposażenie. W przypadku konieczności załadunku lub rozładunku towaru 
przez kierowcę, musi się on legitymować uprawnieniami na wózki widłowe. 



Sarnowy 09-11-2020   OGÓLNE WARUNKI UMOWY-ZLECENIA (OWU) 
  

Strona 2 z 2 
 

20. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub komplikacji po przyjęciu Zlecenia i podczas wykonywania przewozu Zleceniobiorca 
zobowiązany jest skontaktować się w przeciągu maksymalnie 15 minut od zaistniałego zdarzenia ze Spedytorem  zlecającym  pod  
numerem  komórkowym  podanym  na  zleceniu lub Zleceniodawcą tel. nr +48586811158 lub +48586865267 lub +48882742299. Za 
działania podjęte bez  konsultacji i zgody Zleceniodawcy pełną odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca, w tym w szczególności 
obciążają go wszelkie koszty powstałe w związku z podjętymi działaniami lub zaniechaniami. 

21. Zleceniobiorca  zobowiązany jest zapewnić Zleceniodawcy stały kontakt  telefoniczny z kierowcą wykonującym przewóz. 
22. Zleceniobiorca zobowiązany jest każdego dnia do godziny 8:30 przekazać informacje spedytorowi zlecającemu w formie mailowej lub 

sms o pozycji auta pod  rygorem  nałożenia kary umownej w wysokości 25 EUR bez dokumentowania kosztów. 
23. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać niniejsze zlecenie osobiście. Zleceniobiorca może podzlecić wykonanie niniejszej umowy 

podmiotowi  trzeciemu  wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zleceniodawcy. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę 
postanowień niniejszego punktu, Zleceniodawca naliczy karę umowną w wysokości 50% frachtu netto. 

24. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich podwykonawców, kolejnych podwykonawców, a także za wszystkie osoby 
które wykonują przewóz zlecony Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę, bez względu na to czy są wypłacalne. Zleceniodawca może 
kierować do Zleceniobiorcy roszczenia regresowe również w sytuacji, gdy Zleceniobiorca osobiście nie spowodował wystąpienia szkody. 

25. W przypadku  wystąpienia szkody w przewozie bądź z tytułu opóźnienia Zleceniodawca uprawniony  będzie do obciążenia 
Zleceniobiorcy kosztami naprawienia szkody od momentu, gdy sam zostanie wezwany do jej wyrównania, również w sytuacji, gdy sam 
szkody jeszcze nie naprawił. 

26. Zleceniobiorca i jego podwykonawcy zachowają całkowitą neutralność wobec naszego klienta oraz nadawcy i odbiorcy przesyłki w 
okresie 36 miesięcy od zakończenia niniejszego zlecenia pod rygorem kary umownej w wysokości 10 000 EURO. W zakresie zapłaty 
kary umownej Zleceniobiorca odpowiada za swoich podwykonawców. 

27. Zleceniobiorca oświadcza, iż przestrzega zapisów każdego z państw Unii Europejskiej dotyczących płacy minimalnej i upoważnia 
Zleceniodawcę do kontrolowania prawdziwości tego oświadczenia, w szczególności poprzez żądanie dostarczenia odpowiednich 
informacji i dokumentów. W przypadku nałożenia na Zleceniodawcę jakichkolwiek kar finansowych wynikających z naruszenia przez 
Zleceniobiorcę jakichkolwiek przepisów prawa Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy ich pełną wartość. 

28. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. 
29. W przypadku reklamacji Zleceniodawca zastrzega prawo do wstrzymania płatności za wykonane usługi do czasu wyjaśnienia sprawy, w 

wymiarze odpowiadającym szacunkowej wartości szkody. 
30. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć z zawarcia lub wykonania niniejszej umowy jest sąd rejonowy w 

Gdańsku. 
31. Zleceniodawcy przysługuje  prawo odstąpienia od umowy zawartej na podstawie niniejszego zlecenia w terminie do dnia załadunku 

(włącznie z dniem załadunku), bez podania przyczyn. Odstąpienie dochodzi do skutku poprzez przesłanie faksem anulacji zlecenia, 
przesłanie e-mailem informacji o anulacji zlecenia lub przekazanie anulacji w innej formie pisemnej. 

32. Wierzytelność związana z wynagrodzeniem Zleceniobiorcy, nie może zostać przeniesiona na osobę trzecią bez zgody Zleceniodawcy. 
33. Zleceniodawca ma prawo naliczyć opłatę za dodatkowe czynności związane z obsługą zlecenia w kwocie 25 EUR netto - faktura ta nie 

będzie wymagała podpisu Zleceniobiorcy. 
34. Zleceniobiorca zgadza się na wystawianie faktur obciążeniowych  i not obciążeniowych bez swojego podpisu w przypadku 

niedopełnienia warunków zlecenia. 
35. Zleceniodawca zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu Zleceniodawcy do wysokości wartości zlecenia. 
36. Wszelkie kary, noty, obciążenia wymienione w niniejszych warunkach  zlecenia wyrażone w walucie EUR mogą zostać przeliczone na 

PLN lub inną walutę po kursie z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu. 
37. Niniejsze zlecenie może zostać przyjęte jedynie bez zastrzeżeń (do niniejszych warunków nie ma zastosowania Art. 68[1] k.c.). Wszelkie 

zmiany i skreślenia dokonane przez Zleceniobiorcę na druku  zlecenia otrzymanym od Zleceniodawcy będą uważane za nieskuteczne. 
38. Przewóz musi być dokonywany w warunkach zapewniających maksymalne bezpieczeństwo przewożonego ładunku. Postoje w czasie 

transportu dozwolone są tylko na bezpiecznych, oświetlonych i w miarę możliwości strzeżonych parkingach. Obowiązuje zakaz 
przewozu osób trzecich i zwierząt w kabinie podczas wykonywania przewozu dla zleceniodawcy. 

39. Podczas każdego  postoju  kierowca zobowiązany jest w przypadku opuszczenia pojazdu dokładnie go zamknąć na wszystkie zamki 
fabryczne i uruchomić wszystkie zainstalowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, alarm, immobiliser itp., a także zabrać ze sobą 
dokumenty pojazdu i dokumenty przewozowe. 

40. Zleceniobiorca (Przewoźnik) zobowiązany jest do wymiany zwrotnych palet Euro w miejscu załadunku oraz w miejscu rozładunku w 
stosunku 1:1 oraz do uzyskania od nadawcy i odbiorcy prawidłowo wypełnionego i podpisanego kwitu paletowego. Zleceniobiorca ma 
prawo nie odebrać palet na miejscu rozładunku jedynie uzyskawszy wpis w kwit paletowy: "Palet nie wydano z powodu braku palet na 
wymianę". W przeciwnym przypadku Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokości 20 Euro netto  za 
każdą nierozliczoną paletę. Jeśli wartość niewymienionych palet przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zleceniodawca 
obciąży Zleceniobiorcę do wysokości poniesionych kosztów. 

41. Przy wydawaniu przesyłki odbiorcy powinny być spełnione następujące warunki:  
a. przesyłka została dostarczona do siedziby firmy lub miejsca zamieszkania odbiorcy wskazane przez nadawcę; 
b. przesyłka została wydana osobie dorosłej znajdującej się pod wskazanym adresem; 
c. osoba odbierająca pokwitowała odbiór czytelnym podpisem wraz z nazwą firmy; 
d. pokwitowanie zostało opatrzone: 

 w przypadku gdy adresatem jest osoba fizyczna: numerem dowodu osobistego lub innego 
dokumentu tożsamości odbiorcy, a dowód osobisty lub inny dowód tożsamości został okazany 
Zleceniobiorcy, 

 w przypadku gdy adresatem jest przedsiębiorca / firma: pieczęcią firmową 
 


