Ogólne Warunki Współpracy
§ 1.
Zleceniobiorca wykonuje usługi na rzecz zleceniodawcy na podstawie zlecenia każdorazowo
zaakceptowanego przez obie strony, przesyłanego faksem lub pocztą elektroniczną na adresy
wskazane powyżej. Integralną część każdego zlecenia stanowią niniejsze Ogólne Warunki
Współpracy (dalej: OWW).
§ 2.
Zleceniodawca upoważnia zleceniobiorcę do występowania w imieniu zleceniodawcy w celu
uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do zrealizowania zlecenia, o którym mowa w
§ 1 OWW.
§ 3.
Warunkiem przystąpienia do realizacji zlecenia, o którym mowa w § 1 OWW przez
zleceniobiorcę jest dokonanie przez zleceniodawcę pełnej przedpłaty należności wskazanej w
zleceniu, zgodnie z ofertą OF / pro formą PROF wystawioną przez zleceniobiorcę.
§ 4.
Z upoważnienia zleceniodawcy, zleceniobiorca podejmuje działania mające na celu
wykonanie usług każdorazowo określonych w zleceniu, o którym mowa w § 1 OWW.
Zleceniobiorca nie jest upoważniony do występowania jako przewoźnik lub spedycja
zajmująca się załadunkami ponadnormatywnymi. Zleceniobiorca zobowiązany jest do
podjęcia z należytą starannością działań mających na celu uzyskanie dla zleceniodawcy
zezwolenia na przejazd transportów ponadnormatywnych, ale nie gwarantuje uzyskania i
terminowego przedłożenia zezwolenia na transport lub zezwolenia na odstępstwa.
§ 5.
W przypadku rezygnacji zleceniodawcy ze zlecenia, o którym mowa w § 1 OWW bądź w
przypadku gdy wniosek złożony przez zleceniobiorcę na podstawie tego
zlecenia spotka się z odmową realizacji w organie lub urzędzie właściwym do realizacji
wniosku, zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów prowizji
zleceniobiorcy ustalonych w zleceniu oraz do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych
przez zleceniobiorcę w związku z realizacją zlecenia. Wszelkie zmiany dotyczące warunków
realizacji zlecenia, wprowadzone przez zleceniodawcę w trakcie lub po zakończeniu
postępowania mającego na celu realizację usług wskazanych w zleceniu, które generują
dodatkowe koszty, muszą zostać pokryte przez zleceniodawcę niezwłocznie. Zleceniobiorca
nie ponosi odpowiedzialności za wysokość kosztów wynikających ze zmian wprowadzonych
przez zleceniodawcę, a zleceniodawca wprowadzając jakiekolwiek zmiany w pełni akceptuje
wszystkie koszty z nimi związane.
§ 6.

Zleceniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami obowiązującymi w danym
kraju dotyczącymi transportu ponadnormatywnego, w tym przepisami regulującymi ruch
drogowy oraz warunkami realizacji transportu ponadnormatywnego, wyszczególnionymi w
udzielonym zezwoleniu, a także zobowiązany jest dostosować realizację transportu do tych
przepisów i warunków. Zleceniodawca oświadcza, że wszelkie dane i parametry
przekazywane zleceniobiorcy w związku z postępowaniem mającym na celu realizację
zlecenia, o którym mowa w § 1 OWW są zgodne z prawdą.
§ 7.
W ramach realizacji zlecenia, zleceniobiorca występuje wyłącznie jako pełnomocnik
zleceniodawcy, natomiast wszelka odpowiedzialność za prawidłową realizację transportu
spoczywa na zleceniodawcy.
Odpowiedzialność zleceniodawcy dotyczy w szczególności szkód wyrządzonych osobom
trzecim w związku z realizacją transportu oraz konsekwencji wynikających z naruszenia
przepisów prawa obowiązujących w danym kraju, w tym przepisów o ruchu drogowym, a
także konsekwencji wynikających z naruszenia warunków realizacji transportu, w tym
prawidłowego przebiegu wyznaczonej trasy. Zleceniodawca ponosi również
odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z podania nierzetelnych,
nieprawdziwych lub błędnych danych i parametrów, o których mowa w § 6 OWW. W
związku z powyższym, wszelkie roszczenia i kary związane z realizacją zlecenia, o którym
mowa w § 1 OWW, kierowane będą przez osoby trzecie bezpośrednio do zleceniodawcy, a
zleceniodawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia.
§ 8.
Jeżeli przepisy prawa danego kraju, w ramach postępowania o udzielenie zezwolenia na
transport ponadnormatywny wymagają „przeniesienia” przez zleceniobiorcę na
zleceniodawcę odpowiedzialności za przeprowadzenie transportu – zleceniobiorca przenosi
wszelką tego rodzaju odpowiedzialność na zleceniodawcę, co jest w swoich skutkach
równoznaczne z treścią § 6.
§ 9.
W ramach dokonanego rozpoznania trasy przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia,
zleceniobiorca nie gwarantuje, że trasa i stan nawierzchni spełniają wyjątkowe wymagania
potrzebne do wykonania transportu. Objazd trasy przed rozpoczęciem transportu jest
wyłącznie obowiązkiem zleceniodawcy.
§ 10.
W przypadku opóźnienia w zapłacie, zleceniobiorca jest uprawniony do naliczenia odsetek za
opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa wart. 359 § 21 k.c. W
przypadku opóźnienia w
zapłacie, zleceniobiorcy, bez wezwania, przysługuje od zleceniodawcy z tytułu rekompensaty
za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro
przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie
pieniężne stało się wymagalne. W przypadku gdy koszty odzyskiwania należności poniesione

z tytułu opóźnień w zapłacie przekroczą kwotę 40 euro zleceniobiorcy przysługuje zwrot tych
kosztów pomniejszonych o kwotę 40 euro.
§ 11.
W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego.
§ 12.
Wszelkie spory wynikające z realizacji zlecenia będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby zleceniobiorcy.
§ 13.
W trosce o najwyższą jakość i bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług prowadzone
rozmowy telefoniczne będą rejestrowane. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na ich
nagrywanie, prosimy o kontakt drogą mailową.
§ 14.
Akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Zleceniobiorcę
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie
wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U.
2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury
elektronicznej.

