
OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

§ 1. [Postanowienie ogólne]
Niniejsze  ogólne  warunki  współpracy  (zwane  dalej  jako  „OWW”)  mają  zastosowanie  do  wszystkich  umów
przewozu (zwanych dalej w liczbie pojedynczej jako „Umowa przewozu”) zawieranych przez spółkę pod firmą:
Envio Group Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy (85-
097), przy ul. Jagiellońskiej 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000716322, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy KRS,
REGON: 341473272, NIP: 9532640176  (dalej zwanej jako „Zleceniodawca”) ze zleceniobiorcami (dalej zwanymi
w liczbie  pojedynczej  jako  „Zleceniobiorca”),  na  podstawie  których  Zleceniobiorca  na  zlecenie  Zleceniodawcy
zobowiązuje  się  do  przewozu  towarów  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  lub  poza  granicami  kraju,
a Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

§ 2. [Zasady przyjmowania oraz realizacji zleceń]
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do realizacji Umów przewozu na zasadach określonych w zleceniu wskazanym  

w ust. 2 poniżej, w OWW oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego – w przypadku przewozów
krajowych lub międzynarodowego – w przypadku przewozów poza granicami kraju.

2. Umowa przewozu będzie realizowana na podstawie formularza „Zlecenie dla przewoźnika” stosowanego przez
Zleceniodawcę i uzupełnionego przez Zleceniodawcę o wszystkie niezbędne dane (dalej zwanego jako „Zlecenie”).
W Zleceniu określone zostaną: 

adres i miejsce załadunku towarów wraz ze wskazaniem ewentualnych danych nadawcy (załadowcy); 
adres i miejsce rozładunku towarów wraz ze wskazaniem ewentualnych danych odbiory (rozładowcy), 
specyfikacja towarów (ilość, rodzaj, waga towarów etc.); 
termin załadunku i  rozładunku towarów, w tym godziny załadunku i  rozładunku, które mogą być podane
poprzez  wskazanie  tzw.  okna  czasowego  dla  dokonania  tych  czynności  (tj.  poprzez  wskazanie  okresu,  w
którym mogą nastąpić te czynności wraz z godzinami początkowymi i końcowymi);
inne wymogi Zleceniodawcy dotyczące warunków przewozu towarów, w tym dotyczące środka transportu  
(w tym naczepy);
osoby kontaktowe dla celów realizacji Umowy przewozu po stronie Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy;
wysokość  wynagrodzenia  należnego  Zleceniobiorcy  z  tytułu  prawidłowej  realizacji  Zlecenia,  termin  jego
płatności oraz waluta fakturowania (płatności);
wskazanie danych środka transportu  (ciągnika i naczepy), ), którym będzie realizowany przewóz towarów 
i kierowcy, który będzie realizował przewóz wraz z danymi osobowymi, w tym kontaktowymi, kierowcy;   
wszelkie inne dokumenty lub informacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy przewozu przez
Zleceniobiorcę;
(usunięte). 

3. Umowę przewozu uważa się  za  zawartą  na warunkach określonych w Zleceniu  (stanowiącym ofertę  zawarcia
umowy na warunkach określonych w Zleceniu i OWW)  i OWW, gdy Zleceniobiorca: 

potwierdzi jej zawarcie pisemnie na adres Zleceniodawcy poprzez przesłanie podpisanego skanu Zlecenia  
w oryginale; 
potwierdzi  jej  zawarcie  na  adres  e-mail/numer  faksu  wskazany  w  Zleceniu,  w  tym  poprzez  przesłanie
podpisanego skanu Zlecenia lub też za pośrednictwem e-maila poprzez akceptację tego Zlecenia;
wyłącznie  w  przypadku  uzyskania  na  to  wyraźnej  zgody  Zleceniodawcy  i  w  wyjątkowych  przypadkach
losowych – po otrzymaniu Zlecenia potwierdzi swoją akceptację Umowy przewozu (Zlecenia i OWW) w innej
formie  
niż wskazana w pkt. 1) lub w pkt. 2) powyżej (np. w ustnej, w formie SMS, w formie MMS), co nie zwalnia
jednakże Zleceniobiorcy z obowiązku potwierdzenia zawarcia Umowy przewozu w sposób wskazany w pkt. 1)
lub pkt. 2) powyżej, jeśli Zleceniodawca tego zażąda, w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę.

4. Zlecenie  może  być  zaakceptowane  przez  Zleceniobiorcę  jedynie  bez  zastrzeżeń,  a  jakiekolwiek  zmiany  
do Zlecenia (w tym jego uzupełnienia)  wprowadzone przez Zleceniobiorcę nie będą znajdowały zastosowania  
i  są  uznawane  za  niewiążące,  chyba  że  Zleceniodawca  wyraźnie  zaakceptuje  zmiany  wprowadzone  przez
Zleceniobiorcę. Zlecenie sporządzone przez Zleceniobiorcę na wzorze stosowanym przez Zleceniobiorcę uważa się
za niewiążące dla Umowy przewozu, a jedynym rozstrzygającymi dokumentami jest Zlecenie (sporządzone przez
Zleceniodawcę na jego formularzu wskazanym w ust. 2 powyżej) oraz OWW.

5. Wyraźna akceptacja przez Zleceniodawcę zmian wprowadzonych przez Zleceniobiorcę do Zlecenia nastąpić może
tylko i wyłącznie (i to pod rygorem nieważności) poprzez sporządzenie przez Zleceniodawcę zmienionego Zlecenia
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na  formularzu  wskazanym  w  ust.  2  powyżej,  w  którym  zostaną  uwzględnione  te  zmiany.  Do  zmienionego
stosownie do zdania poprzedniego Zlecenia stosuje się postanowienia ust. 2 – 4 powyżej.   

6. OWW mogą być zaakceptowane przez Zleceniobiorcę jedynie bez zastrzeżeń. Wszelkie zmiany w zakresie OWW
wymagają wyraźnej akceptacji Zleceniodawcy. W przypadku, gdy Zleceniobiorca posługuje się własnym wzorcem 
lub wzorcami umownymi, Strony zgodnie postanawiają, że wzorce umowne Zleceniobiorcy nie będą znajdowały
zastosowania w stosunku do Umowy przewozu, a jedynym wiążącym wzorcem umownym będzie niniejsze OWW. 

7. Osoba, która zaakceptowała Zlecenie i OWW (zawarła Umowę przewozu) stosownie do ust. 3 powyżej, oświadcza,
że jest uprawniona do dokonania tej czynności w imieniu Zleceniobiorcy i posiada wszelkie niezbędne umocowania
do dokonania tej czynności, a tym samym uprawniona jest do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy  
i składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń woli związanych z Umową przewozu.

  
§ 3. [Oświadczenia i gwarancje Zleceniobiorcy]
Zleceniobiorca poprzez przyjęcie Zlecenia oświadcza i gwarantuje, że:

1) posiada,  jak  również  będzie  posiadać  w  okresie  realizacji  Umowy  przewozu,  niezbędne  doświadczenie,
infrastrukturę do świadczenia usług przewozu towarów oraz licencje,  koncesje oraz zezwolenia wymagane  
na podstawie obowiązujących przepisów prawa do prowadzenia działalności w zakresie przewozu towarów,  
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy przewozu na zasadach określonych w Zleceniu  
i w OWW;

2) posiada w dacie przyjęcia Zlecenia (zawarcia Umowy przewozu) i będzie posiadać w okresie realizacji Umowy
przewozu ważną i  opłaconą polisę  ubezpieczeniową od odpowiedzialności  cywilnej  za szkody  wyrządzone  
w trakcie przewozu, obejmującą w szczególności utratę, ubytek, kradzież, rabunek, zaginięcie lub uszkodzenie
powierzonych mu do przewozu towarów, jak również towary, których dotyczy Umowa przewozu, a także zakres
terytorialny przewozu realizowanego na podstawie Umowy przewozu. Suma ubezpieczenia (gwarancyjna) nie
powinna być niższa niż 1.000.000,00 (słownie: milion) złotych na każde zdarzenie (wypadek) ubezpieczeniowy,
chyba że Strony w Zleceniu wskażą obowiązek posiadania innej sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej). Na żądanie
Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązany jest okazać polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności  cywilnej  oraz  potwierdzenie  uiszczenia  należnych  składek  –  powinno  to  nastąpić
niezwłocznie,  nie  później  niż  następnego  dnia  od  daty  zgłoszenia  żądania  w  tym  przedmiocie  przez
Zleceniodawcę. 

2. Bez uszczerbku dla § 4 ust. 2 Umowy, Zleceniobiorca za wszystkie działania i zaniechania osób, którymi posługuje
się do realizacji  Umowy przewozu, w tym za pracowników, współpracowników, spedytorów, odpowiada jak za
swoje własne. 

§ 4. [Obowiązki Zleceniobiorcy]
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany:

1) zapewnić  do realizacji  Umowy przewozu  środek  transportu  (w tym naczepę)  spełniający  wszystkie  poniżej
wskazane warunki:
w pełni sprawny pod względem technicznym;
odpowiadający warunkom, w jakich  powinny być  przewożone towary  określone w Zleceniu,  umożliwiający

przewóz  towarów  o  wadze  wskazanej  w  Zleceniu  i  o  wymiarach  wskazanych  w  Zleceniu,  w  tym  
w szczególności  o wymiarach umożliwiających zabranie wszystkich palet wskazanych w Zleceniu czy też
towarów o wymiarach wskazanych w Zleceniu, jak również spełniający specyfikację określoną w Zleceniu 
co do w szczególności rodzaju naczepy lub elementów wyposażenia, w tym tych istotnych z punktu widzenia
załadunku towarów na naczepę tj. np. najazdy o odpowiedniej szerokości i rozstawie;

wyposażany  w  odpowiednie  elementy  mające  na  celu  zabezpieczenie  przewożonych  towarów  
na  czas  transportu  (takie  jak:  pasy  mocujące,  łańcuchy,  maty  antypoślizgowego,  drążki  blokujące etc.),
adekwatne  do rodzaju  tych  towarów i  ich  ilości,  w tym w przypadku  instrukcji  w Zleceniu  co  do tych
elementów  – w elementy wskazane w tej instrukcji (w tym co do ilości i rodzaju);  

2) zapewnić  stałą  łączność  (kontakt)  Zleceniodawcy  z  kierowcą  wykonującym Umowę  przewozu  zgodnie  ze
Zleceniem,  w  szczególności  poprzez  odbieranie  telefonów  Zleceniodawcy,  w  tym  przed  faktycznym
rozpoczęciem  Umowy  przewozu  (rozpoczęciem  załadunku)  –  co  najmniej  na  godzinę  tj.  60  minut
bezpośrednio poprzedzających godzinę wskazaną jako godzina początkowa załadunku zgodnie ze Zleceniem
(w przypadku wskazania tzw. okna czasowego dla dokonania tej czynności) albo co najmniej na godzinę tj. 60
minut  bezpośrednio  poprzedzających  godzinę  wskazaną  jako  konkretna  godzina  załadunku  zgodnie  ze
Zleceniem,  
do momentu zakończenia  realizacji  Umowy przewozu (faktycznego rozładunku towarów).  W przypadku,  
gdy kontakt z kierowcą będzie niemożliwy lub utrudniony, Zleceniodawca dopuszcza możliwość, że łączność 
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ta  może  być  utrzymywana  z  osobą  kontaktową  ze  strony  Zleceniobiorcy  wskazaną  w  Zleceniu,  z  tym
zastrzeżeniem,  że  osoba  ta  musi  posiadać  aktualną  i  pełną  wiedzę  o  miejscu  położenia  pojazdu  i
okolicznościach związanych z realizacją Umowy przewozu; 

3) do niezwłocznego przekazywania  pełnej,  zgodnej  z  prawdą oraz aktualnej  informacji  o  miejscu  położenia
środka transportu, na każde żądanie Zleceniodawcy, w tym w sposób wskazany w pkt. 2) powyżej, zarówno
przez  cały  okres  realizacji  Umowy  przewozu,  jak  i  przed  faktycznym  rozpoczęciem  Umowy  przewozu
(rozpoczęciem załadunku)  –  co  najmniej  na  godzinę  tj.  60  minut  bezpośrednio  poprzedzających  godzinę
wskazaną  jako  godzina  początkowa  załadunku  zgodnie  ze  Zleceniem (w  przypadku  wskazania  tzw.  okna
czasowego  dla  dokonania  tej  czynności)  albo  co  najmniej  na  godzinę  tj.  60  minut  bezpośrednio
poprzedzających godzinę wskazaną jako konkretna godzina załadunku zgodnie ze Zleceniem, do momentu
zakończenia realizacji Umowy przewozu (faktycznego rozładunku towarów);

4) niezwłocznie  tj.  nie  później  niż  po upływie  30 minut  od momentu nastąpienia  wskazanych w niniejszym
punkcie  zdarzeń,  poinformować Zleceniodawcę  o:  (1)  podstawieniu  pojazdu pod załadunek (w każdym z
miejsc  załadunku,  jeśli  zgodnie  ze  Zleceniem jest  ich  więcej  niż  jedno),  (2)  dotarciu  pojazdu  na  miejsce
rozładunku  
(do każdego z miejsc rozładunku,  jeśli zgodnie ze Zleceniem jest ich więcej niż jedno) oraz (3) zakończeniu
rozładunku (w każdym z miejsc rozładunku,  jeśli  zgodnie ze Zleceniem jest ich więcej niż jedno), poprzez
wysłanie  wiadomości  SMS na  numer  telefonu  Zleceniodawcy  (osoby  kontaktowej  wskazanej  w Zleceniu)
podany  w  Zleceniu.  Każda  wiadomość  SMS  wskazana  w  zdaniu  poprzednim  powinna  zawierać  numer
Zlecenia;

5) do zapewnienia, aby:
a) nastąpił prawidłowy załadunek (w każdym miejscu załadunku, jeśli zgodnie ze Zleceniem jest ich więcej niż

jedno) i rozmieszczenie towarów na środku transportu, którym będą one przewożone, z uwzględnieniem
prawidłowego nacisku na osie tego środka transportu, 

b) nastąpił prawidłowy rozładunek (w każdym miejscu rozładunku, jeśli zgodnie ze Zleceniem jest ich więcej
niż jedno), 

w tym w przypadku instrukcji  w Zleceniu w którejś  z  ww.  kwestii  –  aby to nastąpiło w sposób zgodny  
z tą instrukcją; 

6) do prawidłowego zabezpieczenia (w tym poprzez unieruchomienie i zamocowanie) w środku transportu, przy
pomocy którego realizowana jest Umowa przewozu, towarów (m.in. aby nie doszło do zmiany ich położenia w
trakcie transportu), w tym w przypadku instrukcji w Zleceniu w ww. kwestii –  aby to nastąpiło w sposób
wskazany w Zleceniu, w każdym miejscu załadunku, jeśli zgodnie ze Zleceniem jest ich więcej niż jedno; 

7) do  zbadania  zgodności  ładunku  ze  Zleceniem  oraz  z  dokumentami  przewozowymi  otrzymanymi  
w  każdym  miejscu  załadunku  lub  rozładunku  (waga,  ilość,  cechy,  numery  towaru,  marka  etc.),  
jak również zbadania kompletności tych dokumentów, a w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w tym
zakresie lub wątpliwości ze strony Zleceniodawcy w tym zakresie – do podjęcia kroków wskazanych w pkt. 8)
poniżej; 

8) w razie jakichkolwiek wątpliwości ze strony Zleceniobiorcy lub jakichkolwiek rozbieżności odnośnie do ilości,
jakości, rodzaju lub opakowania przyjmowanego do przewozu ładunku, lub wystąpienia innych okoliczności,
istotnych  dla  realizacji  Umowy  przewozu  zgodnie  ze  Zleceniem,  w  tym  dokonywania  załadunku  lub
rozładunku niezgodnie z instrukcjami ze Zlecenia, Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o
tym fakcie Zleceniodawcę, uzyskać jego stanowisko w sprawie, zastosować się do tego stanowiska w sposób
zgodny  z  nim,  w  pełnym  zakresie  oraz  umieścić  odpowiednią  adnotację  –  zgodną  ze  stanowiskiem
Zleceniodawcy - na liście przewozowym lub międzynarodowym liście przewozowym CMR; 

9) jeśli w Zleceniu został zawarty wymóg wymiany palet, w tym europalet na inne palety, w tym europalety –
aby  nastąpiła  wymiana  tych  palet  w  sposób  i  w  ilości  wskazanej  w  Zleceniu  na  palety  nieuszkodzone,
spełniające specyfikację wskazaną w Zleceniu;

10) do dokonania tzw. neutralizacji dokumentów przewozowych, w sposób wskazany przez Zleceniodawcę (np.
poprzez zmianę danych faktycznego nadawcy, faktycznego odbiorcy, faktycznego miejsca załadunku);

11) do realizacji Umowy przewozu z zachowaniem kultury osobistej, w tym do nieużywania słów wulgarnych oraz
obelżywych  wobec  jakichkolwiek  osób  zaangażowanych  w  realizację  Umowy  przewozu  w  jakimkolwiek
charakterze  (w  tym  wobec  załadowcy,  Zleceniodawcy,  nadawcy,  odbiorcy,  klienta  Zleceniodawcy,  ich
pracowników, współpracowników oraz podwykonawców),   w trakcie realizacji obowiązków wynikających z
Umowy przewozu, jak również do powstrzymania się od działań wprowadzających w błąd ww. osoby, w tym
nieprzekazywania niezgodnych ze stanem faktycznym informacji na temat Umowy przewozu, w szczególności
okoliczności  jej  realizacji,  w  tym  miejsca  położenia  pojazdu,  jak  również  na  temat  ww.  osób,  w  tym
Zleceniodawcy,  przy  czym ww.  zobowiązanie  dotyczy  w szczególności  osób  kontaktowych  Zleceniobiorcy
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wskazanych w Zleceniu oraz  kierowców (za  których działania i  zaniechania  Zleceniobiorca odpowiada jak
wszystkie za swoje własne -  jak w przypadku każdego ze zobowiązań określonych w Umowie);

12) do  natychmiastowego  informowania  Zleceniodawcy  o  zdarzeniach,  które  mogą  mieć  wpływ  
na  terminowość  i  jakość  realizowanego  Zlecenia,  w  tym  w  miejscu  załadunku,  rozładunku  lub  dojazdu  
do któregokolwiek miejsca (tj. np. awarie pojazdu, wypadki drogowe, brak przejezdności dróg, brak gotowości
do wydania towarów, odmowa odbioru towarów na miejscu rozładunku);

13) do podstawianie się pod załadunek oraz rozładunek (w każdym miejscu  załadunku oraz rozładunku,  jeśli
zgodnie ze Zleceniem jest ich więcej niż jedno), w terminach (data,  godzina) oraz miejscach wskazanych  
w Zleceniu, jak również do zabierania oraz oddawania w ramach ww. czynności wszystkich towarów zgodnie 
ze Zleceniem;

14) dostarczyć  komplet  oryginalnych,  poprawnie  wystawionych  i  wypełnionych  dokumentów  dotyczących
przewozu  towarów  (dokumentów  przewozowych)  zgodnie  ze  Zleceniem,  w  tym  w  szczególności  fakturę
Zleceniobiorcy, potwierdzone przez rozładowcę towaru: krajowy list przewozowy lub międzynarodowy list
przewozowy CMR w dwóch egzemplarzach oraz inne dokumenty towarzyszące przewozowi tj. np. faktury,
specyfikacje  dotyczące  towaru  (Lieferschein,  picking/packing  list  itp.),  kwity  paletowe  potwierdzające
rozliczenie opakowań zwrotnych/wymiennych (jeśli w Zleceniu był wymagany zwrot lub wymiana opakowań),
dokumenty celne, protokoły niezgodności lub szkody etc., a zatem wszystkie przekazane Zleceniobiorcy lub
sporządzone przez niego lub z jego udziałem dokumenty, w terminie 7 dni - dla przewozów krajowych lub 14
dni  dla przewozów międzynarodowych (w tym na terytorium Unii Europejskiej) od momentu zakończenia
realizacji  Umowy  przewozu   (faktycznego  rozładunku  towarów).  Warunkiem  płatności  wynagrodzenia
Zleceniobiorcy  jest  doręczenie  oryginału  faktury  wraz  z  kompletem  wszystkich  ww.  oryginalnych
dokumentów.  Zleceniodawca  uprawniony  jest  do  wstrzymania  się  z  zapłatą  należnego  Zleceniobiorcy
wynagrodzenia do czasu doręczenia wszystkich prawidłowo wypełnionych ww. dokumentów w oryginałach, a
termin płatności do czasu ich doręczenia nie biegnie, przy uwzględnieniu postanowień § 6 ust. 2 Umowy;

15) do przesłania  Zleceniodawcy  w dniu  faktycznego  rozładunku towarów za  pośrednictwem e-mail  faktury  
za usługę na adres: faktury@enviogroup.pl, wpisując w temacie e-mail pełen numer Zlecenia. Postanowienie
zdania poprzedniego nie wpływa na: 1) obowiązek doręczenia Zleceniodawcy faktury w formie papierowej na
adres siedziby Zleceniodawcy oraz 2) na termin płatności faktury, który biegnie od daty doręczenia oryginału
faktury w formie papierowej wraz z dokumentami przewozowymi w oryginałach;

16) do przekazania pełnej oraz zgodnej z prawdą informacji o każdej zmianie podanego uprzednio Zleceniodawcy
pojazdu (naczepy lub ciągnika) realizującego Umowę przewozu wraz z podaniem danych nowego pojazdu
(naczepy i  ciągnika, w szczególności ich numerów rejestracyjnych oraz innych ewentualnych danych, jeśli  
z żądaniem o podanie takich innych danych zwróci się Zleceniodawca do Zleceniobiorcy), przy czym musi  
to  nastąpić  co  najmniej  30  minut  przed  nastąpieniu  takiej  zmiany,  a  gdyby  zmiana  miała  miejsce  przed
rozpoczęciem Umowy przewozu – co najmniej na godzinę tj. 60 minut bezpośrednio poprzedzających godzinę
wskazaną  jako  godzina  początkowa  załadunku  zgodnie  ze  Zleceniem (w  przypadku  wskazania  tzw.  okna
czasowego  dla  dokonania  tej  czynności)  albo  co  najmniej  na  godzinę  tj.  60  minut  bezpośrednio
poprzedzających godzinę wskazaną jako konkretna godzina załadunku zgodnie ze Zleceniem;

17) do przekazania pełnej oraz zgodnej z prawdą informacji o każdej zmianie podanego uprzednio Zleceniodawcy
kierowcy realizującego Umowę przewozu wraz z podaniem pełnym danych kierowcy (imię i nazwisko, rodzaj
oraz numer i seria dokumentu tożsamości, numer telefonu), przy czym musi to nastąpić co najmniej 30 minut
przed nastąpieniu takiej zmiany, a gdyby zmiana miała miejsce przed rozpoczęciem Umowy przewozu – co
najmniej na godzinę tj. 60 minut bezpośrednio poprzedzających godzinę wskazaną jako godzina początkowa
załadunku zgodnie ze Zleceniem (w przypadku wskazania tzw. okna czasowego dla dokonania tej czynności)
albo co najmniej na godzinę tj. 60 minut bezpośrednio poprzedzających godzinę wskazaną jako konkretna
godzina załadunku zgodnie ze Zleceniem;

18) do nieopuszczania miejsca załadunku lub rozładunku bez wyraźnej uprzedniej zgody Zleceniodawcy wyrażonej
za pośrednictwem e-mail,  na komunikatorze Platformy Trans.eu lub za pośrednictwem sms (pod rygorem
nieważności);

19) stosować  się  do  wszelkich  wymogów  i  wskazówek  określonych  przez  Zleceniodawcę,  w  szczególności  
w Zleceniu, w tym w szczególności wszelkich zakazów przeładunków, zakazów doładunków oraz wymagań
dotyczących  zachowania  warunków,  w  jakich  powinny  być  przewożone  towaru,  w  tym  w szczególności  
w zakresie temperatury (z tym że jeśli dany wymóg został określony szczegółowo w innym postanowieniu
OWW – wówczas zastosowanie  znajdzie to inne postanowienie OWW).

Zleceniobiorca  nie  jest  uprawniony  do  powierzenia  wykonania  przewozu  realizowanego  w  ramach  Umowy
przewozu w całości lub w części dalszym przewoźnikom lub spedytorom, chyba że uzyska na to odrębną, pisemną
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lub wyrażoną za pośrednictwem e-mail, na komunikatorze Platformy Trans.eu lub za pośrednictwem sms-a (pod
rygorem nieważności) zgodę Zleceniodawcy.
Zleceniobiorca  zobowiązuje  się,  że  w  toku  realizacji  Umowy  przewozu  on  sam,  jak  również  osoby,  którymi
posługiwać  się  będzie  dla  celów  realizacji  Umowy  przewozu,   przestrzegać  będą  wszystkich  obowiązujących
przepisów prawa mających znaczenie dla Umowy przewozu, w tym dotyczących środka transportu realizującego
Umowę  przewozu,  kierowcy  realizującego  Umowę  przewozu,  ładunku  objętego  Umową  przewozu,  w  tym
wszelkich  przepisów  dotyczących  czasu  pracy  kierowców,  wszelkich  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa
przewozu  ładunku  
i  warunków  przewozu  ładunku,  wszelkich  przepisów  dotyczących  płac  minimalnych  dotyczących  kierowców
mających  zastosowanie  w  danym przypadku  (w  szczególności  obowiązujących  w  krajach,  w  których  kierowca
realizuje  Umowę  przewozu).  Odpowiedzialność  za  wszelkie  negatywne  okoliczności  wynikające  z  naruszeń
zobowiązań  wskazanych  w  zdaniu  poprzednim  będzie  ponosił  wyłącznie  Zleceniobiorca  (ewentualnie  osoby,
którymi posługiwać się będzie dla celów realizacji Umowy), a przypadku skierowania roszczeń do Zleceniodawcy –
Zleceniobiorca, w zależności od wyboru Zleceniodawcy, przejmie na siebie ochronę przed tymi roszczeniami lub też
udzieli  odpowiedniego wsparcia  Zleceniodawcy,  w zakresie wymaganym przez  Zleceniodawcę,  w szczególności
poprzez doręczenie odpowiednich dokumentów lub informacji,  a w każdy z przypadku – zwróci Zleceniodawcy
wszelkie  koszty  związane  z  obroną  przed  takimi  roszczeniami,  jak  również  zwróci  wszelkie  kwoty,  do  zapłaty
których będzie zobowiązany Zleceniodawca w związku z  ww. roszczeniami. 

§ 5. [Obowiązki Zleceniodawcy]
Zleceniodawca jest zobowiązany do:
1) współdziałania ze Zleceniobiorcą w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy przewozu, w tym do udostępnienia

Zleceniobiorcy wszelkich informacji niezbędnych do realizacji Umowy przewozu; 
2) zapłaty w terminach określonych w Umowie przewozu wynagrodzenia za świadczone przez Zleceniobiorcę usługi. 
3)
§ 6. [Wynagrodzenie Zleceniobiorcy] 
1. Zleceniodawca  zapłaci  Zleceniobiorcy wynagrodzenie  za realizację Umowy przewozu w wysokości  wynikającej  

ze Zlecenia oraz w terminach tam określonych, z zastrzeżeniem ustępów poniższych. W celu uniknięcia wątpliwości
wskazuje  się,  że  ilekroć  w OWW jest  mowa o wynagrodzeniu  za  realizację  Umowy przewozu należy  przez  to
rozumieć łączne wynagrodzenie za wszystkie usługi, ewentualnie kwoty z innych tytułów wyraźnie zaakceptowane
przez Zleceniodawcę należne Zleceniobiorcy z tytułu realizacji Umowy przewozu.

2. Termin płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy przewozu przez Zleceniobiorcę na podstawie Zlecenia,
określony  w  Zleceniu,  rozpoczyna  bieg  od  dnia  dostarczenia  Zleceniodawcy  przez  Zleceniobiorcę  oryginałów
wszystkich  dokumentów przewozowych  wskazanych  w §  4  ust.  1  pkt  14)  OWW i  faktury  VAT Zleceniobiorcy
(względnie innego zgodnego z Umową przewozu i  obowiązującymi przepisami prawa dokumentu księgowego),
niezależnie od terminów płatności wskazanych w wystawionych przez Zleceniobiorcę w fakturach VAT (lub innych
dokumentach księgowych),  z  zastrzeżeniem zdania  następnego.  W przypadku  doręczenia  przez  Zleceniobiorcę
Zleceniodawcy faktury (lub innego dokumentu księgowego) niezgodnej z Umową przewozu (w tym niezawierającej
dołączonych  dokumentów  przewozowych)  lub  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  Zleceniobiorca  jest
zobowiązany niezwłocznie doręczyć dokumenty korygujące ww. nieprawidłowość w sposób prawidłowy i pełny, w
tym  
w  szczególności  prawidłową  fakturę,  fakturę  korygującą  lub  brakujące  dokumenty  przewozowe,  a  do  czasu
dokonania tych czynności termin płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy przewozu nie biegnie i będzie
on liczony dopiero na nowo od dnia doręczenia dokumentów usuwających uchybienia.  Zleceniodawca będzie  
w miarę możliwości informował Zleceniobiorcę niezwłocznie po stwierdzeniu uchybień o ich wystąpieniu. W celu
uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości  Strony wskazują,  że zgodnie z  zasadą wynikającą z  art.  111 §  2 Kodeksu
cywilnego,  przy obliczaniu  terminu płatności  wynagrodzenia Zleceniobiorcy nie  uwzględnia się  dnia,  w którym
nastąpiło doręczenie Zleceniodawcy ww. dokumentów przewozowych wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 14) OWW i
faktury VAT Zleceniobiorcy (względnie innego zgodnego z Umową przewozu i obowiązującymi przepisami prawa
dokumentu  księgowego),  a  tym  samym  termin  płatności  rozpoczyna  swój  bieg  od  dnia  następnego  od  tego
doręczenia.

3. W przypadku, gdy wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy określone jest  w Zleceniu w walucie obcej,  innej  niż
polski nowy złoty (PLN), będzie ono przeliczone na polski nowy złoty (PLN) według kursu średniego ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień rozładunku zgodnie ze Zleceniem, a gdyby w tym dniu
nie był ogłaszany ww. kurs – z ostatniego dnia poprzedzającego dzień rozładunku zgodnie ze Zleceniem, kiedy taki
kurs  został  ogłoszony,  z  zastrzeżeniem zdania  ostatniego  niniejszego  ustępu. Dokumenty  księgowe w  sytuacji
wskazanej  w  zdaniu  poprzednim  powinny  być  wystawione  w  polskich  nowych  złotych  (PLN),  jak  również
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wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie płatne w polskich nowych złotych (PLN). Postanowienia niniejszego ustępu
nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy w treści Zlecenia jako waluta fakturowania została wskazana inna waluta
niż polski nowy złoty (PLN) – wówczas wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy będzie płatne w walucie wskazanej 
w Zleceniu jako waluta fakturowania.   

4. Za dzień dokonania płatności wynagrodzenia za realizację Umowy przewozu dla celów Umowy przewozu uważa się
dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy kwotą tego wynagrodzenia przypadającą do zapłaty na rzecz
Zleceniobiorcy.  W celu uniknięcia wątpliwości  wskazuje się, że datą płatności zgodną z Umową przewozu i  dla
celów tej Umowy przewozu nie jest tym samym data faktycznego zaksięgowania się wynagrodzenia za realizację
Umowy przewozu na rachunku bankowym Zleceniobiorcy. 

5. Na  załadunek,  rozładunek  oraz  odprawę  celną  przeznacza  się  24  godziny  (48  godzin  dla  krajów  z  poza  Unii
Europejskiej)  wolne od opłat postojowych. Czas wolny od opłat postojowych liczony jest od końcowej godziny
załadunku / rozładunku zgodnie ze Zleceniem (w przypadku wskazania tzw. okna czasowego dla dokonania tej
czynności) albo godziny załadunku/rozładunku w przypadku określenia jej w treści Zlecenia w sposób konkretny.
Płatność opłaty postojowej ze strony Zleceniodawcy będzie miała miejsce wyłącznie w przypadku, gdy postój jest
wynikiem działań lub zaniechań Zleceniodawcy lub też jego klienta, odbiorcy lub nadawcy określonych w Zleceniu.
W  przypadku  w  szczególności  braku  ładunku  lub  problemach  przy  rozładunku/załadunku,  kierowca  nie  może
opuścić  miejsca  załadunku  lub  rozładunku  bez  wyraźnej  zgody  Zleceniodawcy.  Przestoje  muszą  być
udokumentowane kartą postoju potwierdzoną przez nadawcę lub odbiorcę, jednocześnie określającą termin i czas
postoju w miejscu postoju. Wysokość opłaty za postoje ponad ww. limit wolny od opłat musi być uzgodniona i
zatwierdzona przez Zleceniodawcę, w innym przypadku nie będzie należna. 

6. Zleceniodawca jest uprawniony do potrącania przysługujących mu na podstawie Umowy przewozu kar umownych
lub też wynikających z Umowy przewozu innych należności, w tym odszkodowań, z wynagrodzeniem należnym
Zleceniobiorcy z tytułu realizacji Umowy przewozu lub innych usług na rzecz Zleceniobiorcy, jak również z innymi
należnościami przysługującymi Zleceniobiorcy od Zleceniodawcy, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę i do czego nie
zgłasza zastrzeżeń. W przypadku, gdy wysokość kar umownych należnych Zleceniodawcy lub też wynikających z
Umowy  przewozu  innych  należności,  w  tym  odszkodowań  będzie  przewyższać  wierzytelność  Zleceniobiorcy
należną od Zleceniodawcy, kary te lub należności będą płatne po wezwaniu do ich zapłaty przez Zleceniodawcę.

§ 7. [Udzielenie Skonta]
1. Zleceniobiorca  jest  uprawniony  do  udzielania  Zleceniodawcy  skonta  na Wynagrodzenie  należne  Zleceniobiorcy

od Zleceniodawcy za realizację Umowy przewozu w wysokości wynikającej ze Zlecenia, na warunkach wskazanych
w niniejszym paragrafie. 

2. Chęć  udzielenia  Zleceniodawcy  przez  Zleceniobiorcę  skonta  na  płatność  wynagrodzenia  Zleceniobiorcy,
Zleceniobiorca jest zobowiązany zgłosić Zleceniodawcy najpóźniej w chwili dostarczenia Zleceniodawcy kompletu
dokumentów transportowych. 

3. Zleceniodawca nie jest zobowiązany do skorzystania ze skonta zaoferowanego przez Zleceniobiorcę. Udzielenie
skonta  przez  Zleceniobiorcę  na  płatność  wynagrodzenia  za  realizację  Umowy  każdorazowo  wymaga  zgody
Zleceniodawcy.

4. Zleceniobiorca  jest  uprawniony  do  udzielenia  skonta  na  płatność  wynagrodzenia  Zleceniobiorcy  przez
Zleceniodawcę  po  dostarczeniu  Zleceniodawcy  wszystkich  dokumentów  przewozowych,  w  tym  dokumentów
wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 14) OWW oraz po zakończeniu Zlecenia. 

5. W  razie  zgłoszenia  przez  Zleceniobiorcę  chęci  udzielenia  Zleceniodawcy  skonta  na  płatność  wynagrodzenia
Zleceniobiorcy  z  tytułu  realizacji  Umowy  oraz  wyrażenia  zgody  przez  Zleceniodawcę  na  udzielenie  skonta,
Zleceniodawca  dokona płatności  wynagrodzenia na rzecz  Zleceniobiorcy z  uwzględnieniem udzielonego skonta
w terminie 2 (słownie: dwóch dni) roboczych od dnia wyrażenia przez Zleceniodawcę zgody na udzielenie skonta
przez Zleceniobiorcę, po otrzymaniu faktury VAT uwzględniającej udzielone skonto. 

6. Wartość procentowa udzielanego skonta wynosi 10% (słownie: dziesięć procent) brutto. 

§ 8. [Odpowiedzialność Zleceniobiorcy za niewykonania lub nienależyte wykonanie Umowy przewozu]
1. Zleceniobiorca  ponosi  odpowiedzialność  za  niewykonania  lub  nienależyte  wykonanie  Umowy  przewozu,  jak

również  powstałe  w związku  z  tym szkody  na  zasadach  ogólnych  określonych  w  obowiązujących  przepisów
prawa, z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniższych.

2. Zleceniodawca jest uprawniony do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości:
1) 10  (dziesięciu)  %  wynagrodzenia  brutto  wskazanego  w  Zleceniu  z  tytułu  realizacji  objętej  nim  Umowy

przewozu w przypadku nieprzedstawienia polisy lub dowodu uiszczenia składki stosownie do § 3 pkt 2) OWW,
za każdy przypadek naruszenia;
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2) 50 (pięćdziesięciu) % wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu z tytułu realizacji objętej nim Umowy
przewozu  w  przypadku,  gdy  Zleceniobiorca  nie  wykona  lub  nienależycie  wykona  którekolwiek  z  jego
zobowiązań określonych w § 4 ust.  1 pkt 1 OWW, za każdy przypadek naruszenia któregokolwiek z tych
zobowiązań; 

3) 50 (pięćdziesięciu) % wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu z tytułu realizacji objętej nim Umowy
przewozu  w  przypadku,  gdy  Zleceniobiorca  nie  wykona  lub  nienależycie  wykona  któregokolwiek  ze
zobowiązań wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 2) lub 3) OWW– za każdy przypadek braku możliwości nawiązania
kontaktu z osobą kontaktową ze strony Zleceniobiorcy wskazaną w Zleceniu lub kierowcą, lub braku aktualnej
i  pełnej  wiedzy  
o  okolicznościach  realizacji  Umowy  przewozu  lub  jej  nieprzekazania  Zleceniodawcy,  jak  również  braku
przekazania przez którąkolwiek z ww. osób Zleceniodawcy pełnych, aktualnych i prawdziwych informacji w
tym przedmiocie, w tym przekazania informacji  niezgodnych z prawdą. Kara umowna wskazana w zdaniu
poprzednim należna będzie:
a) po upływie 4 (czterech) godzin od momentu podjęcia bezskutecznej próby nawiązania kontaktu przez

Zleceniodawcę  z  osobą  kontaktową  ze  strony  Zleceniobiorcy  wskazaną  w  Zleceniu  lub  kierowcą
wskazanym lub

b) po  upływie  4  (czterech)  godzin  od  zgłoszenia  żądania  przez  Zleceniodawcę  poinformowania  
go  o  okolicznościach  realizacji  Umowy  przewozu  zgodnie  ze  Zleceniem  i  nieprzekazania  
w tym terminie Zleceniodawcy pełnych, aktualnych i prawdziwych informacji w tym przedmiocie, w tym
przekazania informacji niezgodnych z prawdą;

4) 5 (pięciu) % wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu z tytułu realizacji objętej nim Umowy przewozu 
w  przypadku,  gdy  Zleceniobiorca  nie  będzie  wywiązywał  się  lub  będzie  nienależycie  wywiązywał  się  ze
zobowiązań  wskazanych  w  §  4  ust.  1  pkt  4)  OWW  –  za  każdy  przypadek  naruszenia  
tj.  niepoinformowania  w  formie  SMS  o  okolicznościach  wskazanych  w  ww.  jednostce  redakcyjnej,  we
wskazanych tam terminach i we wskazany tam sposób; 

5) 50 (pięćdziesięciu) % wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu z tytułu realizacji objętej nim Umowy
przewozu  w  przypadku,  gdy  Zleceniobiorca  nie  wykona  lub  nienależycie  wykona  którekolwiek  z  jego
zobowiązań  określonych  w  §  4  ust.  1  pkt  5),  pkt  6)  lub  pkt  7)  OWW,  za  każdy  przypadek  naruszenia
któregokolwiek z tych zobowiązań; 

6) 10  (dziesięciu)  %  wynagrodzenia  brutto  wskazanego  w  Zleceniu  z  tytułu  realizacji  objętej  nim  Umowy
przewozu  w  przypadku,  gdy  Zleceniobiorca  nie  wykona  lub  nienależycie  wykona  którekolwiek  z  jego
zobowiązań  określonych  w  §  4  ust.  1  pkt  8)  OWW,  za  każdy  przypadek  naruszenia  któregokolwiek  
z tych zobowiązań,

7) 50 (pięćdziesięciu) % wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu z tytułu realizacji objętej nim Umowy
przewozu w przypadku, gdy Zleceniobiorca nie wykona lub nienależycie wykona jego zobowiązanie określone
w § 4 ust. 1 pkt 9) OWW, za każdy przypadek naruszenia któregokolwiek z tych zobowiązań,

8) 50 (pięćdziesięciu) % wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu z tytułu realizacji objętej nim Umowy
przewozu w przypadku, gdy Zleceniobiorca nie wykona lub nienależycie wykona jego zobowiązanie określone
w § 4 ust. 1 pkt 10) OWW, za każdy przypadek naruszenia któregokolwiek z tych zobowiązań,

9) 50 (pięćdziesięciu) % wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu z tytułu realizacji objętej nim Umowy
przewozu  w  przypadku,  gdy  Zleceniobiorca  nie  wykona  lub  nienależycie  wykona  którekolwiek  z  jego
zobowiązań określonych w § 4 ust. 1 pkt 11) OWW, za każdy przypadek naruszenia któregokolwiek z tych
zobowiązań,

10) 5 (pięciu) % wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu z tytułu realizacji objętej nim Umowy przewozu 
w przypadku braku poinformowania o okolicznościach wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 12) OWW, w sposób tam
wskazany, w ciągu godziny od momentu ich wystąpienia, za każdy przypadek naruszenia;

11) 5 (pięciu) % wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu z tytułu realizacji objętej nim Umowy przewozu 
w przypadku, gdy Zleceniobiorca podstawi pojazd na miejsce załadunku z opóźnieniem – za każdą rozpoczętą
godzinę opóźnienia  w wykonaniu  tego  zobowiązania,  liczoną od godziny końcowej  załadunku zgodnie  ze
Zleceniem  (w  przypadku  wskazania  tzw.  okna  czasowego  dla  dokonania  tej  czynności)  albo  liczonej  od
godziny wskazanej w Zleceniu jako konkretna godzina załadunku (w przypadku wskazania takiej konkretnej
godziny);

12) 50 (pięćdziesięciu) % wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu z tytułu realizacji objętej nim Umowy
przewozu  w  przypadku,  gdy  Zleceniobiorca  nie  zabierze  części  towarów  z  miejsca  załadunku  zgodnie  
ze  Zleceniem,  z  jakichkolwiek  przyczyn,  w  tym  wskazuje  się  w  celu  uniknięcia  wątpliwości,  że  przez
niezabrania części towaru dla celów niniejszej kary umownej rozumie się każdą sytuację, gdy towar zostanie
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zabrany jedynie częściowo (w tym dotyczyć to będzie w szczególności przypadku niezabrania chociażby jednej
z palet, w sytuacji gdy zgodnie ze Zleceniem miało być ich co najmniej dwie lub co najmniej jednego z kilku
towarów wskazanych w Zleceniu), przy czym ww. kara może być naliczana za każdy przypadek naruszenia, w
każdym z przewidzianych w Zleceniu miejsc załadunku (jeśli zgodnie ze Zleceniem jest ich więcej niż jedno);

13) 100 (stu) % wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu z tytułu realizacji objętej nim Umowy przewozu 
w przypadku, gdy Zleceniobiorca nie zabierze całości towaru określonego w Zleceniu z miejsca załadunku,  
z jakiejkolwiek przyczyny, w tym w przypadku wypowiedzenia Umowy bez ważnego powodu, w szczególności
w postaci  tzw.  storno,  jak  również  w przypadku,  gdy Zleceniobiorca w ogóle  nie  podstawi  pojazdu  pod
załadunek zgodnie ze Zleceniem;

14) 100 (stu) % wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu z tytułu realizacji objętej nim Umowy przewozu 
w przypadku zabrania z miejsca załadunku towarów (w całości lub części) niezgodnych ze Zleceniem, w tym
towarów  o  innej  specyfikacji  (w  tym  w  szczególności  innego  rodzaju,  innego  modelu)  niż  wskazany  w
Zleceniu, przy czym ww. kara może być naliczana za każdy przypadek naruszenia, w każdym z przewidzianych
w Zleceniu miejsc załadunku (jeśli  zgodnie ze Zleceniem jest ich więcej  niż  jedno) tj.  za każdy przypadek
zabrania z miejsca załadunku towaru (w całości lub części) niezgodnego ze Zleceniem; 

15) 50 (pięćdziesięciu) % wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu z tytułu realizacji objętej nim Umowy
przewozu  w  przypadku  przywiezienia  towarów  do  rozładunku  lub  umożliwienia  rozładowania  towarów  
(w całości  lub w części)  w innym miejscu niż  wyraźnie wskazane w Zleceniu (w szczególności  pod innym
adresem, nawet jeśli znajduje się on w niedużej odległości od tego właściwego, wskazanego w Zleceniu), przy
czym ww. kara może być naliczana za każdy przypadek naruszenia, w każdym z przewidzianych w Zleceniu
miejscu rozładunku (jeśli było ich w Zleceniu więcej niż jedno);

16) 5 (pięciu) % wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu z tytułu realizacji objętej nim Umowy przewozu - 
w  przypadku,  gdy  Zleceniobiorca  podstawi  pojazd  na  miejsce  rozładunku  z  opóźnieniem  –  za  każdą
rozpoczętą godzinę opóźnienia w wykonaniu tego zobowiązania, liczoną od godziny końcowej rozładunku
zgodnie  
ze  Zleceniem (w  przypadku  wskazania  tzw.  okna  czasowego  dla  dokonania  tej  czynności)  albo  liczonej  
od  godziny  wskazanej  w  Zleceniu  jako  konkretna  godzina  rozładunku  (w  przypadku  wskazania  takiej
konkretnej godziny) [nie dotyczy przewozu, do którego znajduje zastosowanie konwencja CMR];

17) 5 (pięciu) % wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu z tytułu realizacji objętej nim Umowy przewozu – 
za  nieprzekazanie  Zleceniodawcy  stosownie  do  §  4  ust.  1  pkt  14)  OWW  wszystkich dokumentów
przewozowych i faktury Zleceniobiorcy w oryginale, w terminie 7 dni od daty realizacji Zlecenia (faktycznego
rozładunku towarów) – w przypadku przewozów krajowych lub w terminie 14 dni od daty realizacji Zlecenia
(faktycznego rozładowania towaru) - w przypadku przewozów międzynarodowych, za każdy dzień opóźnienia
w realizacji tego zobowiązania;

18) 100 (stu) % wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu z tytułu realizacji objętej nim Umowy przewozu – 
za zagubienia przez Zleceniobiorcę całości lub części dokumentów przewozowych wskazanych w § 4 ust. 1 pkt
14) OWW, przy czym Strony uznają, że zagubienie dokumentów przewozowych (w całości lub w części) dla
celów Umowy ma miejsce w przypadku ich nieprzekazania stosownie do § 4 ust. 1 pkt 14) OWW w terminie
jednego miesiąca od daty realizacji Umowy przewozy (faktycznego rozładunku towarów) lub też w każdym
przypadku  oświadczenia  przez  Zleceniobiorcę,  że  zostały  one  zagubione,  lub  też  oświadczenia  przez
Zleceniobiorcę, że ich nie posiada, pomimo że Zleceniodawca dysponuje niebudzącym wątpliwości dowodem
(w tym oświadczeniem osoby trzeciej), że zostały one przekazane Zleceniobiorcy;

19) 25 (dwudziestu pięciu) % wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu  z tytułu realizacji objętej nim Umowy
przewozu w przypadku niewykonania lub nienależytego zobowiązania wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 15) OWW
tj. nieprzesłania w dniu faktycznego rozładunku towarów Zleceniodawcy za pośrednictwem e-mail faktury za
usługę na adres: faktury@enviogroup.pl, ze wpisanym w temacie e-mail pełnym numerem Zlecenia;

20) 25 (dwudziestu pięciu) % wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu  z tytułu realizacji objętej nim Umowy
przewozu  w  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  którekolwiek  z  jego  zobowiązań
określonych w § 4 ust. 1 pkt 16) lub pkt 17) OWW, za każdy przypadek naruszenia któregokolwiek z tych
zobowiązań, w szczególności opóźnienia w przekazaniu informacji (niedokonania tego w terminie określonym
w ww. postanowieniach), jak również przekazania informacji niepełnej lub niezgodnej z prawdą; 

21) 100 (stu) % wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu z tytułu realizacji objętej nim Umowy przewozu 
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 18) OWW

tj.  w przypadku opuszczenia przez Zleceniobiorcę miejsca załadunku lub rozładunku bez uprzedniej zgody
Zleceniodawcy  wyrażonej  w  formie  określonej  w   ww.  postanowieniu,  w  szczególności  w  przypadku
problemów na załadunku lub braku gotowego towaru do załadunku;
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22) 50 (pięćdziesięciu) % wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu  z tytułu realizacji objętej nim Umowy
przewozu  w  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  którekolwiek  z  jego  zobowiązań
określonych w § 4 ust. 1 pkt 19) OWW, za każdy przypadek naruszenia któregokolwiek z tych zobowiązań tj.
za  każdy  przypadek  niezastosowania  się  do  wymogu  lub  wskazówki  Zleceniodawcy,  w  tym  dokonania
przeładunku  wbrew  zakazowi,  dokonania  doładunku  wbrew  zakazowi,  niezachowania  któregokolwiek  z
warunków, w jakich powinny być przewożone towary;  

23) 50 (pięćdziesięciu) % wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu z tytułu realizacji objętej nim Umowy
przewozu – za powierzenie wbrew § 4 ust. 2 OWW realizacji całości lub części Zlecenia podwykonawcy, bez
zgody Zleceniodawcy, za każdy przypadek naruszenia;

24) 100 (stu) % wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu z tytułu realizacji objętej nim Umowy przewozu w
przypadku niepozostawienia w miejscu rozładunku całego towaru zabranego z miejsca (lub miejsc) załadunku,
w tym pozostawienia w miejscu rozładunku jedynie części towaru zabranego z miejsca załadunku;

25) 25 (dwudziestu pięciu) % wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu z tytułu realizacji objętej nim Umowy
przewozu  w  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  zobowiązania  któregokolwiek  ze  zobowiązań,  za
które  w jakichkolwiek  innych  postanowieniach  OWW nie  zastrzeżono  odrębnej  kary  umownej,  za  każdy
przypadek naruszenia.

3. Zastrzeżenie  kar  umownych  określonych  w  niniejszym  paragrafie  nie  wyłącza  uprawnienia  Zleceniodawcy  
do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. W sytuacji, gdy kwota wynagrodzenia została określona w Zleceniu w euro, kary umowne będą przeliczane z euro
na  polskie  nowe  złote  (PLN)  według  średniego  kursu  Narodowego  Banku  Polskiego  z  dnia  wystawienia  noty
obciążeniowej. 

5. Niezależnie  od  uprawnienia  do  żądania  zapłaty  kar  umownych,  Zleceniodawca  jest  uprawniony,  w  każdym
przypadku  niewykonania  obowiązku  przez  Zleceniobiorcę  zgodnie  z  jego  zobowiązaniem,  do  zastępczego
wykonania tej czynności na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy, na co niniejszym Zleceniobiorca wyraża zgodę, w tym
również  
w przypadku tych zobowiązań,  w przypadku których kary umowne nie  zostały  zastrzeżone.  W celu uniknięcia
wątpliwości wskazuje się, że prawo do żądania zapłaty kar umownych przez Zleceniodawcę za naruszenie danego
zobowiązania  nie  zwalnia  Zleceniobiorcy  od  obowiązku  wykonania  jego  zobowiązania  zgodnie  z  jego  treścią.
Nadto,  w  celu  uniknięcia  wątpliwości  Strony  wskazują,  że  prawo  do  żądania  kar  umownych  i  wykonania
zastępczego,  pozostaje  bez  uszczerbku  dla  prawa  Zleceniodawcy  do  braku  zapłaty  wynagrodzenia  za  Umowę
przewozu, w części, w jakiej nie została ona zrealizowana.  

§ 9. [USUNIĘTE]

§ 10. [Zakaz konkurencji]
1. Zleceniobiorca  (w  tym  jego  pracownicy,  współpracownicy,  pełnomocnicy,  przedstawiciele,  podwykonawcy,  

jak  również  wszelkie  osoby  którymi  posługuje  się  dla  celów  lub  w  toku  realizacji  Umowy  przewozu)  jest
zobowiązany  nie  podejmować  żadnych  czynności  zmierzających  do  nawiązania  współpracy  z  klientem
Zleceniodawcy,  na  zlecenie  którego  Zleceniodawca  realizuje  przewóz,  posługując  się  Zleceniobiorcą  jako
podwykonawcą na podstawie Zlecenia przyjętego przez Zleceniobiorcę (dalej zwanym jako „Klient”) – bez względu
na to, czy Umowa przewozu zawarta na podstawie tego Zlecenia została wykonana przez Zleceniobiorcę, w tym
bez  względu  na  to,  że  Umowa  przewozu  przestała  obowiązywać  z  uwagi  na  odstąpienie  od  niej  czy  też  jej
rozwiązanie.  Zakazem wskazanym w zdaniu poprzednim objęte są  w szczególności  wszelkie formy oferowania
Klientowi (w tym jego pracownikom, współpracownikom, pełnomocnikom, przedstawicielom, podwykonawcom,
wszelkim osobom którymi posługiwał  się celów lub w toku  realizacji Umowy przewozu) przez Zleceniobiorcę (w
tym jego pracowników, współpracowników, pełnomocników, podwykonawców i przedstawicieli, wszelkie osoby
którymi posługiwał się dla celów lub w toku realizacji Umowy przewozu) własnych usług lub usług osób trzecich , w
szczególności usług przewozu oraz usług spedycyjnych. Zleceniobiorca (w tym jego pracownicy, współpracownicy,
pełnomocnicy,  podwykonawcy  i  przedstawiciele,  wszelkie osoby którymi posługiwał   się dla celów lub w toku
realizacji  Umowy  przewozu  toku)  nie  jest  również  uprawniony  do  umożliwienia  osobom  trzecim  nawiązania
wskazanej w zdaniach poprzedzających współpracy z Klientem, w szczególności poprzez kontaktowanie Klienta z
tymi  osobami  trzecimi  
lub  ich  rekomendowanie.  Zleceniobiorca  (w  tym  jego  pracownicy,  współpracownicy,  podwykonawcy,
pełnomocnicy i przedstawiciele, wszelkie osoby którymi posługiwał  się dla celów lub w toku realizacji  Umowy
przewozu) nie jest również uprawniony do kontaktowania się z Klientem w sposób bezpośredni – wszelkie kontakty
musi  podejmować  bezpośrednio  ze  Zleceniodawcą,  z  wyłączeniem  Klienta,  chyba  że  Zleceniodawca  wyrazi
uprzednią  wyrażoną  
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za pośrednictwem e-mail, sms-a lub komunikatora na Platformie Trans.eu (pod rygorem nieważności) zgodę na taki
kontakt wraz z podaniem zakresu możliwego kontaktu, a Zleceniobiorca zrealizuje ten kontakt wyłącznie w sposób
odpowiadający całkowicie tej zgodzie (w tym zgodnie z jej zakresem).   

2. Zakazy i zobowiązania wskazane w ust. 1 powyżej obowiązują od momentu przyjęcia Zlecenia wskazanego w ust. 1
powyżej  przez  Zleceniobiorcę  przez  okres  trzech  lat  od  daty  realizacji  Umowy  przewozu  zawartej  
na podstawie Zlecenia lub daty, gdy miała być ona zrealizowana.  

3. W  przypadku  naruszenia  któregokolwiek  ze  zobowiązań  wskazanych  w  ust.  1  powyżej,  Zleceniobiorca  będzie
zobowiązany do zapłaty  kary umownej na rzecz Zleceniodawcy  w wysokości  100.000,00 (słownie:  sto  tysięcy)
złotych,  za  każdy  przypadek  naruszenia  (każdy  przypadek  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania
któregokolwiek  z  tych  zobowiązań).  W  celu  uniknięcia  wątpliwości  wskazuje  się,  że  za  wywiązanie  się  ze
zobowiązań  wskazanych  w  ustępach  powyższych  przez  wskazane  tam  osoby  tj.  jego  pracowników,
współpracowników,  pełnomocników,  podwykonawców  i  przedstawicieli,  jak  również  wszelkie  osoby,  którymi
Zleceniobiorca posługiwał się dla celów lub w  toku  realizacji Umowy przewozu, pełną odpowiedzialność przyjmuje
na  siebie  Zleceniobiorca,  
a ich działania lub zaniechania są równoznaczne z działaniami lub zaniechaniami Zleceniobiorcy dla celów ww. kary
umownej. 

4. Zastrzeżenie  kar  umownych  określonych  w  niniejszym  paragrafie  nie  wyłącza  uprawnienia  Zleceniodawcy  
do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

§ 11. [Dane osobowe]
1. W związku  z  zawarciem  i  realizacją  Umowy przewozu,   istnieje   konieczność  określenia  obowiązków  Stron  w

zakresie  danych  osobowych,  w  sposób  zgodny  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  w  tym  Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  U.  UE.  L.  z  2016  r.  Nr  119;  dalej:  RODO),  przy
uwzględnieniu w szczególności, że:
1)  danymi  osobowymi  zgodnie  z  RODO  są  wszystkie  informacje  o  zidentyfikowanej  lub  możliwej  

do zidentyfikowania osobie fizycznej, przy uwzględnieniu tego, że możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną
na  gruncie  RODO  jest  osoba,  którą  można  bezpośrednio  lub  pośrednio  zidentyfikować,  w  szczególności  
na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy  lub  jeden  bądź  kilka  szczególnych  czynników  określających  fizyczną,  fizjologiczną,  genetyczną,
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

2) przez Klientów dla celów niniejszego paragrafu należy rozumieć podmioty, na rzecz których Zleceniodawca jako
spedytor  realizuje  usługę  spedycyjną,  posługując  się  dla  tych  celów  Zleceniobiorcą,  jak  również  podmiot
zainteresowany realizacją takiej usługi przez Zleceniodawcę, dla celów realizacji której to usługi Zleceniodawca
chce posłużyć się Zleceniobiorcą.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Zleceniodawca  – jako podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych
osobowych  Zleceniobiorcy  (przekazanych  mu  przez  Zleceniobiorcę  w  toku  realizacji  Umowy  przewozu,  
w szczególności  w zakresie:  firma,  imię  i  nazwisko,  REGON,  NIP,  adres  e-mail,  numer telefonu,  adresy  miejsc
prowadzenia działalności, adresy korespondencyjne, adresy siedzib, identyfikator Trans ID) - jest w rozumieniu i na
zasadach określonych w RODO administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy (przy uwzględnieniu motywu 
14 preambuły RODO, gdzie jest mowa o tym, że RODO nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących
osób prawnych, przy uwzględnieniu innych postanowień RODO). W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że
dotyczy  to  stricte  danych  osobowych  Zleceniobiorcy,  a  nie  danych  osobowych  podmiotów  innych  niż
Zleceniobiorca. W związku z niniejszym postanowieniem Zleceniodawca wskazuje, co następuje:
1) Zleceniodawca przetwarza dane osobowe Zleceniobiorcy dla celów: 

a) przygotowania oferty Umowy przewozu – Zlecenia – w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) realizacji na wszystkich etapach Umowy przewozu (w tym jej zawarcia, wykonania i rozliczenia) – w takiej
sytuacji podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania Umowy przewozu
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – w takie sytuacji podstawą prawną
przetwarzania jest uzasadniony interes Zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jej
praw; 
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d) analitycznych i statystycznych – w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes
Zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analizy współpracy ze Zleceniobiorcą; 

e) realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Zleceniodawcy, wynikających w szczególności z przepisów
podatkowych  i  przepisów  o  rachunkowości  –  w  takiej  sytuacji  podstawą  prawną  przetwarzania  
jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

2) Podanie  danych  osobowych  jest  zasadniczo  dobrowolne,  ale  niepodanie  danych  osobowych  będzie
skutkować  brakiem możliwości  przygotowania oferty dotyczącej  Umowy przewozu (Zlecenia) lub brakiem
możliwości  realizacji  Umowy przewozu,  a  tym samym podanie  danych osobowych stanowi  w końcowym
rezultacie wymóg umowny.

3) Kontakt ze Zleceniodawcą w sprawach danych osobowych jest możliwy: 
a) elektronicznie na adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy: biuro@enviogroup.pl; 
b) pisemnie na adres siedziby Zleceniodawcy: Envio Group Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jagiellońska 21, 85-097

Bydgoszcz (Polska). 
4) Odbiorcami  danych  osobowych  mogą  być  podmioty  zewnętrzne  przetwarzające  dane  w  imieniu

Zleceniodawcy  jako  tzw.  podmioty  przetwarzające,  w  szczególności  takie  jak  Klienci,  dostawcy  usług
informatycznych, banki, podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, prawne, marketingowe etc., a
także podmioty zewnętrzne, którym Zleceniodawca zobowiązany jest przekazać dane osobowe na podstawie
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności organy ścigania).

5) Poziom  ochrony  danych  osobowych  w  tzw.  państwach  trzecich  w  rozumieniu  RODO  (tj.  leżących  poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym) może różnić się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tej
przyczyny Zleceniodawca może przekazać dane do tzw.  państw trzecich  w rozumieniu  RODO (tj.  państw
leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) tylko i  wyłącznie w sytuacji,  gdy jest to niezbędnie
konieczne dla celów realizacji Umowy przewozu (w szczególności z uwagi na okoliczność, iż realizacja Umowy
przewozu ma miejsce w tzw. państwie trzecim w całości lub części), zgodnie z dodatkowymi wymaganiami
określonymi w RODO.

6) W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  przez  Zleceniodawcę  jako  administratora,  na  zasadach
szczegółowo określonych w RODO osoba, której dane dotyczą tj. Zleceniobiorca, ma prawo do: 
a) żądania dostępu do danych osobowych 
(tj.  do  uzyskania  informacji  o  przetwarzaniu  danych  osobowych,  w  tym  przede  wszystkim  o  celach  
i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe  
są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia oraz do otrzymania kopii tych danych); 
b) sprostowania danych osobowych 
(tj.  do  poprawienia  nieprawidłowych  danych  osobowych,  w  tym  gdy  są  niekatulane,  błędne  lub
niekompletne); 
c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) 
(tj. do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w RODO tj. w szczególności: gdy dane nie są już
niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; gdy dane przetwarzane są
niezgodnie z prawem; konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Zleceniodawcy); 
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
(tj.  do  zgłoszenia  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  w  przypadkach  określonych  w  RODO;  
w  przypadku  zgłoszenia  takiego  żądania  –  Zleceniodawca  ma obowiązek  ograniczyć  operacje  na  danych
osobowych w zakresie i na zasadach określonym w RODO, zasadniczo do ich przechowywania); 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
 (tj.  do  sprzeciwienia  się  przetwarzaniu  danych  osobowych  na  podstawie  uzasadnionego  interesu
Zleceniodawcy,  w  sposób  wiążący  dla  Zleceniodawcy  o  ile  nie  będą  istniały  inne,  przeważające  prawnie
uzasadnione  podstawy  przetwarzania  danych  przez  Zleceniodawcę,  przy  czym  w  przypadku  zgłoszenia
sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  dla  celów  marketingu  bezpośredniego  –  w  sposób  wiążący  dla
Zleceniodawcy); 
f) przenoszenia danych osobowych 
(tj.  do uzyskania od Zleceniodawcy przekazanych Zleceniodawcy danych osobowych lub wskazania innego
administratora, któremu Zleceniodawca miałby je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe); 
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego 
(tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przez osobę, której dane dotyczą tj.
Zleceniobiorcy,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  obowiązujące  przepisy  dotyczące  ochrony
danych osobowych). 

7) Zleceniodawca wskazuje, że wobec danych osobowych nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, w tym profilowanie.
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8) Zleceniodawca  przechowuje  dane  osobowe  przez  okres  realizacji  współpracy  pomiędzy  Zleceniobiorcą
a Zleceniodawcą, który zasadniczo obejmuje okres realizacji Umowy przewozu, jak również po jego realizacji -
przez  okres  wynikający  z  przedawnienia  roszczeń,  prowadzenia  księgowości  czy  innych  uprawnień  lub
obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

3. Zleceniobiorca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO podmiotów trzecich przekazywanych
Zleceniodawcy dla celów realizacji Umowy przewozu, tj. pracowników, współpracowników, kierowców, innych osób
zaangażowanych  w  toku  tej  Umowy  przewozu  przez  Zleceniobiorcę  (w  szczególności  podwykonawców,  bez
uszczerbku dla § 4 ust. 2 Umowy), w szczególności w zakresie następujących danych: w przypadku pracowników 
i współpracowników - imiona i nazwiska, adresy e-mail kontaktowe,  numery telefonu kontaktowe, numery Trans
ID; w przypadku podwykonawców - imię i nazwisko, REGON, NIP, adres e-mail,  numer telefonu, adresy miejsc
prowadzenia działalności, adresy korespondencyjne, adresy siedziby, imiona i nazwiska osób kontaktowych, adresy
e-mail  osób  kontaktowych,  numery  telefonu  osób  kontaktowych,  numery  Trans  ID  osób  kontaktowych; w
przypadku  kierowców  -  imiona  i  nazwiska,  rodzaj,  numer  i  seria  dokumentów  tożsamości,  numery  telefonu.
Zleceniobiorca  niniejszym  powierza  Zleceniodawcy  do  przetwarzania  dane  osobowe  podmiotów  trzecich
wskazanych w zdaniu poprzednim, w zakresie określonym szczegółowo każdorazowo przy okazji przekazywania tych
danych, w szczególności w Zleceniu, z uwzględnieniem ust. 6 pkt 1) poniżej, dla celów realizacji Umowy przewozu,
przez okres realizacji  Umowy przewozu. Zleceniobiorca jako administrator ww. danych wyraża zgodę na dalsze
powierzenie  (podpowiedzenie)  powierzonych  danych  osobowych  przez  Zleceniodawcą  podmiotom  trzecich
zaangażowanym w proces realizacji Umowy przewozu, w szczególności Klientom, na zasadach określonych w RODO,
w tym na dalsze powierzenie (podpowierzenie) przetwarzania danych przez ww. podmioty.   

4. Zleceniodawca jest:
1)  podmiotem przetwarzającym dane Klientów, jak również pracowników Klientów, współpracowników Klientów,

odbiorców,  nadawców,  załadowców,  kontrahentów,  innych  osób  zaangażowanych  przez  Klientów  w  toku
realizacji  tej  Umowy  przewozu,  w  szczególności  w  zakresie  następujących  danych: firma,  imię  i  nazwisko,
REGON, NIP, adres e-mail, numer telefonu, adresy miejsc prowadzenia działalności, adresy korespondencyjne,
adresy siedziby,  imiona i  nazwiska osób kontaktowych,  adresy e-mail  osób kontaktowych,  numery telefonu
osób  kontaktowych,  numery  Trans  ID  osób  kontaktowych.  Zleceniodawca  jako  podmiot  przetwarzający
powierza dalsze przetwarzanie danych wskazanych w zdaniu poprzednim Zleceniobiorcy, w zakresie określonym
szczegółowo każdorazowo przy okazji przekazywania tych danych, w szczególności w Zleceniu, z uwzględnieniem
ust.  6  pkt  1)  poniżej,  wyłącznie  dla  celów  realizacji  Umowy  przewozu,  przez  okres  realizacji  tej  Umowy
przewozu. 

2) administratorem  danych  osobowych  w  rozumieniu  RODO  swoich  pracowników  i  współpracowników
wyznaczonych  do  współpracy  ze  Zleceniobiorcą.  Zleceniodawca  niniejszym  powierza  Zleceniobiorcy  
do przetwarzania dane osobowe swoich pracowników i współpracowników wskazanych w zdaniu poprzednim
Zleceniobiorcy  w  następującym  zakresie:  imiona  i  nazwiska,  adresy  e-mail  kontaktowe,  numery  telefonu
kontaktowe oraz numery Trans ID, w zakresie określonym szczegółowo każdorazowo przy okazji przekazywania
tych danych, w szczególności w Zleceniu, z uwzględnieniem ust. 6 pkt 1) poniżej, wyłącznie dla celów realizacji
Umowy przewozu, przez okres realizacji Umowy przewozu. 

Równocześnie  Zleceniodawca nie wyraża zgody na korzystanie przez Zleceniobiorcę  z  usług innych podmiotów
przetwarzających tj. nie wyraża zgody na dalsze powierzenie (podpowiedzenie) powierzonych danych osobowych.
Zleceniobiorca widzi możliwość wyrażenia takiej zgody, ale musi mieć ona charakter szczegółowy i jej udzielenie
musi  poprzedzać  przekazanie  pełnych  danych  o  podmiocie,  na  rzecz  którego  Zleceniobiorca  chciałby  dokonać
podpowierzenia, jak również musi zostać spełniony wymóg formy, a w przypadku udzielenia takiej zgody podmiot,
na  rzecz  którego  miałoby  nastąpić  podpowierzenie  musi  spełniać  wszystkie  wymogi  określone  w  OWW  
i w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w RODO.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniodawcę oraz przez Zleceniobiorcę w formie elektronicznej (w tym 
za pośrednictwem systemów informatycznych) i papierowej. 

6. Zleceniodawca i Zleceniobiorca jako podmioty przetwarzające stosownie do ust. 3 i ust. 4 powyżej oświadczają,  
że   zapewniają  wystarczające  gwarancje  wdrożenia  odpowiednich  środków  technicznych  i organizacyjnych,  
by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym Zleceniodawca  
i Zleceniobiorca jako podmioty przetwarzające są zobowiązani:
1) przetwarzać  dane  osobowe  wyłącznie  na  udokumentowane  polecenie  odpowiednio  Zleceniodawcy  lub

Zleceniobiorcy, które przybiera zasadniczo postać Zlecenia  – co dotyczy też przekazywania danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na nich prawo Unii
lub  prawo  państwa  członkowskiego,  któremu  podlega  Zleceniobiorca  lub   Zleceniodawca   jako   podmiot
przetwarzający;  w takim  przypadku  przed  rozpoczęciem  przetwarzania  Zleceniobiorca  
lub  Zleceniodawca  jako podmiot przetwarzający informuje odpowiednio Zleceniodawcą lub Zleceniobiorcę
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o tym  obowiązku  prawnym,  o ile  prawo  to  nie  zabrania  udzielania  takiej  informacji  z uwagi  
na ważny interes publiczny; 

2) zapewnić,  by  osoby  upoważnione  do  przetwarzania  danych  osobowych  zobowiązały  się  do  zachowania
tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;

3) podjąć wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO; 
4) przestrzegać  warunków  korzystania  z usług  innego  podmiotu  przetwarzającego,  stosownie  do  ustępów

powyższych oraz art. 28 ust. 2 i ust. 4 RODO;
5) uwzględniając  charakter  przetwarzania,  w miarę  możliwości  pomagać  odpowiednio  Zleceniodawcy  

lub  Zleceniobiorcy  poprzez  odpowiednie  środki  techniczne  i organizacyjne  wywiązać  się  z obowiązku
odpowiadania  na  żądania  osoby,  której  dane  dotyczą,  w zakresie  wykonywania  jej  praw  określonych
w rozdziale III RODO, w zakresie określonym każdorazowo przez Strony, w tym udzielać wszelkich niezbędnych
informacji,  w  których  posiadaniu  jest  odpowiednio  Zleceniobiorca  lub  Zleceniodawca  oraz  stosowania
odpowiednich  środków  technicznych  i  organizacyjnych  umożliwiających  udzielenie  pomocy  odpowiednio
Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy,

6) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać odpowiednio Zleceniodawcy
lub  Zleceniobiorcy  wywiązać  się  z obowiązków  określonych  w art. 32–36  RODO,  w  zakresie  szczegółowo
każdorazowo określonym przez Strony, w tym w szczególności  powiadamiać odpowiednio Zleceniodawcę lub
Zleceniobiorcę o każdym  podejrzeniu  naruszenia  ochrony  danych  osobowych  nie  później  niż  w 24 godziny
od   pierwszego   zgłoszenia  (stwierdzenia  naruszenia),   umożliwiać   odpowiednio  Zleceniodawcy  lub
Zleceniobiorcy  uczestnictwo   w  czynnościach   wyjaśniających   i   informować  
o   ustaleniach   z   chwilą  ich  dokonania,  w  szczególności  o  stwierdzeniu  naruszenia.  Powiadomienie   o
stwierdzeniu  naruszenia,  powinno  być  przesłane wraz  z  wszelką  niezbędną  dokumentacją  dotyczącą
naruszenia,   aby   umożliwić  odpowiednio  Zleceniodawcy  lub  Zleceniobiorcy  spełnienie  obowiązku
powiadomienia stosownego organu;

7) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem tj. zakończenia realizacji Umowy przewozu -
zależnie od decyzji  odpowiednio Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy -  usuwać lub zwracać mu wszelkie dane
osobowe oraz usuwać wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego
nakazują przechowywanie danych osobowych, w każdym przypadku nie później niż 14 dni od daty ww. zdarzeń;

8) udostępniać  odpowiednio  Zleceniodawcy  lub  Zleceniobiorcy  wszelkie  informacje  niezbędne  do  wykazania
spełnienia obowiązków  określonych  w  aft.  28  RODO  oraz  umożliwiać  administratorowi  lub  audytorowi
upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji,  i przyczyniać się do nich;
nadto w związku z ww. obowiązkiem niezwłocznie informować odpowiednio Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę,
jeżeli zdaniem odpowiednio Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO
lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

7. Zleceniodawca oraz Zleceniobiorca uprawnieni są do dokonywania wyłącznie operacji na powierzonych im danych
osobowych  niezbędnych  i  uzasadnionych  do  prawidłowej  realizacji  celu  tego  powierzenia,  zgodnie  z
postanowieniami niniejszego paragrafu, w tym utrwalania, przechowywania, przeglądania, usuwania, niszczenia.
Zleceniodawca oraz Zleceniobiorca zobowiązują się nie przetwarzać powierzonych danych dla celów jakichkolwiek
innych niż określone w OWW.  

8. Z  tytułu  czynności  opisanych  w  niniejszym  paragrafie  ani  Zleceniodawcy,  ani  Zleceniobiorcy  nie  będzie
przysługiwało wynagrodzenie (w przypadku Zleceniobiorcy – dodatkowe ponad to określone w Umowie przewozu). 

§ 12. [Poufność]
1. Treść Umowy przewozu,  jak również wszelkie informacje,  materiały oraz dokumenty  dotyczące bezpośrednio  

lub pośrednio Zleceniodawcy, jak również wszelkich osób z nim powiązanych lub współpracujących, w tym jego
klientów,  pracowników  lub  współpracowników,  w  tym  podwykonawców,  jak  również  dotyczących  Umowy
przewozu,  które  zostaną  przekazane  Zleceniobiorcy  lub  zostaną  uzyskane  przez  Zleceniobiorcę  w  związku  z
realizacją Umowy przewozu (w tym przy okazji) w jakiejkolwiek formie, w tym w formie ustnej, pisemnej oraz za
pośrednictwem  poczty  elektronicznej,  będą  traktowane  jako  w  pełni  poufne  i  stanowiące  tajemnicę
przedsiębiorstwa Zleceniodawcy oraz ww. podmiotów w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (zwane  dalej  jako  „Informacje  poufne”).   Informacje  poufne  będą
wykorzystywane wyłącznie dla  celów realizacji  Umowy przewozu, jak również  nie  będą rozpowszechniane lub
udostępniane  przez  Zleceniobiorcę  osobom  trzecim,  z  wyjątkiem  osób  zaangażowanych  bezpośrednio  przez
Zleceniobiorcę do realizacji  Umowy przewozu (w tym jego pracowników,  współpracowników,  pełnomocników,
przedstawicieli,  wszelkich osób,  którymi posługuje się dla celów lub w  toku realizacji  Umowy przewozu) ,  pod
warunkiem jednakże zobowiązania ich do zachowania poufności na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
Zleceniobiorca zobowiązany jest przedsięwziąć odpowiednie środki dla celów zachowania w poufności Informacji

13



poufnych,  w  tym  w  szczególności  dla  celów  uniemożliwienia  dostępu  do  niech  osób  nieuprawnionych.  
Bez  uszczerbku  dla  dłuższych  terminów  zastrzeżonych  w  obowiązujących  przepisach  prawa,  zobowiązanie  
do zachowania poufności obejmuje okres realizacji Umowy oraz okres pięciu lat od daty jej realizacji, wygaśnięcia,
rozwiązania lub ustania bytu prawnego. Zobowiązanie do zachowania poufności  nie obejmuje sytuacji, gdy dana
Informacja poufna:
1) utraciła  swój  poufny  charakter  z  uwagi  na  jej  wcześniejsze  podanie  do  wiadomości  publicznej  

w sposób zgodny z prawem przez uprawniony do tego podmiot, 
2) może być ujawniona na skutek uprzedniej pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody Zleceniodawcy, 
3) ma  zostać  ujawniona  uprawnionym  do  tego  podmiotom  w  sposób  wymagany  przez  bezwzględnie

obowiązujące normy prawne.
2. W  przypadku  naruszenia  któregokolwiek  ze  zobowiązań  wskazanych  w  ust.  1  powyżej  Zleceniobiorca  będzie

zobowiązany do zapłaty  kary umownej na rzecz Zleceniodawcy  w wysokości  100.000,00 (słownie:  sto  tysięcy)
złotych,  za  każdy  przypadek  naruszenia  (każdy  wypadek  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania
któregokolwiek  z  tych  zobowiązań).  W  celu  uniknięcia  wątpliwości  wskazuje  się,  że  za  wywiązanie  się  ze
zobowiązań wskazanych w ustępie 1 powyżej  przez wskazane tam osoby tj.  pracowników Zleceniobiorcy, jego
współpracowników, pełnomocników, podwykonawców, przedstawicieli, wszelkich osób, którymi posługuje się dla
celów lub w  toku realizacji Umowy przewozu, pełną odpowiedzialność przyjmuje na siebie Zleceniobiorca, a ich
działania lub zaniechania są równoznaczne z działaniami lub zaniechaniami Zleceniobiorcy. 

3. Bez uszczerbku dla  ust.  1  i  ust.  2  powyżej,  Zleceniobiorca nie  jest  uprawniony do zamieszczania wpisów oraz
komentarzy  na  forach  internetowych,  w  tym  w  szczególności  transportowych  czy  też  profilu  (koncie)
Zleceniodawcy na giełdach transportowych, w szczególności Platformy Trans.eu, dotyczących rozmów dotyczących
Zlecenia,  Umowy  przewozu,  okoliczności  realizacji  Umowy  przewozu  na  podstawie  Zlecenia  i  współpracy  ze
Zleceniodawcą, chyba że uzyskana na to wyraźną zgodę Zleceniodawcy wyrażona za pośrednictwem e-mail, sms-a
lub  komunikatora  na  Platformie  Trans.eu.  Zobowiązanie  wskazane  w  zdaniu  poprzednim  dotyczy  również
pracowników  Zleceniobiorcy,  jego  współpracowników,  podwykonawców,  przedstawicieli,  pełnomocników
Zleceniobiorcy, a także wszelkich osób, którymi posługuje się dla celów lub w toku realizacji Umowy przewozu, za
których  działania  lub  zaniechania  
są równoznaczne z działaniami lub zaniechaniami Zleceniobiorcy, a odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania
wskazanego  w  zdaniu  poprzednim  za  osoby  tam  wskazane  przyjmuje  na  siebie  Zleceniobiorca.  W  przypadku
naruszenia zobowiązania wskazanego w niniejszym ustępie,  w tym przez ww. osoby,  Zleceniobiorca zapłaci na
rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości  5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy przypadek
naruszenia (w tym m.in. za każdy wpis, komentarz czy też ocenę).

4.  Zastrzeżenie  kar  umownych  określonych  w  niniejszym  paragrafie  nie  wyłącza  uprawnienia  Zleceniodawcy  
do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 13. [Postanowienia końcowe]
1. Wszelkie  spory  mogące  wyniknąć  w  związku  z  realizacją  Umowy  przewozu  będą  rozstrzygane  przez  sąd

powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. Strony poddają wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z
realizacją Umowy przewozu jurysdykcji polskich sądów powszechnych. 

2. Prawem właściwym dla Umowy przewozu jest prawo polskie. W zakresie nieuregulowanym w Zleceniu oraz OWW,
stosuje się  w zależności  od okoliczności  obowiązujące przepisy  polskiego albo międzynarodowego prawa (jeśli
nakaz stosowania prawa międzynarodowego w danym przypadku i określonym zakresie nie może być wyłączony na
mocy umowy Stron o wybór prawa właściwego). 

3. Niniejsze OWW w niniejszym brzmieniu wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku i znajdują zastosowanie do
Umów przewozu zawartych od tej daty, z zastrzeżeniem: 

1)zmiany wprowadzonej do § 6 ust. 2 poprzez dodanie do niego ostatniego zdania, która to zmiana wchodzi w
życie z dniem 1 grudnia 2018 roku; 

2)aktualizacji adresu Zleceniodawcy zawartego w § 1 oraz w § 11 ust. 2 pkt. 3 lit. b OWW, dokonanej w dniu 15
lutego 2019 roku w celu uwzględnienia zmiany zaistniałej w tym zakresie po stronie Zleceniodawcy w dniu 19
grudnia 2018 roku; 

3)zmiany wprowadzonej do § 6 ust. 5 OWW, polegającej na tym, że po słowach Rosji dodano słowa „i Turcji”,
która to zmiana wchodzi w życie z dniem 11 marca 2019 roku; 

4)zmian polegających na tym, że: 
a) dotychczasowy § 8 ust. 2 pkt. 24) OWW został przeniesiony do § 8 ust. 2 pkt. 25) OWW; 
b) do  OWW dodano  nowy §  8  ust.  2  pkt.  24)  OWW (w  miejsce  tego przeniesionego stosownie  do lit.  a

powyżej); 
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c) dodane zostało zdanie drugie do § 13 ust. 1 OWW d) § 13 ust. 2 OWW uzyskał nowe brzmienie; które to
zmiany wchodzą w życie z dniem 15 kwietnia 2019 roku;

5)usunięcia postanowień dotyczących usługi śledzenia (z § 2 ust. 2 pkt. 10) OWW, z § 6 ust. 1 OWW, § 9 OWW, §
11 ust. 3 OWW), która to zmiana wchodzi w życie w dniu 17 września 2020 roku. 

Do Umów przewozu zawartych do dnia 24 maja 2018 roku zastosowanie mają OWW w brzmieniu obowiązującym do
tego dnia.
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