
Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług Przewozowych  na rzecz Sped Partner Sp. z o.o. 
 
pojazdami   typu ciągnik siodłowy + naczepa  w  transporcie krajowym i międzynarodowym  
 
 

1. Fakturę prosimy wystawić i wysłać na adres Zleceniodawcy: SPED PARTNER Sp. z o.o., Leszcze 15, 28-400, 
Pińczów, NIP: 662-17-68-189. W przypadku doręczenia pod inny niż wskazany adres, termin płatności będzie 
liczony od daty wpływu dokumentów do siedziby Sped Partner Sp. z o.o. w Leszczach. Na fakturze wymagany 
jest nr zlecenia transportowego / przewozowego Sped Partner  oraz zgodność ustalonego frachtu,  pod 
rygorem odesłania faktury bez księgowania. (Zlecenie transportowe, dalej zwane będzie zleceniem. Sped 
Partner dalej zwany będzie Sped Partner). 

2. Przewóz oparty jest na konwencji CMR i  Prawie Przewozowym oraz na Szczegółowych Warunkach Świadczenia 
Usług Przewozowych  zawartych w zleceniu Sped Partner  oraz opublikowanych na stronie 
www.spedpartner.pl w zakładce:  O firmie → dokumenty/ubezpieczenia.  

3. Brak pisemnej odmowy przyjęcia zlecenia w ciągu 20 minut od jego otrzymania traktowane jest  jako jego 
akceptacja bez zastrzeżeń i jest ważne bez potwierdzenia. 

4. Sped Partner zastrzega sobie prawo anulowania zlecenia lub przesunięcia daty odbioru w wyjątkowo 
uzasadnionych sytuacjach na min. 1 godz. przed załadunkiem bez żadnych konsekwencji. 

5. Postój przy załadunku i rozładunku do 24 godzin dla zleceń krajowych, do 48 godzin dla zleceń zagranicznych, 
jak również w soboty, niedziele i święta wolny od opłat. Wszelkie roszczenia związane z przekroczeniem czasu 
postoju powyżej odpowiednio  24/48 godzin rozpatrywane będą wyłączenie na podstawie potwierdzonej przez 
Załadowcę karty postojowej. 

6. Zleceniobiorca / Przewoźnik oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi dla świadczenia usług transportowych we 
właściwych dla potrzeb niniejszego zlecenia krajach i posiada ważne ubezpieczenie OC i OCP tj. opłaconą  i 
niewykluczającą przedmiotu zlecenia polisę ubezpieczeniową w zakresie OCP z sumą ubezpieczenia min. 
250000 EUR na każde zdarzenie. 

7. Zleceniobiorca/Przewoźnik jest zobowiązany do podstawienia  środka transportu sprawnego  technicznie, w 
stanie zapewniającym prawidłową realizację zlecenia, z opłaconą polisą OC ciągnika i naczepy oraz aktualnymi 
badaniami technicznymi. Przestrzeń ładunkowa naczepy  powinna być czysta, sucha oraz wolna od obcych 
zapachów, a podłoga   powinna wytrzymać nacisk wózka widłowego wraz z towarem. Naczepa auta musi być 
szczelna. 

8. Kierowca Zleceniobiorcy/Przewoźnika zobowiązany jest posiadać aktualne, wymagane prawem kwalifikacje 
zawodowe oraz uprawnienia do prowadzenia pojazdów, oraz być trzeźwym i nie być pod wpływem środków 
odurzających.  

9. Ustala się następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia: a) za 
anulowanie/wypowiedzenie zlecenia – 100% wysokości frachtu; b) za niepodstawienie pojazdu powyżej  6 
godzin od wskazanego w zleceniu terminu - 100 % wysokości frachtu; c)za podstawienie i odwołanie pojazdu z 
miejsca załadunku  – 100 % wysokości frachtu; d)  za spóźnienie na załadunek i/lub rozładunek do 6 godzin od 
wskazanego w zleceniu terminu -  minus 20% wysokości frachtu za każdą godzinę opóźnienia; e)za 
nieterminowe (zgodnie z pkt 12) dostarczenie dokumentów przewozowych lub ich niekompletność - 20 % 
wysokości frachtu za każdy przypadek; f) za nieodebranie palet z miejsca rozładunku (jeżeli odbiór jest 
wymagany)  - 35 zł za każdą paletę; g) za każdą zmianę sposobu wykonania usługi, w tym podzlecenie innemu 
Przewoźnikowi/Spedytorowi bez pisemnej zgody  Sped Partner -  kara umowna w podwójnej wysokości 
frachtu; h) w przypadku braku dokumentów  niezbędnych do wykonania transportu, a wymaganych prawem 
(koncesji, zezwoleń, licencji , polis ubezpieczeniowych itp.)  -  kara umowna w wysokości  5 tys. zł; i) za podjęcie 
jakichkolwiek pertraktacji z Kontrahentem  Sped Partner  - kara umowna w wysokości 50.000 EUR za każde 
zdarzenie oraz wstrzymanie wszelkich płatności. Obowiązuje całkowita neutralność wobec Kontrahenta w 
trakcie wykonywania zlecenia oraz 6 miesięcy po jego wykonaniu; j) za zaniechanie kontroli podjętego ładunku 
przez kierowcę lub przeprowadzenie jej w sposób pobieżny, nie wykazujący widocznych uszkodzeń, co w 
konsekwencji doprowadzi do otrzymania  obciążenia przez  Sped Partner – kara umowna  500 zł plus 
obciążenie w wysokości roszczenia od Kontrahenta. W/w kary nie ograniczają uprawnień Sped Partner do 
naliczenia dodatkowych kar i dochodzenia odszkodowań od  Zleceniobiorcy / Przewoźnika w przypadku ,  jeżeli 
w/w kary nie zrekompensują w pełni poniesionych przez Sped Partner i/lub Kontrahenta szkód. 
 

10. Zleceniodawcy przysługuje prawo wprowadzenia zmian do umowy w ten sposób, że może żądać od 
Zleceniobiorcy/Przewoźnika,  aby ten podjął lub wydał przesyłkę w innym miejscu niż miejsce wskazane w 



umowie przewozu. Zmiana miejsca załadunku lub rozładunku przez Zleceniodawcę w odległości do 50 km od 
miejsca załadunku lub rozładunku pierwotnie ustalonego w umowie przewozu jest wliczona w cenę frachtu 
ustaloną ze Zleceniobiorcą/Przewoźnikiem.  

11. Dokumenty potwierdzające dostawę towaru muszą być przez Osobę Upoważnioną do odbioru ładunku  
czytelnie podpisane z datą rozładunku oraz opatrzone pieczątką. W sytuacji gdy Odbiorca nie posiada pieczątki 
oprócz czytelnego podpisu oraz daty, musi podać serię oraz nr dowodu osobistego. Brak potwierdzonych w ten 
sposób dokumentów może wstrzymać zapłatę należnego frachtu.  

12. Zleceniobiorca/Przewoźnik zobowiązuje się do dostarczenia kompletu wymaganych, oryginalnych 
dokumentów potwierdzających dostawę i wykonanie usługi wraz z fakturą (data sprzedaży = data rozładunku) 
w terminie 10 dni od dnia wykonania usługi (data rozładunku). W przypadku niedotrzymania warunków 
zlecenia Zleceniobiorca upoważnia Sped Partner do wydłużenia terminu płatności i naliczenia kary umownej 
zgodnie z pkt 9e. W każdym przypadku termin płatności nie będzie dłuższy niż określony w art. 7 ust. 2a ustawy 
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

13. Sped Partner oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób fizycznych w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) przetwarzanych w 
związku z realizacją usługi polegającej na organizacji transportu. Pełna treść obowiązku informacyjnego 
dostępna jest na stronie internetowej prowadzonej przez Sped Partner pod adresem: 
http://www.spedpartner.pl/pl/ochrona-danych-osobowych.  

14. Na podstawie niniejszego Zlecenia Transportowego Sped Partner udostępni Zleceniobiorcy / Przewoźnikowi  
dane niezbędne do realizacji zlecenia, w szczególności dane osobowe Nadawcy oraz Odbiorcy będących 
osobami fizycznymi, przy czym podstawą udostępnienia tych danych jest prawnie uzasadniony interes 
realizowany przez administratorów danych polegający na konieczności wykonania usługi przewozu.  

15. Zleceniobiorca / Przewoźnik może być zobowiązany do udostępnienia Sped Partner danych osobowych swoich 
podwykonawców oraz danych osobowych kierowcy lub kierowców realizujących przewóz.  

16. Na podstawie udostępnienia, o którym mowa w pkt 14 i 15, Strona, która otrzymała od drugiej Strony dane 
osobowe, staje się odrębnym administratorem danych. 

17. Strona, która dokonuje udostępnienia danych osobowych, zobowiązuje się do poinformowania osób, których 
dane dotyczą, o tym udostępnieniu.  

18. Na polecenie Sped Partner Zleceniobiorca / Przewoźnik przekazuje osobie, której dane osobowe udostępnia, 
wszelkie znane sobie informacje dotyczące Sped Partner, wskazane w art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych (RODO), bądź przekazuje jej właściwą klauzulę informacyjną, której pełna treść znajduje się w 
miejscu wskazanym w pkt 13.  

19. Sped Parter oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i zgodnie z warunkami 
określonymi w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. 
UE L 187 z dnia 26.06.2014r z późn. zm). 

20. Sped Partner nie wyraża zgody na potrącenia jakichkolwiek należności wynikających z niniejszego zlecenia ze 
zobowiązaniami wobec Sped Partner. 

21. Wszelkie sprawy sporne związane z umową przewozu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sped 
Partner.  

22. Kontakt w sprawie płatności faktur: Dział Księgowości tel.  (41) 35 78 794. W celu uzyskania  informacji należy 
posiadać numer zlecenia Sped Partner.  

23. Niniejsze zlecenie może zostać przyjęte wyłącznie bez zastrzeżeń. 

 


