
WARUNKI TRANSPORTOWE AB SPEDTRANS Sp. z o.o. 

 
§1 WYCENA  

1. AB SPEDTRANS Sp. z o.o. przedstawi wycenę transportu na podstawie następujących danych 
przedstawionych przez Zleceniodawcę: 
a) rozmiary przesyłki (długość x szerokość x wysokość)  
b) waga brutto przewożonego towaru z zastrzeżeniem §1 pkt.2 
c) sposób pakowania (ułożenie towaru na palecie, w skrzyni,koszu)  
d) możliwość lub brak możliwości piętrowania towaru. 
2. Palety i opakowanie stanowią nierozłączną część przesyłki, co oznacza, że ich ciężar jest wliczany 
do ciężaru brutto przesyłki 
3. AB SPEDTRANS Sp. z o.o.. nie odpowiada za szkody powstałe w związku z podaniem niepełnych 

lub nieprawdziwych danych wskazanych w §1 pkt.1 
 

§2 ZLECENIE  
1. Zlecenie winno być przesłane z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.  
2. Zlecenie uważa się za przyjęte z chwilą jego pisemnego potwierdzenia przez AB Spedtrans Sp. z 
o.o.. przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian. 
3. a) Zlecenie winno zawierać dane wskazane w par 1 pkt 1, a nadto dokładny adres załadunku oraz 
rozładunku towaru, osoby kontaktowe i numery telefonów pod którymi można zgłaszać ewentualne 
zastrzeżenia dotyczące załadunku, rozładunku oraz przewożonego towaru. 
b) wszelkie zmiany danych wskazanych w par 2 pkt 3a) winny być uzgodnione pisemnie z firmą AB 
SPEDTRANS na oddzielnych warunkach. 
4. Zleceniodawca zobowiązany jest informować o wszelkich utrudnieniach związanych z odbiorem 
oraz dostarczeniem przesyłki. 
5. AB SPEDTRANS  jest uprawniony do zlecenia wykonania usługi innemu przewoźnikowi z tej 

samej lub innej gałęzi transportu. 
 

§3 ZAKRES USŁUG 
1. W niedziele i dni wolne od pracy odbiór/dostawa przesyłki nie są wykonywane. 

Dostarczenie w sobotę jest możliwe jedynie po uzgodnieniu z AB SPEDTRANS. 

2. Za wyjątkiem zgody wyrażonej na piśmie przez AB SPEDTRANS, zakres świadczonych usług nie 
obejmuje przewozu zwierząt, pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, kosztowności i 
innych przedmiotów szczególnie cennych, artykułów ulegających szybkiemu zepsuciu, towaru luzem, 
towarów kruchych i delikatnych, nie opakowanych silników, oraz ogólnie wszelkich towarów 
niewystarczająco opakowanych.  
3. Zakres usług firmy AB SPEDTRANS nie obejmuje przesyłek, których przewóz wymaga odrębnych 
zezwoleń i koncesji lub zabroniony jest przez prawo (np. korespondencji prywatnej) oraz towarów o 
znaczeniu strategicznym wyszczególnionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z 
zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa 
państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. nr 119, poz. 1250 z późniejszymi zmianami).  
4. Przewóz towarów zakazanych lub poddanych specjalnym obostrzeniom, jak również przewóz 

towarów alkoholowych oraz produktów rolnych jest możliwy jedynie po uprzednim uzgodnieniu z 

AB SPEDTRANS i pod rygorem przestrzegania wykluczeń pewnych towarów z transportu. Ponadto, 

dla przesyłek podlegających ocleniu termin dostarczenia może się wydłużyć. 
 

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ AB SPEDTRANS 

 
1. Odpowiedzialność AB SPEDTRANS w zakresie przewozów międzynarodowych regulują przepisy 
Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów( CMR) 
2. Przeszkody o szczególnym charakterze (zdarzenie siły wyższej, przestrzeganie przepisów 
prawnych oraz zarządzeń administracyjnych, kolizje drogowe etc.) zwalniają firmę AB SPEDTRANS 
od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.  
3.1. Terminy załadunku i rozładunku wskazane w zleceniu transportowym dotyczącym ładunków 
drobnicowych nie są wiążące dla stron bez oddzielnej, pisemnej gwarancji udzielonej przez AB 
SPEDTRANS, stanowią orientacyjny termin wykonania usługi 
3.2. Strony nie wiążą zapisy zlecenia transportowego przesłanego do AB SPEDTRANS Sp. z o.o. w 

zakresie kar umownych z tytułu opóźnienia w dostawie ładunków drobnicowych. 
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3.3. Ustalając termin dostawy w przypadku ładunków drobnicowych należy uwzględnić czas 
niezbędny dla skompletowania pełnego ładunku jaki można przyznać starannym 
przewoźnikom w normalnych warunkach. 
3.4. AB SPEDTRANS zobowiązuje się wykonać zlecenie stosując należytą staranność w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej. 
4. AB SPEDTRANS nie ponosi odpowiedzialności za szkody w przesyłce, jeśli utrata, ubytek lub 
uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie 
Nadawcy lub Odbiorcy lub Zleceniodawcy nie wywołanych winą AB SPEDTRANS Sp z o.o., z 
właściwości towaru albo wskutek siły wyższej.  
6. AB SPEDTRANS nie ma obowiązku rozładowania towaru, czynności rozładunku mogą zostać 

podjęte na koszt i ryzyko zleceniodawcy po uprzednim ustaleniu przez strony. 
 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZLECENIODAWCY USŁUGI 

 

1. Zleceniodawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z:  
a) podaniem niepełnych lub nieprawdziwych danych wskazanych w §1 pkt.1  
b) wadliwym opakowaniem towaru lub jego niewłaściwym oznakowaniem 
c) niewłaściwym załadowaniem towaru  
d) niedostarczeniem dokumentów przewozowych lub podaniem w nich niepełnych lub 
nieprawdziwych danych . 
e) zmianą danych wskazanych w par.2 pkt 3 
f) ujawnieniem w przesyłce towaru nielegalnego  
g) odmową przyjęcia towaru przez odbiorcę z uwagi na jakość, rodzaj czy tez sposób opakowania 
przesyłki 
1.2. W takim przypadku AB SPEDTRANS Sp. z o.o. nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania. 
2.1 Zleceniodawca ma obowiązek, na własną odpowiedzialność, przygotować towar do przewozu, w 
tym zapakować go w sposób uniemożliwiający uszkodzenie podczas transportu, a także załadować, 
ułożyć i umocować na pojeździe. 
2.2. W wypadku gdy ze względu na charakter przesyłki jest konieczne przewożenie jej w określonej 
pozycji, na opakowaniu powinno znaleźć się oznaczenie „góra-dół”. Jeżeli przedmiotem przewozu są 
rzeczy mogące ulec łatwemu uszkodzeniu ( np. łatwo tłukące) zleceniodawca powinien oznaczyć to 
na przesyłce  
3 Reklamacje adresowane do firmy AB SPEDTRANS należy składać na piśmie z zachowaniem 
podstaw i terminów wskazanych w Konwencji CMR. 
4. Zlecając przewóz towaru zleceniodawca wyraża zgodę na sprawdzenie nadawanego ładunku przez 
firmę AB SPEDTRANS celem potwierdzenia zgodności przesyłki z zapisami w dokumentach 
przewozowych.  
5. W przypadku wykrycia w przesyłce towarów nielegalnych lub akcyzowych Zleceniodawca 
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez firmę AB SPEDTRANS w 
związku z ujawnieniem w/w towaru w szczególności nałożonych na przewoźnika kar, kosztów 
odzyskania zatrzymanego pojazdu i naczepy (w przypadku konfiskaty kwotą równą wartości 
skonfiskowanego pojazdu i naczepy) oraz (w przypadku ładunków drobnicowych) wszelkich 
kosztów związanych z opóźnieniem dostaw pozostałych ładunków przewożonych tym samym 
pojazdem i kosztami przeładunków.  
6. W przypadku wskazanym w par. 5 pkt 5, Zleceniodawca usługi zobowiązuje się do zapłaty kary 

umownej w wysokości 20 000 PLN, bez względu na wysokość wszelkich innych kar i kosztów 

wymienionych w niniejszym punkcie. 

 

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZLECENIOBIORCY USŁUGI 
 
1.Zleceniobiorca zobowiązuje się do podstawienia pojazdu sprawnego, czystego, posiadającego 
wszystkie niezbędne dokumenty aktualne. 
2. Zleceniobiorca musi posiadać aktualną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
przewoźnika(OCP), na kwotę nie niższą niż 1000000 USD, oraz wszelkich wymaganych prawem 
koncesji, licencji i zezwoleń dotyczących wykonywanego transportu krajowego i/lub zagranicznego. 
3.usługa powinna być wykonana zgodnie zobowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi 
transportu drogowego. 
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4. Czas na załadunek i rozładunek ,wolny od opłat wynosi  24 godziny. Postoje na granicach i 
urzędach celnych nie podlegają opłacie, wolne od opłat są również wszelkie dni wolne od pracy. 
Zastrzegamy sobie prawo do anulacji zlecenia bez konsekwencji finansowych. 
5.W przypadku nieterminowego podstawienia się na załadunek lub opóźnienie w przybyciu na 
rozładunek zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną do 20% frachtu za 
każdą rozpoczętą godziną opóźnienia. 
6. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, szczególnie niepodstawienie auta na załadunek, 
może skutkować karą umowną do 100% frachtu. 
7.faktura musi zawierać nasz numer zlecenia. Faktura wraz z kompletem dokumentów musi być 
dostarczona w terminie 7 dni od daty wykonania usługi, nie zastosowanie się do powyższego 
skutkuje wydłużeniem terminu płatności  do 90 dni. Dostarczone dokumenty powinny zawierać 
pieczątkę podpis oraz datę odbiorcy towaru i być czyste pod względem prawnym( brak wpisów). 
Brak wymaganych dokumentów może skutkować karą umowną do wysokości  frachtu lub 
scedowaniem wszelkich obciążeń otrzymanych od naszego klienta. 
8. Od chwili przyjęcia zlecenia obowiązuje tajemnica handlowa, ochrona  i zachowanie całkowitej 
neutralności wobec naszego klienta zarówno w trakcie wykonywania zleconej usługi jak również po 
jej wykonaniu w okresie 5 lat. 
 
 
 

§ 7 INNE 
 

1.W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy konwencji o umowie 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów ( CMR) oraz przepisy ustawy- prawo 
przewozowe i kodeksu cywilnego  
2.Dla wszelkich sporów powstałych w związku z wykonaną  jaki zleconymi przez firmę                         

AB SPEDTRANS SP ZO.O. usługą właściwy będzie Sąd w Poznaniu. 

3.W przypadku podjęcia bezpośrednich rozmów z klientem dotyczących nawiązania współpracy, 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniodawcy kary umownej do wysokości 100 000 

złotych
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