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OGÓLNE WARUNKI UMOWY PRZEWOZU
(OWUP)
Przedsiębiorstwo Przewozowe R-R Rafał Rostowski z siedzibą w Szubinie oświadcza, że niniejsze Ogólne
Warunki Umowy Przewozu mają zastosowanie do umów przewozu zawieranych na podstawie zleceń
transportowych składanych Przewoźnikowi przez Przedsiębiorstwo Przewozowe R-R Rafał Rostowski.
1. Denicje używanych w niniejszym dokumencie oznaczeń:
a) Zleceniodawca - Przedsiębiorstwo Przewozowe R-R Rafał Rostowski z siedzibą w Szubinie, Szubin Wieś 30,
89-200 Szubin, NIP PL 5620009593,
b) Zleceniobiorca - Przewoźnik, który zawarł umowę przewozu ze Zleceniodawcą napodstawie przesłanego
zlecenia transportowego,
c) OWUP - Ogólne Warunki Umowy Przewozu,
d) Zlecenie transportowe - zlecenie wykonania przewozu zawierające stosowany przez Zleceniodawcę wzorzec
umowny,
e) Prawidłowo wypełniona faktura - dokument rozliczeniowy wystawiony po wykonaniu usługi przewozu w
miesiącu, w którym zakończone zostało wykonywanie usługi.
2. Zasady rozliczenia usługi:
2.1. Zleceniobiorca po wykonaniu usługi przewozu zobowiązany jest doręczyć Zleceniodawcy dokumenty
uzyskane w związku z realizacją umowy przewozu w tym prawidłowo wypełnioną fakturę wraz z wypełnionymi
dokumentami transportowymi w postaci CMR, listu przewozowego, dokumentów celnych, WZ, protokołów
niezgodności i protokołów szkody. Warunkiem płatności za usługę jest doręczenie faktury wraz z kompletem
oryginalnych dokumentów. Zleceniodawca uprawniony jest do wstrzymania się z zapłatą do czasu doręczenia
prawidłowo wypełnionych dokumentów związanych z usługą.
2.2. Zleceniobiorca zobowiązany jest wystawić fakturę TYLKO w walucie EUR i tylko w miesiącu, w którym
zakończone zostało wykonywanie usługi. Wystawienie faktury w innej walucie lub późniejszym okresie uznawane
będzie za nieprawidłowe wystawienia faktury.
2.3. Termin płatności za wykonaną usługę wynosi 35 dni od daty doręczenia prawidłowo wypełnionej faktury wraz z
kompletem oryginalnych dokumentów przewozowych. W przypadku doręczenia nieprawidłowo wypełnionej
faktury lub/i niekompletnych dokumentów, 35 dniowy termin liczony jest od daty doręczenia prawidłowo
wypełnionej faktury i dokumentów przewozowych.
2.4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy na ponoszenie dodatkowych
kosztów. Ewentualne dodatkowe koszty Zleceniobiorcy wynikające z wykonania zlecenia mogą być zwracane
wyłącznie po ich wcześniejszej akceptacji przez Zleceniodawcę oraz w oparciu o oryginalne dowody ich
poniesienia. Zleceniobiorca zobowiązany jest fakturować te koszty wyłącznie wraz z fakturą za wykonaną usługę.
Nie zostaną przyjęte rachunki przesłane w późniejszym terminie.
2.5. Zleceniodawcy przysługuje prawo potrącenia wierzytelności z tytułu wszelkich wynikających ze zlecenia kar
umownych i odszkodowań za które odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca, z przysługującą Zleceniobiorcy
wierzytelnością z tytułu wynagrodzenia za wykonanie usługi przewozu.
2.6. Zleceniobiorca zobowiązany jest wystawiać dokumenty rozliczeniowe na Zleceniodawcę i doręczać na adres
jego siedziby.
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3. Warunki realizacji zlecenia transportowego:
3.1. Umowę przewozu na zasadach określonych w niniejszych OWUP oraz zleceniu transportowym uważa się za
zawartą gdy Zleceniobiorca:
a) potwierdzi jej zawarcie pisemnie na adres Przedsiębiorstwo Przewozowe R-R Rafał Rostowski
b) potwierdzi jej zawarcie na pisemnie na adres e-mail: waleri@pprr.pl lub robert@pprr.pl
c) nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zlecenia transportowego w przeciągu 1 godziny od jego
otrzymania,
d) przystąpi do wykonania umowy.
3.2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do niniejszych OWUP lub warunkowe przyjęcie zlecenia transportowego
powodują, że zlecenia transportowe uznaje się za niezłożone.
3.3. Zleceniobiorca oświadcza, że w dacie przyjęcia zlecenia i w dacie jego realizacji posiada aktualne
ubezpieczenie OCP ładunków przewoźnika niezawierające klauzul wyłączających odpowiedzialność
ubezpieczyciela za utratę, ubytek, uszkodzenie przesyłki, kradzież, zaginięcie lub rabunek. Na żądanie
Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązany jest okazać polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej.
3.4. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić stałą łączność z kierowcą wykonującym transport, w tym
zobowiązany jest do przekazywania natychmiastowej informacji o aktualnej pozycji samochodu na żądanie
Zleceniodawcy.
3.5. Zleceniobiorca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zleceniodawcy na dokonanie przeładunku towaru poza
miejscem załadunku.
3.6. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy załadunek i rozmieszczenie towaru, z
uwzględnieniem prawidłowego nacisku na osie pojazdu. O każdej nieprawidłowości w załadunku lub niezgodności
ładunku ze zleceniem, w tym zastrzeżenia co do jakości ładunku Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić Zleceniodawcę, a także dokonać wpisu zastrzeżeń do CMR lub listu przewozowego. Zleceniobiorca
dokonując wpis do CMR lub listu przewozowego zobowiązany jest uzyskać pisemne potwierdzenie załadowcy.
3.7. Zleceniobiorca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zleceniodawcy na powierzenie wykonania usługi
przewozu dalszym Przewoźnikom. Brak zgody skutkuje uznaniem, że umowa została wykonana nienależycie i
uprawnia Zleceniodawcę do nałożenia kary umownej na Zleceniobiorcę w wysokości 100% frachtu. W przypadku
wyrządzenia przez dalszego Przewoźnika szkody w mieniu Zleceniodawcy lub Klienta, Zleceniodawca
uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.
3.8. Za opóźnienie w podstawieniu pojazdu/zestawu Zleceniobiorcy pod załadunek i/lub rozładunek uznaje się
podstawienie pojazdu/zestawu pod załadunek i/lub rozładunek niezgodne z ustaleniami zawartymi w zleceniu
transportowym, w tym niedochowanie ustaleń w zakresie godziny podstawienia pojazdu/zestawu. Podstawienie
zestawu z opóźnieniem uznawane jest za nienależyte wykonanie umowy i uprawnia Zleceniodawcę do nałożenia
kar umownych do wysokości frachtu włącznie (nie niższych niż 800 euro), a także dochodzenia odszkodowania z
powodu szkody powstałej w związku z tym działaniem w mieniu Zleceniodawcy lub Klienta, w przypadku gdy
szkoda przewyższa wysokość kary umownej.
3.9. Zleceniodawca uprawniony jest do dochodzenia od Zleceniobiorcy zapłaty odszkodowania z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w każdym przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość kary
umownej.
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3.10. Warunkiem uznania postoju Zleceniobiorcy jest pisemna zgoda Zleceniodawcy. Strony ustalają, że
Zleceniobiorca nie ma prawa naliczać opłat/kar za czas postoju pojazdu/zestawu liczony w ten sposób, że
zwolnione od opłat są w sumie 24 godziny pod załadunkiem, odprawą celną wywozową i w sumie 48 godzin
przy rozładunku, odprawą celną wwozową, a także dni wolne (sobota, niedziela i święta) oraz postój na
granicy. Za każdą rozpoczętą dobę postoju poza zwolnionymi z opłat Zleceniobiorca ma prawo naliczyć opłatę
w wysokości ustalonej w zleceniu, jeżeli postój jest wynikiem działań lub zaniechań Zleceniodawcy lub jego
Klienta.
3.11. W przypadku niewykonania umowy przez Zleceniobiorcę Zleceniodawca uprawniony jest do naliczenia kary
umownej do wysokości frachtu (minimum 1000 euro), a także dochodzenia odszkodowania w przypadku gdy
szkoda przewyższa wysokość kary umownej.
3.12. Zleceniobiorca uprawniony jest do odstąpienia od umowy najpóźniej na 72 godziny przed terminem realizacji
zlecenia za zapłatą odstępnego w wysokości 50% frachtu. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w
okresie krótszym niż 72 godziny do realizacji zlecenia uznawane jest za niewykonania umowy i uprawnia
Zleceniodawcę do nałożenia na Zleceniobiorcę kary umownej do wysokości frachtu (minimum 1000 euro), a także
dochodzenia odszkodowania jeżeli wysokość szkody przewyższa karę umowną.
3.13. Zleceniobiorca nie ma prawa kontaktować się z Klientem Zleceniodawcy. W przypadku gdy Klient
poinformuje pisemne Zleceniodawcę o kontakcie ze strony Zleceniobiorcy, Zleceniodawca uprawniony jest do
dochodzenia zapłaty kary umownej od Zleceniobiorcy w wysokości 30.000,00 euro (słownie: trzydzieści tysięcy
euro).
3.14. Zleceniodawca uprawniony jest do zmiany warunków zlecenia transportowego po jego przyjęciu przez
Zleceniobiorcę. Brak niezwłocznej odmowy wykonania umowy na zmienionych warunkach przez Zleceniobiorcę
przesłanej pisemnie na adres e-mail Zleceniodawcy traktowany jest jako zgoda na wykonanie umowy w oparciu o
zmienione warunki.
3.15. Miejscem rozstrzygania sporów z tytułu nienależytego wykonania, niewykonania umowy przewozu a także
dochodzeniem zapłaty z odszkodowania lub kary umownej nałożonej w związku z wykonaniem lub
niewykonaniem niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy tj. Sąd w Bydgoszczy.
3.16. Niniejsze OWUP stanowią integralną część każdego zlecenia transportowego wystawionego przez
Zleceniodawcę.

