Ogólne Warunki Umowne świadczenia
usług spedycyjnych

przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU).

1. Poprzez świadczenie przez Northgate Logistics Anna Krzyśko-Vaskovic (dalej Spedytor) usług
spedycyjnych, Spedytor przyjmuje zlecenie świadczenia usług, polegających na organizacji
transportu krajowego lub/i międzynarodowego ładunków, nadanych przez Zleceniodawcę, za
wynagrodzeniem określonym w Zleceniu Spedycyjnym.
2. Dokumentem potwierdzającym okoliczność zawarcia przez Spedytora ze Zleceniodawcą
umowy spedycji, jest pisemne Zlecenie Spedycyjne, którego wzór stanowi załącznik nr 1
niniejszych OWU będący ich integralną częścią wraz z Potwierdzeniem Przyjęcia Zlecenia.
Treść umowy spedycji i sposób jej wykonywania określone będą pisemnym Zleceniem
Spedycyjnym wraz z Potwierdzeniem Przyjęcia Zlecenia, niniejszymi OWU oraz przepisami
Kodeksu cywilnego.
3. Spedytor oświadcza, iż posiada licencję na wykonywanie usług spedycji krajowej
i międzynarodowej nr 0131840 , wydanej przez Prezydent Miasta Gdańska
4. Spedytor oświadcza, iż posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS).
5. Spedytor zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu niniejszej
umowy.
6. Należyta staranność Spedytora winna być oceniana z uwzględnieniem zawodowego
i profesjonalnego charakteru świadczenia przez niego usług spedycji.
7. Spedytor oraz Zleceniodawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji uzyskanych od siebie nawzajem w związku z realizacją umowy spedycji.
8. Strony mogą powoływać się wobec osób trzecich na fakt współpracy istniejący między nimi,
pod warunkiem zachowania w ścisłej tajemnicy, warunków umowy spedycji.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH PRZEZ NORTHGATE LOGISTICS

9. W wykonaniu zobowiązań przyjętych na siebie umową spedycji, Spedytor będzie działał
w imieniu własnym.
10. W razie powstania szkody w ładunku, za którą odpowiedzialność ponosi przewoźnik,
Spedytor zobowiązuje się do przeniesienia praw nabytych wskutek czynności wykonanych
w związku z realizacją umowy spedycji oraz do wydania wszelkich dokumentów,
umożliwiających Zleceniodawcy wykonywanie uprawnień nabytych dla niego przez
Spedytora.
11. W ramach wykonywania umowy spedycji Spedytor zobowiązuje się do podejmowania
czynności faktycznych i prawnych mających na celu organizację przewozu ładunków
nadanych przez Zleceniodawcę, w tym do:
a) dokonania wyboru przewoźnika,
b) rezerwacji pojazdów,
c) zawarcia z przewoźnikiem umowy przewozu,
d) sporządzania zleceń transportowych,

12. Zleceniodawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania
przewozu, w tym w szczególności do wystawienia listu przewozowego. W treści listu
przewozowego, w polu nr 16 i 23 Zleceniodawca wpisuje dane przewoźnika, z którym
Spedytor zawarł umowę przewozu.
13. Spedytor oświadcza, że w ramach umowy spedycji nie wykonuje samodzielnie przewozu, o
którym mowa w art. 800 Kodeksu Cywilnego.
14. Na potrzeby nawiązania współpracy i realizacji umowy spedycji za formę pisemną uznaje się
również telefax oraz formę elektroniczną (e-mail).
15. Przekazanie Spedytorowi Zlecenia Spedycyjnego zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik
nr 1 niniejszych OWU, będącym ich integralną częścią, może być dokonane poprzez telefax
lub w formie elektronicznej.
16. Przekazanie Spedytorowi Zlecenia Spedycyjnego niezgodnego z wzorem, nie rodzi skutku w
postaci zwarcia umowy spedycji. Przekazanie Spedytorowi Zlecenia Spedycyjnego
uzupełnionego o treści inne niż wskazane lub/i wypełnione przez Spedytora we wzorze
stanowiącym załącznik nr 1, będącym ich integralną częścią nie powoduje związania
Spedytora i Przewoźnika tymi treściami. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zlecenia
Spedycyjnego, a treścią Potwierdzenia Przyjęcia Zlecenia, rozstrzyga treść Potwierdzenia
Przyjęcia Zlecenia.
17. W przypadku gdy Zlecenie Spedycyjne sporządzane jest przez Zleceniodawcę, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych OWU, będącego ich integralną częścią,
Zleceniodawca obowiązany jest co najmniej do: oznaczenia w treści Zlecenia Spedycyjnego
nazwy Zleceniodawcy i Spedytora, miejsca i daty i czasu załadunku, miejsca i daty rozładunku,
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rodzaju ładunku, jego wagi i wymiarów, sposobu opakowania, rozmieszczenia na środku
transportu, innych szczególnych właściwości ładunku jeśli ów takie posiada, szczególnych
wymogów odnośnie środka transportu oraz wykonywania przez przewoźnika przewozu
ładunku, w tym tras, miejsc przekroczenia granicy, miejsc postojowych, pod rygorem braku
możliwości powoływania tych wymogów w późniejszych relacjach ze Spedytorem. Ponadto
Zleceniodawca zobowiązany jest do zamieszczenia w treści Zlecenia Spedycyjnego wszelkich
innych danych uzgodnionych ze Spedytorem, a dotyczących wykonania przewozu przez
przewoźnika oraz wymogów dotyczących wykonania umowy spedycji przez Spedytora, pod
rygorem braku możliwości powoływania tych wymogów w późniejszych relacjach ze
Spedytorem. Zleceniodawca zobowiązany jest również do wskazania w treści Zlecenia
Spedycyjnego uzgodnionego ze Spedytorem wynagrodzenia Spedytora. W przypadku
rozbieżności pomiędzy treścią Zlecenia Spedycyjnego, a treścią Potwierdzenia Przyjęcia
Zlecenia, rozstrzyga treść Potwierdzenia Przyjęcia Zlecenia.
18. Spedytor zobowiązuje się podjąć czynność organizacji przewozu w terminie 2 od dnia zwarcia
umowy spedycji.
19. Poprzez wykonanie umowy spedycji rozumie się zawarcie umowy przewozu (zlecenia
transportowego) i przygotowanie lub przekazanie dokumentacji umożliwiającej
przewoźnikowi wykonanie przewozu.
20. Umowę spedycji uważa się za zawartą gdy po przekazaniu Spedytorowi Zlecenia
Spedycyjnego, zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 niniejszych OWU - będącym
ich integralną częścią, odeśle on Zleceniodawcy podpisany egzemplarz Zlecenia Spedycyjnego
lub Potwierdzenie Przyjęcia Zlecenia lub gdy Zleceniodawca potwierdzi treść Zlecenia
Spedycyjnego przekazanego mu przez Spedytora poprzez przesłanie podpisanego Zlecenia
Spedycyjnego.
21. Spedytor zobowiązuje się, iż w razie skierowania przez Zleceniodawcę pisemnego żądania,
trasa przewozu, w tym miejsce przekroczenia granicy, jak również miejsca spełniające
wymogi bezpiecznego postoju, będą konsultowane ze Zleceniodawcą.
22. Spedytor zobowiązuje się przekazać instrukcje dotyczące przewozu, o których mowa
powyżej, przewoźnikowi, z którym zawarta została umowa przewozu ładunku nadanego
przez Zleceniodawcę. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
nie zastosowania przez przewoźnika instrukcji, o których mowa w zdaniu poprzednim.
23. Na pisemne żądanie Spedytor zobowiązuje się do utrzymywania kontaktu z przewoźnikiem w
czasie trwania przewozu oraz monitorowania jego położenia przy użyciu dostępnych
urządzeń (min. GPS, GSM)
24. Zleceniodawca zobowiązuje się do zwrotu Spedytorowi wszelkich kosztów i wydatków, jakie
ten poniósł w związku z wykonywaniem zlecenia spedycyjnego oraz do zapłaty
wynagrodzenia.
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25. Zwrot kosztów i wydatków nastąpi na podstawie dokumentów potwierdzających fakt ich
poniesienia oraz ich wysokość.
26. Z tytułu wykonania usługi spedycyjnej Spedytorowi przysługuje wynagrodzenie określone
każdorazowo w Zleceniu Spedycyjnym lub Potwierdzeniu Przyjęcia Zlecenia. Do kwoty
wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie
wystawienia faktury VAT.
27. Spedytor zastrzega sobie możliwość jednostronnego podwyższenia wynagrodzenia
wskazanego w Zleceniu Spedycyjnym lub Potwierdzeniu Przyjęcia Zlecenia w razie nagłego

i niespodziewanego wzrostu kosztów związanych z organizacją transportu (np. wzrost cen
paliwa) proporcjonalnie do wzrostu kosztów organizacji przewozu.
28. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej na podstawie zlecenia
przez Spedytora, po każdorazowym wykonaniu zlecenia i przesłanej Zleceniodawcy wraz z
oryginałem listu przewozowego, w terminie 14 dni od dnia wykonania umowy spedycji.
29. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
30. Bezpośrednio po wykonaniu umowy spedycji Spedytor powiadomi Zleceniodawcę o
wysokości wydatków, jakie poniósł w związku z realizacją zlecenia, przedstawi nadto
dokumentację, o której mowa w pkt 25. Zwrot poniesionych wydatków nastąpi wraz
terminem płatności faktury obejmującej wynagrodzenie Spedytora.
31. W przypadku zwłoki Zleceniodawcy w zapłacie frachtu przekraczającej 7 dni , Zleceniodawca
zobowiązany będzie do pokrycia Zleceniobiorcy kosztów windykacji.
32. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Spedytora nr 08 1160 2202
0000 0002 1466 0787 ulokowany w Banku Millennium SA
33. Zleceniodawca w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania ciążącego na nim
zobowiązania, w tym w szczególności w sytuacji anulowania zlecenia spedycyjnego,
obowiązany będzie do zapłaty na rzecz Spedytora kary umownej w wysokości 300 EUR. W
przypadku wyrządzenia szkody w rozmiarach przenoszących wysokość zastrzeżonej akry
umownej Spedytor ma prawo dochodzenia odszkodowania w pełniej wysokości, ponad
zastrzeżoną karę umowną.
34. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spedytora.
35. Spedytor ma prawo powierzyć wykonanie czynności stanowiących przedmiot niniejszej
umowy innym spedytorom.
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36. Spedytor ponosi odpowiedzialność za przewoźników oraz za dalszych spedytorów, którym
powierzono czynności spedycyjne objęte umową spedycji, jeżeli przy ich wyborze dopuścił się
rażącego niedbalstwa.
37. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z treści umowy spedycji, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą, a
w szczególności: wojną, groźbą wojny, powstaniem, strajkiem, aktem nieposłuszeństwa
obywatelskiego, sabotażem, blokadą transportu, pożarem, powodzią, trzęsieniem ziemi,
śnieżycą, klęskami żywiołowymi, postanowieniami władz publicznych, nagłymi zmianami
ustawodawstwa podatkowego i celnego oraz innymi okolicznościami, mającymi nagły i
niespodziewany charakter, jeżeli miały one wpływ na wykonanie umowy spedycji.
38. W związku z okolicznościami, o których mowa w pkt 39 terminy wykonania zobowiązań
wynikających z umowy spedycji, przesuwają się proporcjonalnie do czasu, w którym ich
wykonanie lub należyte wykonanie było niemożliwe.
39. Strona w stosunku do której powstała niemożność wykonania lub należytego wykonania
zobowiązań wynikających umowy spedycji, jest zobowiązana do niezwłocznego
poinformowania o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w pkt 39, drugiej strony
bezpośrednio po otrzymaniu informacji o ich powstaniu.

40. Przekroczenie terminu ustalonego w pkt 41 pozbawia stronę możliwości powoływania się na
te okoliczności w przyszłości.
41. Wszelkie zmiany treści umowy spedycji dokonywane w czasie jej realizacji wymagają dla swej
ważności zgody drugiej strony umowy spedycji, wyrażonej w formie pisemnej w rozumieniu
niniejszych OWU, pod rygorem nieważności. W przypadku zmiany treści umowy spedycji w
czasie wykonywania przewozu przez przewoźnika, Zleceniodawca zwraca w terminie
płatności faktury VAT obejmującej wynagrodzenie Spedytora, wszelkie koszty i wydatki jakie
ten zmuszony był ponieść na skutek zmian.
42. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania sporów wynikłych na gruncie umowy
spedycji.
43. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, właściwym dla jego
rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Spedytora.
44. W zakresie nieuregulowany niniejszymi OWU i treścią umową spedycji wskazaną w Zleceniu
Spedycyjnym zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.
45. Niniejsze OWU obowiązują od dnia 15.02.2013
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