
 
 

WARUNKI GENERALNE umowy zlecenia na  wykonanie usług transportowych przez przewoźników na rzecz 
przedsiębiorstwa 'HI5-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA' 
(dawniej: Hi5 – LOGISTICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, A. Uszpulewicz, D. Mosiński, Ł. 
Mikołajczuk, M. Lewandowski, M. Mosiński spółka cywilna), (zwane dalej 'Hi5-LOGISTICS spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.'): 

1. Zleceniobiorca musi posiadać aktualną i ważną polisę ubezpieczeniową OCP podpartą dokumentem 
potwierdzającym wniesienie opłaty składki OCP i ma wszelkie licencje i zezwolenia potrzebne do 
wykonania tego zlecenia. 

2. Zleceniobiorca dostarczy w terminie do 7 dni od dnia rozładunku potwierdzony CMR / WZ / LIST 
PRZEWOZOWY, fakturę za swoją usługę i inne istotne dla zlecenia dokumenty w komplecie drogą listowną 
na adres siedziby 'Hi5-LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.' oraz na adres e-mail: 
docs@hi5-logistics.pl, pod rygorem zapłaty kary umownej do wysokości przewoźnego (zwane dalej 
frachtem) i wydłużenia terminu płatności za niniejsze zlecenie do 90 dni. Bieg terminu płatności 
podanego w zleceniu rozpoczyna się w dniu dostarczenia do biura 'Hi5-LOGISTICS spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k.' CMR i faktury kosztowej za przewóz przez Przewoźnika. 

3. Przekazanie wykonania zlecenia osobie trzeciej (podzlecenia) bez pisemnej zgody 'Hi5-LOGISTICS 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.' jest zabronione pod rygorem zapłaty kary umownej 
wysokości frachtu. 

4. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie niniejszej umowy przewozu w oparciu 
o Konwencję CMR, Prawa Przewozowego i Kodeksu Cywilnego;  

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za właściwe rozmieszczenie towaru oraz zabezpieczenie go na 
pojeździe.  

Zleceniobiorca oświadcza, iż podstawione środki transportu będą w dobrym stanie technicznym i o 
ładowności zgodnej z wymogami niniejszego zlecenia (DMC nie zostanie przekroczona) w przeciwnym 
razie w przypadku wykrycia takiego faktu 'Hi5-LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.' 
obciąży Zleceniobiorcę karą wysokości do frachtu. 

Przy transporcie w ramach konwencji ADR Przewoźnik podstawi auto z odpowiednim wyposażeniem a 
kierowcy będą w posiadaniu wszelkich dokumentów i pozwoleń, warunkujących możliwość wykonania 
przewozu. 

5. Kierowca pojazdu zobowiązany jest do obecności przy załadunku i rozładunku, zapewnienia 
prawidłowego rozmieszczenia ładunków w pojeździe, sprawdzenia poprawności danych w liście 
przewozowym, stanu ładunku i jego opakowania. W razie potrzeby kierowca musi udokumentować 
zastrzeżenia. W razie braku zastrzeżeń w liście przewozowym zakłada się, iż ilość/pakowanie/stan towaru 
były należyte w chwili przyjęcia go do załadunku i podczas rozładunku.  



 
 

6. W razie uszkodzenia środka transportu, Zleceniobiorca bezzwłocznie powiadomi o tym fakcie 'Hi5-
LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.' i nie później niż w ciągu 24h zapewni pojazd 
zastępczy pod rygorem obciążenia Zleceniobiorcy kosztem zastępczego środka transportu 
zapewnionego przez 'Hi5-LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.'. 

7. W razie przewozu ładunków podlegających odprawie celnej, Zleceniobiorca odpowiada za prawidłowe 
przeprowadzenie formalności celnych we wskazanych Urzędach Celnych. 

8. Przeładunek albo doładunek nieuwzględniony w niniejszym zleceniu jest zabroniony pod rygorem 
zapłaty kary umownej do wysokości frachtu. 

9. Zleceniobiorca zawiadomi 'Hi5-LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.' o wszelkich 
przeszkodach mogących mieć wpływ na prawidłową realizację zlecenia pod rygorem przejęcia na 
siebie pełnej odpowiedzialności za jakąkolwiek powstałą szkodę. W razie powstałych zakłóceń w realizacji 
zlecenia Zleceniobiorca zobowiązuje się najpóźniej w przeciągu 30 min. skutecznie poinformować 
spedytora 'Hi5-LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.' o tym fakcie pod sankcją kary 
do wysokości frachtu. Brak informacji będzie uznany za rażące zaniedbanie.  

10. Zleceniobiorca odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do 
przewozu aż do jej wydania i za opóźnienie w przewozie przesyłki. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże 
się, że doznała ona ubytku, uszkodzenia lub zagubienia Zleceniobiorca ustala niezwłocznie protokolarnie 
stan przesyłki i okoliczności powstania szkody. 

11. W przypadku opóźnienia wykonania przez Zleceniobiorcę usługi transportowej 'Hi5-LOGISTICS spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.' może żądać od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej do 
wysokości frachtu, jednak nie mniej niż dwieście siedemdziesiąt euro (270€) za każdą rozpoczętą dobę 
opóźnienia.  

12. Jeżeli niniejsze zlecenie dotyczy przewozu cało-pojazdowego, to załadunek albo rozładunek trwający 
do 24h (48h przy przewozie do krajów spoza UE) jest wolny od wszelkich kar i opłat postojowych, jeżeli 
natomiast zlecenie dotyczy przewozu częściowego (w tzw. doładunku), załadunek albo rozładunek do 5 h 
jest wolny od wszelkich kar i opłat postojowych. Powyższy zapis ma skutek prawny pod warunkiem 
bezzwłocznego kontaktu Zleceniobiorcy z 'Hi5-LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.' 
w celu określenia przyczyny wydłużonego postoju i przedstawienia oryginału karty postoju potwierdzonej 
przez załadowcę/wykładowcę lub Urząd Celny. Wolne od opłat są niedziele i wszelkie dni wolne od pracy 
z okazji oficjalnych świąt w miejscu przestoju. 

13. Rozliczenie frachtu następuje w walucie PLN po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego datę 
rozładunku. 

 

 



 
 

14. Płatność wynagrodzenia Zleceniobiorcy nastąpi w oparciu o przyjęte bez zastrzeżeń, doręczone 
dokumenty, o których mowa w pkt.2. na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze VAT, w 
terminie określonym w warunkach zlecenia. 

15. Strony uznają za w pełni skuteczną formę korespondencji w postaci listu poleconego albo poczty 
elektronicznej i oświadczają, iż osoby podpisujące korespondencję są upoważnione do składania 
oświadczeń w imieniu Strony w zakresie niniejszego zlecenia przewozu. 

16. Zleceniobiorcę obowiązuje zakaz konkurencji tj. zaniechanie oferowania i świadczenia usług 
podmiotom związanym z niniejszym zleceniem pod rygorem zapłaty kary umownej 15.000,00 €/EUR. W 
zakresie obowiązku zapłaty kary umownej w podanej w niniejszym punkcie wysokości stosuje się także, 
gdy przewoźnik podjął przypadkowe bądź celowe działania, które ujawniają kontrahentom 'Hi5-
LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.' informacje poufne, narażające na szkodę bądź 
o znaczeniu gospodarczym. 

17. Przewoźnik akceptując niniejsze zlecenie potwierdza, że bierze na swoją wyłączną odpowiedzialność 
za: zabranie z miejsca załadunku wszystkich dokumentów koniecznych do wykonania przewozu, 
dokonania odpraw celnych (w tym inne świadectwa pochodzenia, faktury, specyfikacje, zezwolenia) 
samodzielne otwarcie kopert i sprawdzenie ich kompletności i zgodności danych z podjętym ładunkiem, 
zleceniem i wymogami trasy. 

18. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia kontaktu z kierowcą wykonującym przewóz, objęty 
niniejszym zleceniem przez cały okres jego realizacji na żądanie 'Hi5-LOGISTICS spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k.'. Brak możliwości kontaktu z kierowcą przez okres przekraczający 2 godziny od 
momentu wystosowania żądania uprawnia 'Hi5-LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. 
k.' do naliczenia kary umownej w wysokości 1/4 frachtu, jednak nie mniej niż pięćdziesiąt euro (50€). 

19. Zmiany trasy, miejsc dostaw/załadunków, terminów i godzin załadunku/rozładunku mogą mieć 
miejsce tylko za akceptacją 'Hi5-LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.' w formie sms 
lub mailowo.  Zakazuję się również kontaktów z nadawcą oraz odbiorcą towaru transportowanego na 
mocy niniejszego zlecenia z pominięciem Zleceniodawcy z ramienia 'Hi5-LOGISTICS spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k.'. Powyższe będzie traktowane jako naruszenie zakazu konkurencji o którym 
mowa w punkcie 16. niniejszego zlecenia pod rygorem zapłaty kary umownej 15.000,00 €/EUR. 

20. Firma 'Hi5-LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.' nie akceptuje zmian 
naniesionych na ww. zlecenie przez Zleceniobiorcę - Przewoźnika. 

Wszelkie zmiany bez akceptacji pisemnej Zarządu 'Hi5-LOGISTICS spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k.' uznaje się za nieważne! 

21. Spory pomiędzy Stronami wynikłe na tle realizacji niniejszego zlecenia rozpatrywać będzie Sąd 
Powszechny w Gdańsku. 



 
 

22. ZLECENIODAWCA NIE WYRAŻA ZGODY NA CESJĘ WIERZYTELNOŚCI CHYBA, ŻE ZLECENIOBIORCA OTRZYMAŁ 
PISEMNĄ ZGODĘ ZARZĄDU 'Hi5-LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.' 

Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy i wiążą Zleceniobiorcę. Brak pisemnych zastrzeżeń w 
ciągu 30 minut od chwili otrzymania niniejszego potwierdzenia e-mailem oznacza zgodę na wykonanie 
zlecenia na warunkach tak, jak podano je w niniejszym zleceniu. 


