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Załącznik 1  

Specyfikacja świadczenia usług transportu 

 

1. Wykonawca (Przewoźnik) przystępując do realizacji Przedmiotu Zamówienia oświadcza, że 
posiada odpowiednie licencje, uprawnienia i wyposażenie wymagane do prawidłowego 
wykonania Przedmiotu Zamówienia oraz, że Przedmiot Zamówienia zostanie zrealizowany przy 
użyciu własnego personelu oraz środków transportu.  

2. Przekazanie Przedmiotu Zamówienia do wykonania osobie trzeciej możne nastąpić wyłącznie za 
zgodą Zamawiającego. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania 
osoby trzeciej, której powierza wykonanie Przedmiotu Zamówienia lub jego części tak, jak za 
swoje własne.  

3. Przewoźnik zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Zamówienia  zgodnie z przepisami prawa 
w tym przepisami ruchu drogowego i przepisami o drogach publicznych, a w szczególności w 
sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przekroczenia 
dopuszczalnej masy pojazdów lub przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi.  

4. Przewoźnik poprzez przyjęcie Zamówienia oświadcza, że posiada wiedzę dotyczącą właściwego 
wyboru bezpiecznej trasy pod kątem ograniczeń przejazdu z uwagi na parametry przewożonego 
ładunku. 

5. Osoba kierująca pojazdem, który ma wykonać dany przewóz, uważa się za upoważnioną przez 
Przewoźnika do przyjęcia ładunku i podpisania listu przewozowego. 

6. ZAŁADUNEK sprzętu oraz jego ROZŁADUNEK w miejscu przeznaczenia muszą być potwierdzone w 

liście przewozowym, który powinien być podpisany przez osoby upoważnione przez 

Zamawiającego zgodnie z Zamówieniem i przez kierowcę działającego w imieniu Przewoźnika.  

7. Wszelkie uszkodzenia powstałe podczas załadunku należy opisać w liście przewozowym oraz 

zabezpieczyć dokumentację fotograficzną, z wyraźnym zaznaczeniem daty i godziny wykonania 
zdjęcia. 

8. Przewoźnik z chwilą wydania mu przesyłki na podstawie przyjętego do realizacji Zamówienia do 
momentu odbioru przesyłki przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę potwierdzonego 
podpisaniem listu przewozowego, przejmuje pełną odpowiedzialność za szkody w przewożonej 
rzeczy (w tym: utratę, ubytek lub uszkodzenie) wynikłe podczas przewozu, za które Zamawiający 
może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa. 
Przewoźnik nie odpowiada wyłącznie za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej lub 
powstałe wyłącznie z winy Zamawiającego.  

9. Przewoźnik zobowiązany jest do posiadania na czas realizacji Przedmiotu Zamówienia :  
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a.  W przypadku transportu realizowanego na terenie kraju - ważnej polisy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym. 

b. W przypadku transportu realizowanego poza granicami kraju - ważnej polisy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym. 

10. Składka za ubezpieczenie musi być opłacona,  a zakres ubezpieczenia powinien obejmować rodzaj 
przewożonego towaru. Przewoźnik jest zobowiązany bezzwłocznie dostarczyć na każdorazowe 
wezwanie Zamawiającego polisę ubezpieczeniową oraz dowód opłaty. 

11. Za realizację przez Przewoźnika Przedmiotu Zamówienia z użyciem pojazdu/zestawu pojazdów 
nieposiadających aktualnego ubezpieczenia OC, Zleceniodawcy przysługuje możliwość obciążenia 
Przewoźnika karą umowną w wysokość 10 000 PLN za każde zdarzenie.  

12. Przewoźnik jest zobowiązany do podstawienia środka przewozowego sprawnego technicznie w 
wyznaczonym terminie, w stanie zapewniającym prawidłową realizację Przedmiotu Zamówienia.  

13. Strony uzgadniają, że Przewoźnikowi nie przysługuje prawo do obciążenia Zamawiającego 
jakąkolwiek opłatą nie wskazaną z Zamówieniu, w tym w szczególności opłatą za pierwszą godzinę 
oczekiwania na, odpowiednio, rozładunek lub załadunek, jak również czas trwania tych czynności.  

14. Za nieterminowe podstawienie samochodu pod załadunek lub za nieterminowe dostarczenie 
towaru, Zamawiający obciąży Przewoźnika kara umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto 

wynikającego z Zamówienia za każdą godzinę opóźnienia ale w sumie nie więcej niż 40% 
wynagrodzenia brutto.  

15. W przypadku niewykonania przez Przewoźnika przyjętego Zamówienia, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do obciążenia Przewoźnika karą umowną w wysokości 20% wynagrodzenia. 
Nie dotyczy to sytuacji, gdy przewoźnik nie wykona Przedmiotu Zamówienia z winy 
Zamawiającego.  

16. W przypadku wykonania przez Przewoźnika usług dodatkowych, wynagrodzenie określone w 
Zamówieniu może zostać powiększone o wynagrodzenie dodatkowe jedyne na podstawie 
dodatkowego Zamówienia złożonego przez Zamawiającego i przyjętego przez Przewoźnika.  

17. Za obustronną zgodą, może nastąpić zmiana terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia. Nie 
wymaga to dodatkowego zamówienia.  

 


