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Ogólne Warunki Świadczenia Usług Transportowych
Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o.

Zakres obowiązywania
§1
1. Wykonywanie usług transportowych towarów przez jakikolwiek podmiot (Kontrahent) dla Aperam Stainless
Services & Solutions Poland Sp. z o.o. (dalej ASSSP) następuje wyłącznie na podstawie poniższych Ogólnych
Warunkach Świadczenia Usług Transportowych (dalej OWT).
2. Niniejsze OWT obowiązują dla wszystkich przyszłych usług realizowanych przez Kontrahenta na rzecz
ASSSP, także wówczas, gdyby w poszczególnych przypadkach nie powołano się na nie w sposób wyraźny
(domniemanie obowiązywania OWT we wszystkich umowach zwieranych przez ASSSP).
3. Możliwość stosowania ogólnych warunków Kontrahenta do zamówień ASSSP jest wyłączona.
4. Usługi mogą być realizowane dla ASSSP z pominięciem OWT wyłącznie wówczas, gdy ASSSP wyrazi na to
zgodę na piśmie lub mailem. Niniejsze warunki tracą moc z chwilą ich zastąpienia przez ASSSP nowymi.

Oferta i zawarcie umowy
§2
1. Zawarcie umowy następuje na podstawie pisemnego zlecenia ASSSP, z chwilą otrzymania przez ASSSP od
Kontrahenta potwierdzenia (faxem lub mailem) przyjęcia zlecenia do realizacji na warunkach w nim
wskazanych. Zlecenie może zostać przyjęte jedynie bez zastrzeżeń. Brak pisemnej odpowiedzi na zlecenie,
w ciągu 15 minut od jego otrzymania jest równoznaczny z przyjęciem zlecenia do realizacji.
2. W chwili potwierdzenia zlecenia, Kontrahent zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC pojazdu oraz OCP
z sumą ubezpieczenia odpowiadającą, co najmniej wartości przewożonego ładunku. W przypadku braku
ubezpieczenia OCP przewoźnik zobowiązany jest ubezpieczyć ładunek.
3. Kontrahent zobowiązany jest posiadać niezbędne licencje i zezwolenia na wykonywanie transportu, w tym
transportu międzynarodowego, jeśli zlecenie dotyczy trasy zagranicznej. Przyjęcie zlecenia do realizacji jest
równoznaczne z potwierdzeniem faktu, iż Zleceniobiorca jest uprawnionym przewoźnikiem.
4. Zleceniodawcy ASSSP przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na podstawie zlecenia w każdym
czasie bez podania przyczyn. Odstąpienie dochodzi do skutku poprzez przesłanie faksem lub mailem anulacji
zlecenia. Jeżeli w związku z odstąpieniem od umowy przez ASSSP powstały po stronie Kontrahenta koszty,
ASSSP zobowiązuje się do zwrotu jedynie koniecznych i udokumentowanych przez Kontrahenta kosztów.
Zasady świadczenia usług transportowych
§3
1. Kontrahent oświadcza, iż spełnia wszystkie stawiane prawem wymogi dla świadczenia usług objętych OWT.
2. Kontrahent zobowiązuje się świadczyć usługi transportowe na rzecz ASSSP według najwyższej staranności
wymaganej dla podmiotów zawodowo trudniących się świadczeniem tego typu usług.
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3. Kontrahent zobowiązuje się dostarczyć towar wymieniony w zleceniu w miejsce i w terminie wskazanym
w zamówieniu oraz uzyskać pisemne potwierdzenie odbioru dostarczonego towaru na dokumentach
przewozowych (pieczątka i podpis).
4. Kontrahent zobowiązuje się ponadto – jeżeli zostało to wskazane w zleceniu – wykonać na rzecz ASSSP
usługę załadunku i/lub rozładunku towaru objętego zleceniem oraz wypełnić przewidziane prawem
zobowiązania związane z wewnątrzwspólnotową dostawą/eksportem/importem towarów.
5. Kontrahent zobowiązany jest podstawić pojazd odpowiedni do transportu towaru określonego w zleceniu
przewozowym.
6. Kontrahent zobowiązany jest zapewnić, żeby kierowca zgłaszający się na załadunek odbył określony
przepisami prawa odpoczynek dobowy i/lub tygodniowy oraz dysponował wystarczającą ilością czasu
pracy potrzebną do realizacji Zlecenia Przewozowego.
7. Kontrahent zobowiązany jest do uzyskania każdorazowo zgody ASSSP na ewentualną kilkukrotną realizację
różnych Zleceń Przewozowych przy pomocy tego samego pojazdu i/lub tego samego kierowcy w tym samym
dniu.
8. Kontrahent zobowiązany jest sprawdzić zgodność towaru z dokumentacją, a w szczególności z treścią
zlecenia.
9. Kontrahent zobowiązany jest sprawdzić prawidłowość dokonanego przez nadawcę załadunku oraz
zabezpieczyć go na czas transportu. Kontrahent zobowiązuje się zabezpieczyć przewożony towar w sposób
uniemożliwiający jego przemieszczanie się i uszkodzenie podczas transportu.
10. Kontrahent jest zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w instrukcji I/ZB/19 „Ogólne zasady
bezpieczeństwa dla firm transportowych”.
11. Kontrahent zobowiązuje się ponadto zabezpieczyć przewożony towar przed niekorzystnym wpływem
warunków atmosferycznych.
12. Obowiązuje całkowity zakaz przeładunków lub doładunków bez uzyskania wcześniejszej pisemnej (fax lub
mail) zgody zleceniodawcy.
13. W przypadku jakichkolwiek komplikacji podczas wykonywania przewozu Kontrahent zobowiązany jest
skontaktować się ze ASSSP pod numer telefonu wskazany w zleceniu przewozowym. Za działania podjęte bez
konsultacji i zgody ASSSP pełną odpowiedzialność ponosi Kontrahent, w tym w szczególności obciążają go
wszelkie koszty powstałe w związku z podjętymi działaniami.
14. ASSSP zastrzega pierwsze 48 godzin postoju (72 godziny w krajach Europy Wschodniej), a także postój
w soboty, niedziele oraz święta przy załadunku i rozładunku, jako wolne od opłat postojowych. ASSSP nie
ponosi odpowiedzialności za postoje na granicach państw, Urzędach Celnych oraz w dni ograniczonego
poruszania się samochodów ciężarowych.
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15. Kontrahent zobowiązany jest zapewnić Zleceniodawcy stały kontakt telefoniczny z kierowcą wykonującym
przewóz.
16. Kontrahent zobowiązuje się każdorazowo dostarczyć ASSSP aktualną polisę ubezpieczeniową od
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika / spedytora.
17. Na żądanie ASSSP Kontrahent zobowiązuje się dodatkowo ubezpieczyć przewożony towar od momentu
załadunku do momentu zakończenia wyładunku towaru. Kontrahent przedstawi ASSSP, na każdorazowe
wezwanie, kopię polisy dokumentującą zawartą umowę ubezpieczenia.
Odpowiedzialność
§4
1. Kontrahent przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie umowy tak od strony technicznej, jak
i organizacyjnej.
2. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za działania jego pracowników (również w przypadku kradzieży czy
innych szkód) oraz innych osób, z których usług korzysta przy realizacji umowy. ASSSP nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich za roszczenia tych osób wobec Kontrahenta związane
z wykonywaniem umowy na rzecz ASSSP.
3. W przypadku spóźnienia w podstawieniu samochodu w miejscu załadunku lub rozładunku, o więcej niż 2
godziny od czasu ustalonego w zleceniu przewozowym, (lub nie podstawienia samochodu w ogóle),
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej do wysokości 100% wartości danego
zlecenia przewozowego brutto lub faktycznie poniesionych szkód.
4. W przypadku podstawienia w miejscu załadunku, samochodu nie posiadającego określonej wolnej przestrzeni
ładunkowej i nie spełniającego wymagań zawartych w zleceniu przewozowym, Zleceniodawca zastrzega sobie
prawo do naliczenia kary umownej do wysokości 100% wartości danego zlecenia przewozowego brutto lub
faktycznie poniesionych szkód.
5. W przypadku uszkodzenia, utraty towaru podczas transportu Kontrahent zobowiązany jest do naprawienia
szkody poniesionej przez ASSSP w związku z takim zdarzeniem w pełnej wysokości, tj. w szczególności przy
uwzględnieniu utraconego zysku ASSSP jak i kar umownych, które ASSSP zobowiązany był zapłacić
w związku z nie wywiązaniem się przez ASSSP z zawartych umów.
6. Kontrahent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz ASSSP kary umownej w wysokości wartości danego zlecenia
brutto w przypadku niedostarczenia towaru w umówionym terminie (data i godzina określone w zleceniu
przewozowym), gdy w zleceniu zastrzeżono obowiązek dostarczenia towaru w ściśle określonym terminie.
7. Kontrahent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz ASSSP kary umownej w wysokości 4% wartości danego
zlecenia brutto w przypadku niedostarczenia do ASSSP prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną
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usługę wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór towaru przez upoważnioną osobę w terminie 20 dni licząc
od dnia dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia.
8. W przypadku zaistnienia przesłanek do żądania zapłaty kar umownych przez ASSSP, ASSSP jest uprawniony
do potrącenia należnych ASSSP kar umownych z należnego Kontrahentowi wynagrodzenia.
9. ASSSP jest upoważniony do żądania zapłaty przez Kontrahenta odszkodowania w wysokości przekraczającej
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Zapłata
§5
1. Wysokość wynagrodzenia będzie każdorazowo odrębnie ustalana przez strony i wskazana będzie w zleceniu
przewozowym składanym przez ASSSP.
2. Kontrahent będzie wystawiał faktury nie wcześniej, niż po zakończeniu realizacji zamówienia i dostarczeniu
przedmiotu umowy do wskazanego przez ASSSP miejsca. Faktura wystawiona przez Kontrahenta winna
zawierać numer zlecenia przewozowego.
3. Kontrahent zobowiązany jest doręczyć Zleceniodawcy fakturę VAT wraz z prawidłowo wypełnionym listem
przewozowym (w przypadku transportów zagranicznych wraz z listem przewozowym CMR), dowodem
dostawy, kartami postojowymi oraz innymi dokumentami określonymi w zleceniu.
4. Termin płatności faktur VAT wynosi 30 dni licząc od dnia dostarczenia do ASSSP kompletu dokumentów
wskazanych w §5 ust.3 chyba, że w zleceniu przewozowym określono inaczej. W przypadku faktur
wystawionych w walucie PLN płatność dokonywana będzie na krajowy numer rachunku bankowego wskazany
na fakturze przez Kontrahenta. W przypadku płatności dokonywanej na zagraniczny numer rachunku
bankowego koszty przelewu w całości ponosi Kontrahent. W przypadku płatności za faktury wystawione
w walucie obcej, każda ze stron pokrywa koszty swojego banku.
5. W przypadku, gdy którykolwiek z obowiązków wskazanych w §5 nie zostanie spełniony przez Kontrahenta,
termin płatności faktury rozpoczyna biec dopiero od momentu, gdy ostatni z w/w warunków zostanie spełniony.
Postanowienia końcowe
§6
1. Zabrania się wstępu na teren zakładu osób niezatrudnionych u kontrahenta.
2. Kontrahent deklaruje, że minimum 25% używanych przez niego pojazdów spełnia normy emisji spalin EURO-5,
a pozostałe pojazdy spełniają co najmniej wymogi normy emisji EURO-3.
3. Kierowca przebywający na terenie ASSSP musi być wyposażony i musi korzystać z środków ochrony
osobistej: kask z paskiem podbródkowym, kamizelka odblaskowa oraz obuwie ochronne z podnoskiem
metalowym.
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4. Kierowca przebywający na terenie ASSSP zobowiązany jest do przestrzegania zasad segregacji odpadów
zgodnie z oznaczeniami na pojemnikach.
5. Kierowca przebywający na terenie ASSSP zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad określonych
w dokumencie I/ZB/14 „Skrócone zasady bezpieczeństwa dla kierowców” otrzymanym przy wjeździe na teren
zakładu.
6. Kontrahent zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Odpowiedzialności Społecznej dla Dostawców
opracowanego przez ASSSP na podstawie standardów Odpowiedzialności Społecznej określonych w normie
SA8000.
7. Wszelkie zmiany niniejszych OWT wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWT mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
9. Przelew praw i obowiązków wynikających z umów zawartych w oparciu o OWT przez ASSSP nie wymaga
odrębnej zgody Kontrahenta.
10. Przelew praw i obowiązków wynikających z umów zawartych w oparciu o OWT przez Kontrahenta jest
niedopuszczalny bez pisemnej zgody ASSSP.
11. Spory wynikłe na tle umów zawieranych w oparciu o OWT winny być rozpoznawane przez sąd powszechny
właściwy dla miasta Katowice.
12. W przypadku wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwia normalną realizację umowy, Kontrahent ma
obowiązek natychmiastowego zawiadomienia ASSSP o pojawieniu się i zakończeniu takich wydarzeń.
13. Ewentualna nieważność poszczególnych postanowień niniejszych

OWT nie powoduje nieważności

pozostałych postanowień oraz umów zawartych w oparciu o postanowienia OWT. Nieważne postanowienia
zastąpione

zostają

postanowieniami

ważnymi,

najbardziej

odpowiadającymi

celowi

gospodarczemu

postanowień nieważnych.

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Małgorzata Gawełda

Przemysław Zwoliński
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