UMOWA SPEDYCJI
zawarta w dniu .................................................
pomiędzy:
I.
..........................................., z siedzibą w ......................................................................................
legitymujący się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ...............
- .... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000000000, w imieniu
którego działa ............................................., uprawniony do jednoosobowej reprezentacji na
podatwie okazanego przy umowie aktualnego odpisu z rejestru przedsiebiorców,
zwany w treści umowy „Zleceniodawcą”,

a
II.
..........................................., z siedzibą w ......................................................................................
legitymujący się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ...............
- .... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000000000, w imieniu
którego działa ............................................., uprawniony do jednoosobowej reprezentacji na
podatwie okazanego przy umowie aktualnego odpisu z rejestru przedsiebiorców,
zwany w treści umowy „Spedytorem”.
o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy są usługi spedycyjne, które świadczy Spedytor na rzecz Zleceniodawcy
przy przewozach na terenie Kraju.
§2
Zakres świadczonych przez Spedytora usług spedycyjnych obejmować będzie :
1.

Udzielenie fachowego poradnictwa w przedmiocie warunków przewozu wyboru trasy
środka transportu oraz w zakresie cen.

2.

Czynności przygotowujące przesyłkę do przewozu (opakowanie, ważenie, liczenie,
znakowanie).

3.

Dostawę przesyłki do miejsca przekazania na główny środek transportu.

4.

Sporządzenie dokumentów przewozowych.

5.

Zawarcie z przewoźnikiem umowy przewozu.

6.

Ubezpieczenie przesyłki na okres przewozu.

7.

Dokonanie przewozu przesyłki.

8.

Opieka nad przesyłką w drodze.

9.

Odbiór przesyłki w miejscu przeznaczenia.

10. Składowanie przesyłek.
11. Dostarczenie przesyłki do wskazanego przez Zleceniodawcę odbiorcy.
12. Podjęcie należności za dostarczony towar.
Umowa spedycji – wzór
wykorzystanie do użytku komercyjnego
wymaga zgody autora.

1

wer.1,01; 2002-12-30

13. Przeprowadzenie rozliczenia z przewoźnikiem za wykonaną usługę transportową.
14. Podejmowanie czynności w celu uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu
przewoźnego i innych niesłusznie pobranych kwot związanych z wykonywaniem umowy.
15. Podejmowanie

odpowiednich

,właściwych

czynności

dla

zabezpieczenia

praw

Zleceniodawcy w stosunku do przewoźnika i innych Spedytorów w przypadku powstania
szkody w trakcie realizacji transportu.
16. Zawiadomienie Zleceniodawcy o przewidywanych lub zaistniałych już przeszkodach w
przewozie.
§3
Zleceniodawca zobowiązuje się wobec Spedytora do:
1.

Udzielenia wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych Spedytorowi do zorganizowania
procesu przemieszczenia towaru.

2.

Wydania Spedytorowi przesyłki w ustalonym miejscu i czasie.

3.

Wydania Spedytorowi wszelkich dokumentów wymaganych przez odpowiednie przepisy.

4.

Zwrotu wydatków, które Spedytor musiał ponieść w celu należytego wykonania zlecenia.

5.

Zapłacenia Spedytorowi wynagrodzenia w formie prowizji Spedycyjnej.
§4

Spedytor ponosi odpowiedzialność wobec zleceniodawcy za :
1.

Utratę lub całkowite zaginięcie przesyłki,

2.

Utratę lub częściowe zaginięcie przesyłki,

3.

Uszkodzenie przesyłki,

4.

Zwłokę wykonania zlecenia,

5.

Szkodę wynikłą z nieudzielenia informacji lub błędną informację,

6.

Za wybór i działalność przewoźników i dalszych spedytorów, którymi się posługuje przy
wykonywaniu niniejszej umowy.
§5

W celu zabezpieczenia interesu stron wynikających ze specyfiki przewiezionego towaru, dodatkowe
postanowienia zamieszczone będą w załączniku, który stanowi integralną część umowy.
§6
1.

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

2.

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

3.

Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw jakich to może dotyczyć, każda ze Stron może
rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając drugą Stronę na
piśmie, jeżeli:
a)

druga Strona narusza którykolwiek z warunków umowy i nie dokona usunięcia tych
naruszeń (jeżeli jest to możliwe) w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia o tym fakcie,

b)

druga Strona ogłasza bankructwo, ustanowiony zostaje syndyk masy upadłościowej lub
zarządca w ramach postępowania układowego lub egzekucyjnego.
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§7
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem ............................ miesięcznego
wypowiedzenia.
§8
1.

Niniejsza umowa jest wyłączną podstawą stosunku prawnego łączącego obie Strony, a wszelkie
inne poczynione poza nią uzgodnienia, ustalenia, negocjacje i podpisane porozumienia oraz inne
umowy dotyczące przedmiotu umowy tracą moc.

2.

Zmiany, uzupełnienia oraz jakiekolwiek oświadczenia składane przez Strony w związku z niniejszą
umową winny być dokonane w formie pisemnej i podpisane przez należycie upoważnionych
przedstawicieli każdej ze Stron, pod rygorem nieważności.

3.

Strony nie są upoważnione do przenoszenia praw z niniejszej umowy na osoby trzecie pod
rygorem bezskuteczności tej czynności wobec drugiej Strony i prawa rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym bez wypowiedzenia.

4.

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy:
a)

Kodeksu Cywilnego - ustawa z dnia 23.kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z
późniejszymi zmianami),

b)
5.

inne przepisy właściwe dla przedmiotu umowy.

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
Zleceniodawcy i Spedytora.

6.

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy
dla miejsca siedziby Zleceniodawcy.

Na dowód zawarcia niniejszej umowy podpisali ją w dniu ........................................... 2002 roku
należycie umocowani przedstawiciele Stron:

........................................

.........................................

Zleceniodawca

Spedytor
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