OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA PRZEZ C.M.C SPÓŁKĘ Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZLECEŃ NA USŁUGI
TRANSPORTOWE LUB SPEDYCYJNE

Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki (dalej OW) mają zastosowanie do wszystkich
wykonywanych przez C.M.C. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Inwałdzie (dalej C.M.C. Sp. z. o.o.) usług transportowych lub spedycyjnych na
zlecenie osób trzecich. 2. Jakiekolwiek zmiany, odstępstwa lub postanowienia
sprzeczne z niniejszymi OW zawarte w zleceniu wykonania usług transportowych
lub spedycyjnych albo uzgodnione ustnie wymagają dla swej ważności wyraźnego
pisemnego potwierdzenia przez C.M.C. Sp. z o.o., w przeciwnym razie będą
uważane za bezskuteczne.
3.
Ilekroć
w
OW
jest
mowa
o:
a) "usługach transportowych" - należy pod tym pojęciem rozumieć również
usługi
spedycyjne,
b) "umowie przewozu" - należy pod tym pojęciem rozumieć również umowę
spedycji,
c) "Zleceniodawcy" - należy pod tym pojęciem rozumieć osobę trzecią zlecającą
C.M.C. Sp z o.o. wykonanie usługi transportowej.
Przyjęcie zlecenia (zawarcie umowy)

4. Złożenie przez Zleceniodawcę zlecenia na wykonanie usługi transportowej nie
jest równoznaczne z zawarciem umowy przewozu, chyba że to zlecenie zostanie
zaakceptowane w formie pisemnej przez C.M.C. Sp. z o.o. niniejsze OW będą
obowiązywać o ile w oświadczeniu o przyjęciu zamówienia zamieszczona zostanie
wzmianka o ich obowiązywania, a ich treść zostanie dołączona do oświadczenia o
przyjęciu zlecenia, albo w oświadczeniu tym zamieszczona zostanie wzmianka o
umieszczeniu treści OW na stronie internetowej C.M.C. Sp. z o.o.
5. Złożenie przez Zleceniodawcę zlecenia na podstawie oferty C.M.C. Sp. z o.o.
lub prowadzonych uzgodnień i otrzymanie od C.M.C. Sp. z o.o. pisemnego
potwierdzenia przyjęcia tego zlecenia oznacza, że
C.M.C. Sp. z o.o.
Zleceniodawca
wyraził
zgodę
na niniejsze OW, o ile w ofercie C.M.C. Sp. z o.o. lub w oświadczeniu o przyjęciu
zlecenia umieszczona została wzmianka o niniejszych OW lub zostały one
dołączone do oferty lub oświadczenia.
6. Jeżeli z warunków zlecenia złożonego przez Zleceniodawcę wynika konieczność
rozpoczęcia realizacji tego zlecenia przez C.M.C. Sp. z o.o., jeszcze przed
otrzymaniem przez Zleceniodawcę potwierdzenia przyjęcia zlecenia, niniejsze OW

uważa się za zaakceptowane przez Zleceniodawcę z chwilą rozpoczęcia realizacji
zamówienia przez C.M.C. Sp. z o.o., pod warunkiem, że Zleceniodawca w swym
zleceniu zamieścił
odpowiednie oświadczenie o akceptacji niniejszych OW.
7. Zleceniodawca może składać zlecenia faksem lub elektronicznie (e-mail).
8.
C.M.C. Sp. z o.o. potwierdza przyjęcie zlecenia faksem lub elektronicznie (email) w ciągu 1 godziny od otrzymania zlecenia. Brak potwierdzenia w tym
terminie uważa się za odmowę przyjęcia zlecenia.
9. Zmiany lub uzupełnienia zlecenia wymagają dla swej ważności wyraźnego
pisemnego potwierdzenia przez C.M.C. Sp. z o.o. ustne uzgodnienia są nieważne.
10. Językiem obowiązującym dla zlecenia i przyjęcia zlecenia jest język polski i
język angielski.
Ceny
11. Ceny podane przez C.M.C. Sp. z o.o. w potwierdzeniu przyjęcia zlecenia
obowiązują tylko dla danego zlecenia. Ceny nie zawierają podatku VAT, który
zostanie naliczony wg obowiązujących przepisów. Do wyceny wartości frachtu
stosuje się średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień załadunku.
Warunki płatności
12. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty ceny za wykonane usługi
transportowe w wysokości i w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia
zlecenia, chyba że strony na piśmie uzgodnią inne warunki. Jeśli na zleceniu
transportowym nie określono terminu płatności wynosi on 60 dni od daty
otrzymania faktury.
13. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego C.M.C. Sp. z o.o.
Obrót paletami EURO EPAL certyfikowanymi.
14. Na żądanie Zleceniodawcy zawarte w zleceniu Zleceniobiorca odbierając towar
może wydać nadawcy odpowiednią ilość europalet, natomiast Zleceniodawca jest
zobowiązany zwrócić Zleceniobiorcy tą samą ilość europalet. 15. Jeżeli nadawca
towaru bez zastrzeżeń na CMR lub innym dowodzie przyjęcia przyjmie palety od
Zleceniobiorcy uważa się, że palety te spełniały wszystkie normy obowiązujące dla
palet certyfikowanych EPAL EURO.
16. Odbierając towar od nadawcy Zleceniobiorca nie ma obowiązku sprawdzenia,
czy
palety, na których wydano mu towar spełniają normy określone dla europalet.
17. Zleceniodawca jest zwolniony z obowiązku zwrotu europalet, jeżeli w miejscu
rozładunku towaru Zleceniobiorca otrzyma europalety od odbiorcy towaru. Jeśli
Zleceniobiorca otrzyma od odbiorcy towaru zwrot tylko części europalet, w

pozostałym zakresie obowiązek zwrotu nadal obciąża Zleceniodawcę.
18. Zleceniodawca zobowiązany jest do zwrotu europalet w terminie 7 dni od daty
otrzymania faksem lub elektronicznie (e-mail) wezwania do zwrotu. Zwrot
następuje w naturze i na koszt Zleceniodawcy. Zwracane palety muszą spełniać
wszystkie normy obowiązujące dla certyfikowanych palet EURO EPAL.
19. Jeżeli Zleceniodawca nie zwróci europalet w terminie określonym w pkt 18,
Zleceniobiorca obciąża Zleceniodawcę kosztem nowych certyfikowanych palet
EURO EPAL, wg cen obowiązujących na rynku polskim. Zapłata winna nastąpić w
Terminie 7 dni.
20. Zleceniobiorca nie przyjmuje europalet od odbiorcy towaru jeśli nie wydał
własnych europalet nadawcy towaru.
Prawo właściwe i zapis na sąd

21. Umowa przewozu, umowa
spedycji
podlega prawu polskiemu.
22.
Wszelkie spory wynikające z umowy będą rozpatrywane przez polskie sądy
powszechne właściwe ze względu na siedzibę C.M.C. Sp. z o.o.

