OGÓLNE WARUNKI USŁUG TRANSPORTU
(„OWT”)
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy dokument określa stosowane przez
Boryszew S.A. Oddział Maflow, zwana
dalej Maflow lub Zleceniodawcą, warunki usług
transportu drogowego świadczonych przez
Zleceniobiorcę.
1.2. Niniejszy dokument ma zastosowanie do
wszystkich usług transportu drogowego
świadczonych przez Zleceniobiorcę na rzecz
Zleceniodawcy, o ile w drodze pisemnego
porozumienia (pod rygorem nieważności) nie
postanowiono inaczej.
1.3. Stosowany w niniejszym dokumencie zwrot
„Zleceniobiorca” oznacza każdy podmiot
zobowiązany do wykonania usługi transportu
rzeczy na terenie Polski (zwanej dalej
„Transportem krajowym”) lub którego miejsce
przeznaczenia znajduje się w kraju innym niż
kraj rozpoczęcia transportu (zwanej dalej
„Transport
międzynarodowy”),
łącznie
zwanych „Usługą”.
1.4. Zleceniobiorca i Zleceniodawca łącznie będą
zwani dalej Stronami.
2. PODWYKONAWCY
2.1. Zleceniobiorca nie ma prawa scedować swoich
obowiązków na podmiot trzeci bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zleceniodawcy (pod rygorem
nieważności).
2.2. Zleceniobiorca
ponosi
wyłączną
odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie
obowiązków przez jego podwykonawców oraz
za wszelkie czynności przez nich wykonane, jak
za swoje własne.
3. OŚWIADCZENIA
ZLECENIOBIORCY

I

OBOWIĄZKI

3.1. Zleceniobiorca
oświadcza
i
zapewnia
Zleceniodawcę, iż:
a) jest adresatem koncesji/licencji niezbędnych
do prowadzenia usług transportu drogowego
na terenie Polski jak również w Transporcie
międzynarodowym w krajach europejskich

oraz, że Usługi do wykonania na podstawie
poszczególnych zleceń transportowych będą
wykonywane w ramach tych koncesji/licencji,
b) przedstawi mu kopie koncesji/licencji, o
których mowa w pkt a) powyżej oraz
zobowiązuje
się
do
poinformowania
Zleceniodawcy o każdym przypadku ich
wygaśnięcia lub zmiany ich treści mającej
wpływ na zdolność do świadczenia Usług,
c) posiada niezbędne środki finansowe, kadrowe
oraz zaplecze techniczne – w szczególności
sprawne i posiadające aktualne i ważne
badania
techniczne,
dopuszczające
do
uczestniczenia w ruchu drogowym pojazdy,
przy pomocy których będzie świadczył usługi
na rzecz Zleceniodawcy,
d) wykonywać będzie Usługi z najwyższą
starannością, wymaganą od Zleceniobiorcy
jako przedsiębiorcy – profesjonalisty, z
najwyższą dbałością o mienie i godny ochrony
interes Zleceniodawcy.
3.2. W ramach świadczenia Usługi na rzecz
Zleceniodawcy, Zleceniobiorca obowiązany
jest w szczególności:
a) w miarę potrzeb Zleceniodawcy i na jego
żądanie, udzielać mu fachowych porad
dotyczących warunków przewozu, wyboru
trasy i środka transportu,
b) podstawiać pojazd
umożliwiający jego
plombowanie – stosownie do żądania
Zleceniodawcy zawartego w zleceniu;
c) terminowo podstawiać sprawne technicznie
pojazdy, o pojemności określonej w Zleceniu
transportowym, kryte, dostosowane do
przewozu towarów Zleceniodawcy, w dniu i o
godzinie wskazanej przez Zleceniodawcę w
Zleceniu transportowym; za niedostosowanie
się do ww. obowiązku Zleceniodawca może
nałożyć karę na Zleceniobiorcę w wysokości
150 €, płatną bez osobnego wezwania, w
terminie 3 dni od daty niewykonania
obowiązku.
d) każdorazowo
zapewnić,
iż
kierowcy
Zleceniobiorcy będą aktywnie brać udział w

e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

załadunku i rozładunku towaru, tj. przygotują
samochód do załadunku/rozładunku oraz
dopilnują właściwego rozmieszczenia ładunku
na samochodzie;
zapewnić czystość i porządek naczepy;
przewozić
przesyłki
z
zachowaniem
ustalonego w zleceniu transportowym terminu
doręczenia;
ściśle
przestrzegać
wyznaczonych czasów załadunku i rozładunku
każdego zleconego transportu;
wykonać transport w ściśle określonych
ramach czasowych, bezpośrednio na adres
odbiorcy,
w przypadku szczególnych, pilnych dostaw,
oznaczonych w zleceniu jako „Transport
ekstra” lub „Ekstra transport” (dalej jako:
„Ekstra
Transport”),
informować
z
częstotliwością nie rzadszą niż co 4 godziny o
statusie Zlecenia transportowego poprzez
przesyłanie
informacji
mailowej
(transport.maflow@maflow.com)
lub
smsowej (668415649) – zmiana tych adresów
następuje na podstawie oświadczenia
Zleceniodawcy złożonego mailowo lub na
piśmie.
sprawdzać w chwili załadunku czy rodzaj i
ilość ładunku jest zgodna z danymi zawartymi
w Zleceniu transportowym oraz niezwłoczne
informować Zleceniodawcę o jakichkolwiek
niezgodnościach lub uszkodzeniach ładunku;
uzupełniać dokument CMR (list przewozowy)
we wszystkie niezbędne, wymagane prawem
informacje (w tym nr faktury, nr WZ, nr
towaru, ilość pojemników, ilość towaru);
przestrzegać
dodatkowych
instrukcji
przewozowych i spedycyjnych otrzymanych
od Zleceniodawcy, w tym także wykonywać
inne
czynności szczególne, wynikające
bezpośrednio z otrzymanego Zlecenia
transportowego;
załatwiać – w zakresie uzgodnionym ze
Zleceniodawcą – wszelkie formalności
niezbędne dla realizacji otrzymanego Zlecenia
transportowego;
niezwłoczne informować Zleceniodawcę o
wszelkich przeszkodach utrudniających lub
uniemożliwiających
prawidłową
lub
terminową realizację otrzymanego Zlecenia
transportowego;

n)

o)

p)

q)

w przypadku awarii środka transportu przy
pomocy, którego dokonywana jest Usługa na
rzecz
Zleceniodawcy,
poinformować
niezwłocznie o tym fakcie Zleceniodawcę,
wskazując jednocześnie przewidywany czas
postoju.
Zleceniobiorca
jednocześnie
oświadcza, że w razie zaistnienia opisanej
sytuacji, podejmie ze swej strony wszelkie
możliwe działania celem skrócenia czasu
postoju do minimum lub – w razie postoju
dłuższego niż 30 % czasu na wykonanie
zlecenia
wskazanego
w
Zleceniu
transportowym - na żądanie Zleceniodawcy
podstawi w terminie do 5 godzin (dla
Transportu krajowego) lub 24 godzin (dla
Transportu
międzynarodowego)
od
doręczenia żądania inny środek transportu.
w przypadku wypadku, w którym uczestniczył
środek transportu przy pomocy, którego
dokonywana
jest
Usługa
na
rzecz
Zleceniodawcy, poinformować niezwłocznie o
tym
fakcie
Zleceniodawcę,
wskazując
jednocześnie przewidywany czas przestoju w
transporcie. Zdanie drugie pkt n) powyżej
stosuje się w tym wypadku.
zapewnić każdorazowo Zleceniodawcy stałą
łączność telefoniczną z kierowcą każdego
pojazdu wykonującego zlecenie na rzecz
Zleceniodawcy oraz bezzwłoczne informować
Zleceniodawcę telefonicznie lub mailowo, na
telefoniczne
lub
mailowe
żądanie
Zleceniodawcy, nie później jednak niż w ciągu
1 godziny, o miejscu, w jakim znajduje się
pojazd.
Awizować w formie mailowej, na dobę przed
załadunkiem dla zleceń składanych wcześniej
niż dwie doby przez załadunkiem, dla
pozostałych
zleceń
bezpośrednio
po
potwierdzeniu przyjęcia zlecenia do realizacji,
nie później jednak niż 8 godzin przed
załadunkiem oraz do awizacji przed
rozładunkiem w terminie wskazanym w
Zleceniu, przy czym dla transportów z
miejscem dostarczenia w jednym z zakładów
Zleceniodawcy, nie później niż na dobę przed
rozładunkiem. Awizo, o którym mowa
powinno zawierać takie informacje jak: data i
godzina
załadunku/rozładunku,
imię
i
nazwisko kierowcy, nr rejestracyjny, nr
telefonu kierowcy, nr rejestracyjny ciągnika i

r)

s)

t)

naczepy. Brak awiza w wyznaczonym terminie
może każdorazowo skutkować nałożeniem na
Zleceniobiorcę kary w wysokości 100 €,
płatnej bez osobnego wezwania, w terminie 3
dni od daty niewykonania obowiązku.
uzyskać od odbiorcy ładunku, w miejscu
przeznaczenia,
potwierdzenie
na
dokumentach przewozowych zgodności stanu
faktycznego ładunku ze stanem wskazanym w
tych dokumentach lub stosowne uwagi do
stanu ładunku;
przedstawić Zleceniodawcy, potwierdzone
przez
odbiorcę
przesyłki,
dokumenty
przewozowe, najpóźniej w terminie do 30 dni
od wykonania Usługi lub wcześniej – na
żądanie
Zleceniodawcy,
jak
również
poinformować w formie elektronicznej o
rozładunku w miejscu dostarczenia towaru
wynikającego ze Zlecenia transportowego,
niezwłocznie po dokonaniu rozładunku.
w przypadku transportów oznaczonych w
Zleceniu transportowym jako transport
dedykowany, nie załadowywać pojazdu
jakimikolwiek innymi towarami niż towar
Zleceniodawcy, pod rygorem obowiązku
zapłaty Zleceniodawcy kary umownej w
wysokości 500 EUR (Transport krajowy) lub
2000 EUR (Transport międzynarodowy),
płatnej bez osobnego wezwania, w terminie 3
dni od daty niewykonania obowiązku.

4. OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY
4.1. Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca
obowiązany jest do:
a) przekazywania
stosownie
do
potrzeb
Zleceniodawcy
zleceń
transportowych
Zleceniobiorcy;
b) załadunku podstawionych pojazdów (w
zakresie w jakim załadunek lub rozładunek
towaru nie stanowi obowiązku Zleceniobiorcy),
c) wystawiania dokumentów przewozowych,
d) uiszczania
na
rzecz
Zleceniobiorcy
wynagrodzenia.
5. WARUNKI TRANSPORTU
5.1. Zleceniobiorca obowiązany jest terminowo
dostarczyć przesyłkę do miejsc wskazanych
przez
Zleceniodawcę
w
zleceniu

transportowym
i
towarzyszących
mu
dokumentach dostawy.
5.2. Terminy dostaw wyznaczone w pojedynczych
zleceniach transportowych obowiązują jako
terminy ścisłego przestrzegania, których
przekroczenie wywołuje zwłokę po stronie
Zleceniobiorcy. Jeśli zwłoka wynosi więcej niż
6 godzin, Zleceniodawca ma prawo domagać
się od Zleceniobiorcy
kary umownej w
wysokości 300 EUR za każdą godzinę powyżej
6 - godzinnej zwłoki, co nie wyłącza
uprawnienia Zleceniodawcy do domagania się
odszkodowania przewyższającego należną mu
karę umowną, jeżeli prawo do takiego
odszkodowania przysługuje mu na podstawie
obowiązujących przepisów. W przypadku
Transportu ekstra, jeśli zwłoka przekracza 1
godzinę Zleceniodawca może nałożyć na
Zleceniobiorcę kary umowne na ww. zasadach
za każdą godzinę przekraczającą godzinę
zwłoki. Kary te są płatne bez osobnego
wezwania, w terminie 3 dni od daty powstania
obowiązku ich zapłaty.
5.3. W przypadku przyjęcia do realizacji zlecenia
transportowego zgodnie z postanowieniami
niniejszych OWT oraz opóźnienia w
podstawieniu samochodów do załadunku w
stosunku do czasu określonego w Zleceniu
transportowym, Zleceniodawca zastrzega
sobie prawo do obciążenia Zleceniobiorcy karą
umowną w wysokości 100 EUR po 3 godzinach
opóźnienia, za każdą rozpoczętą godzinę
opóźnienia, płatną bez osobnego wezwania, w
terminie 3 dni od daty niewykonania
obowiązku.
5.4. Zleceniodawca może zmienić termin dostawy
określony w Zleceniu transportowym, poprzez
pisemne, mailowe, telefoniczne (następnie
potwierdzone
pisemnie
lub
mailowo)
poinformowanie o tym Zleceniobiorcy.
5.5. Zleceniobiorca odpowiada za utratę lub ubytek
przesyłki, lub za jej uszkodzenie (w tym
uszkodzenie opakowań), które nastąpi w czasie
między przyjęciem przesyłki a jej wydaniem,
jak również za opóźnienie dostawy.
5.6. Wszelkie ryzyko związane z uszkodzeniem,
ubytkiem lub utratą przesyłki spoczywa na
Zleceniobiorcy od momentu rozpoczęcia
procesu załadunku przesyłki na podstawiony
samochód. Zleceniobiorca ponosi to ryzyko do
momentu zakończenia rozładunku przesyłki u
Odbiorcy.

5.7. Opóźnienia
spowodowane
przez
podwykonawców
i
inne
podmioty
współpracujące ze Zleceniobiorcą nie będą
traktowane jako zdarzenie siły wyższej i w
żadnym przypadku nie uzasadniają opóźnienia
w transporcie.
5.8. Zapłata kar umownych nie wyklucza
przysługującego Zleceniodawcy prawa do
dochodzenia odszkodowania przekraczającego
wartość takich kar.
6. FAKTUROWANIE
6.1. Faktura dotyczyć będzie łącznie Usług
wykonanych w ciągu ostatnich dwóch tygodni i
stanowić będzie jedną należność.
6.2. Każda faktura będzie uwzględniać numer
faktury, datę i miejsce wystawienia; numer
rejestracyjny samochodu; datę, miejsce
załadunku i miejsce wyładunku; wagę
ładunku; numer Zlecenia transportowego
(numer dostawy, numer zamówienia); stawkę
przewozową z uwzględnieniem należnego
podatku VAT; datę wykonania usługi
spedycyjnej rozumianej, jako datę rozładunku
i inne ewentualne elementy wymagane
zgodnie z właściwym prawem podatkowym.
7. WARUNKI ZLECANIA USŁUG
7.1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wyboru
trybu zlecania Usługi tj. zlecania w formie
zapytania ofertowego lub zleceń składanych w
ramach stałych cen uzgodnionych ze
Zleceniobiorcą
dla
poszczególnych
transportów.
7.2. W przypadku wyboru trybu zapytania
ofertowego,
Zleceniodawca
będzie
przekazywał poszczególne zapytania dotyczące
zlecenia Usługi w formie mailowej (z domeny
@maflow.com), a w razie ewentualnych awarii
i innych nagłych przypadków telefonicznie,
wskazując w nich w szczególności miejsce
załadunku i dostawy. Otrzymanie od
Zleceniobiorcy
potwierdzenia
możliwości
realizacji zlecenia zgodnie z zapytaniem
Zleceniodawcy, zawierającego także cenę za
wykonanie Usługi, poczytuje się za ofertę
realizacji Usługi złożoną
Zleceniodawcy.
Przyjęcie przez Zleceniodawcę oferty, o której
mowa w poprzednim zdaniu, następuje przez
przesłanie
mailowo
lub
pisemnie

Zleceniobiorcy zlecenia (zgodnego z treścią
oferty Zleceniobiorcy) w formie określonej w
Załączniku nr 1 do niniejszych Warunków
ogólnych usług transportu.
7.3. W przypadku zleceń z wykorzystaniem stałych
cen
ustalonych
między
stronami,
Zleceniodawca
będzie
przekazywał
poszczególne zlecenia Usług w formie
mailowej (z domeny @maflow.com) a w
wyjątkowych
i
nagłych
przypadkach
telefonicznie.
Zleceniobiorca
winien
potwierdzić przyjęcie Zlecenia transportowego
do realizacji w ciągu 2 godzin od momentu
złożenia zlecenia transportowego przez
Zleceniodawcę.
Brak
potwierdzenia
traktowany jest jako przyjęcie zlecenia do
realizacji. Pisemne lub mailowe potwierdzenia
zleceń transportowych złożonych jak wyżej,
zawierające dane kierowców (w tym ich
numer
telefonu)
wraz
z
numerami
rejestracyjnymi samochodu, Zleceniobiorca
przekaże Zleceniodawcy nie później niż 24
godziny przed datą i godziną załadunku
określonego w zleceniu transportowym.
7.4. Zlecenie transportowe, wiążące między
stronami, o którym mowa w pkt 7.2.-7.3
zwane jest w niniejszych OWT Zleceniem
transportowym. W Zleceniu transportowym
Strony uzgadniają m.in. uzgodnione miejsce
odbioru i miejsce przeznaczenia dostawy,
nazwę Odbiorcy oraz czas odbioru, termin
dostarczenia dostawy, a także cenę za
realizację Usługi.
7.5. Gdyby w ocenie Zleceniobiorcy, przed lub po
przyjęciu
Zlecenia
transportowego
do
realizacji, jego terminowe wykonanie według
dyspozycji Zleceniodawcy było niemożliwe w
ocenie Zleceniobiorcy, to Zleceniobiorca jest
zobowiązany do niezwłocznego, nie później
jednak niż w terminie 2 godzin po złożeniu
Zlecenia transportowego przez Zleceniodawcę,
poinformowania o tym Zleceniodawcy mailowo
lub telefonicznie (następnie potwierdzenia tego
mailowo), ze wskazaniem najkrótszego
możliwego terminu dostawy, co traktuje się
jako ofertę zmiany dotychczas wiążącego
Zlecenia transportowego. Zleceniodawca jest
uprawniony do złożenia wówczas ponownie
zlecenia transportowego przez Zleceniodawcę

zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami
OWT,
ze
wskazaniem
nowego
zaakceptowanego przez Zleceniodawcę czasu
dostawy. Nie przedstawienie uwag przez
Zleceniobiorcę zgodnie z postanowieniami
niniejszego punktu, zaakceptowanych przez
Zleceniodawcę, powoduje brak możliwości
powoływania się przez Zleceniobiorcę na
zarzuty związane z określeniem przez
Zleceniodawcę czasu dostawy w zleceniu
transportowym, niemożliwych do wykonania
wg Zleceniobiorcy.

je zgodnie z zasadami BHP ochrony
środowiska i ochrony przeciwpożarowej,
obowiązującymi w Boryszew S.A. Oddział
Maflow.
8.8. W przypadku incydentu ekologicznego i/lub
incydentu bhp (na przykład wycieku oleju lub
paliwa, wypadku przy pracy) spowodowanego
przez środek transportu lub inne czynności
wykonywane przez Zleceniobiorcę w czasie
wykonywania Usługi, Zleceniobiorca zgłosi
ten fakt Zleceniodawcy oraz usunie wszystkie
szkody.

8. KODEKS POSTĘPOWANIA, OCHRONA
ŚRODOWISKA, BHP
8.1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wdrożyć zasady
zgodne
z
Kodeksem
postępowania
Zleceniodawcy obejmujące jego relacje z
pracownikami,
kontrahentami
i
innymi
zainteresowanymi stronami. Kodeks taki są
zobowiązani przestrzegać wszyscy członkowie
zarządu
oraz
wszyscy
pracownicy
i
współpracownicy
Zleceniobiorcy.
Zleceniobiorca
będzie
w
szczególności
przestrzegać poniższych zasad:
8.2. zasad zgodności z przepisami - w każdym
kraju, w którym działa, Zleceniobiorca będzie
przestrzegać ustaw i przepisów tego kraju;
8.3. zasad
należytej
rachunkowości
i
sprawozdawczości - wszystkie transakcje
finansowe Zleceniobiorcy należy zgłaszać
zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami
rachunkowości, a rejestry i księgi rachunkowe
muszą prezentować charakter wszystkich
transakcji w poprawny i niewprowadzający w
błąd sposób;
8.4. zasady niedyskryminowania - Zleceniodawca
zatrudnia i traktuje swoich pracowników, nie
dyskryminując ich ze względu na płeć, rasę,
wyznanie, wiek, niepełnosprawność, orientację
seksualną, narodowość, poglądy polityczne,
przynależność
związkową,
pochodzenie
społeczne lub etniczne.
8.5. zasady wolności pracy - w obiektach
Zleceniodawcy nie należy tolerować żadnej
formy pracy przymusowej ani pracy dzieci.
8.6. Zleceniobiorca jest zobowiązany spełnić
określone prawem wymagania bhp.
8.7. Zleceniobiorca wykonujący prace w obiektach
Zleceniodawcy zobowiązany jest wykonywać

9. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚĆ
9.1. Wszelkie ryzyko związane z uszkodzeniem,
ubytkiem lub utratą przesyłki spoczywa na
Zleceniobiorcy od momentu rozpoczęcia
procesu załadunku przesyłki na podstawiony
samochód. Zleceniobiorca ponosi to ryzyko do
momentu zakończenia rozładunku przesyłki u
Odbiorcy.
9.2. Zleceniobiorca
odpowiedzialny
jest
w
szczególności za:
a) wszelkie uszkodzenia, utratę lub ubytek
przesyłki/towaru (za wyjątkiem siły wyższej)
oraz opóźnienie w dostawie, na zasadach (z
zastrzeżeniem
odrębnych
postanowień
niniejszych OWT) i w zakresie zgodnym z
ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo
przewozowe (dalej: „Prawo przewozowe”) dla Transportów krajowych, bądź na zasadach
i w zakresie (z zastrzeżeniem odrębnych
postanowień niniejszych OWT) zgodnym z
Konwencją o umowie międzynarodowego
przewozu drogowego towarów (CMR), zwaną
dalej „Konwencją CMR” - dla Transportów
międzynarodowych;
b) szkodę Zleceniodawcy wynikłą z nie udzielenia
informacji, opóźnionego jej udzielenia lub
błędnej informacji w przypadkach, w których
udzielenie takiej informacji było obowiązkiem
Zleceniobiorcy na podstawie niniejszej
Umowy;
c) opóźnienia w podstawieniu pojazdów do
załadunku;
d) utratę dokumentów wymienionych w liście
przewozowym i dołączonych do listu
przewozowego
albo
złożonych
u
Zleceniobiorcy;

e)

szkody Zleceniodawcy związane z ryzykiem i
kosztami (spoczywającymi na Zleceniobiorcy)
związanymi z niewłaściwym rozmieszczeniem
ładunku i przekroczeniem nacisku na oś,
nawet o ile łączna waga ładunku nie
przekroczy dopuszczalnej ładowności środka
transportu i zgodna jest z wagą deklarowaną
w liście przewozowym, które to szkody
powstały w związku z wykonywaniem Usług
przez Zleceniobiorcę,
f) prawidłowe zabezpieczenie towaru po
załadunku pasami transportowymi poprzez
spięcie/zabezpieczenie
każdego
rzędu
pojemników umieszczonych na naczepie.
9.3. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny względem
Zleceniodawcy za wybór podmiotów, przy
pomocy których wykonuje Usługi i ma prawo
posłużyć się przy wykonywaniu Usług jedynie
podmiotami
odpowiednio
do
tego
przygotowanymi. Za działania i zaniechania
tych pomiotów Zleceniobiorca odpowiada jak
za swoje własne działania i zaniechania, także
w przypadku poinformowania Zleceniodawcy
o wyborze podwykonawcy.
9.4. Zleceniodawca odpowiedzialny jest za:
a) terminowy
załadunek
lub
rozładunek
samochodów w zakresie w jakim załadunek
lub rozładunek towaru nie stanowi obowiązku
Zleceniobiorcy;
b) podanie
w
zleceniu
transportowym
prawidłowego adresu dostawy (wraz z kodem
pocztowym);
c) zastosowanie
opakowania
towaru
zapewniającego jego bezpieczeństwo w
normalnych i bezpiecznych warunkach
transportu;
10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Strony postarają się rozstrzygnąć wszelkie
możliwe spory polubownie (nie jest to jednak
klauzula arbitrażowa). Jeżeli polubowne
rozstrzygnięcie sporu nie jest możliwe, Strony
niniejszym zgadzają się poddać wszelkie spory
wynikające ze Zleceń transportowych i
wszelkich innych stosunków prawnych
opartych na niniejszych OWT wyłącznej
jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby
Zleceniodawcy.
11. ROZŁĄCZNOŚĆ POSTANOWIEŃ

Utrata
ważności
lub
wykonalności
któregokolwiek z postanowień niniejszych
OWT nie wpływa na ważność lub wykonalność
pozostałych postanowień. Strony w dobrej
wierze wynegocjują zastąpienie nieważnego
lub niewykonalnego postanowienia ważnym i
wykonalnym zapisem w sposób, który w
możliwie najbliższym zakresie odzwierciedla
pierwotny zamiar Stron.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1.Niniejsze Warunki ogólne usługi transportu
wydane przez Zleceniodawcę podlegają
prawu polskiemu.
12.2. Odpowiednie zastosowanie mają w
szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz.
93), Prawa przewozowego oraz Konwencji
CMR.
12.3.
Cała komunikacja, z uwzględnieniem
spraw korporacyjnych i codziennych, odbywać
się będzie w języku polskim.

