Marko Service Sp. z o.o.
ul. Wiązana 22E , 04-680 Warszawa, NIP: 5252561522
Tel.: (22) 878 11 02, Fax.: (22) 868 55 63 , e-mail: road@marko-service.com.pl

ZLECENIE SPEDYCYJNE
ZLECENIODAWCA : nazwa, adres, NIP

Osoba kontaktowa:
Telefon i Fax:
Tel. Komórkowy:
Email:

RODZAJ USŁUGI : drogowy / morski / lotniczy / kolejowy / obsługa celna * (niepotrzebne skreślić)
MIEJSCE ZAŁADUNKU – miejsce , osoba kontaktowa, godziny załadunku
MIEJSCE ROZŁADUNKU – miejsce , osoba kontaktowa, godziny rozładunku
Warunki dostawy – Incoterms

Ubezpieczenie – Tak/nie (wartość)

Termin załadunku – data/godzina:

Termin rozładunku – ( jeśli określony):

Odprawa celna eksportowa w :

Odprawa celna importowa w:

Uzgodniona stawka przewozowa :

Termin płatności za fakturę:

RODZAJ TOWARU (nazwa):

Uwagi dotyczące przewozu i handlingu:

Ilość opakowań:

Waga:

Wymiary / rodzaj samochodu / kontenera:

Zleceniodawca oświadcza że:
1/ jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i upoważnia do ich wystawiania bez podpisu odbiorcy .
2/ przy pierwszym zleceniu prosimy dołączyć kopie dokumentów firmy – KRS, REGON, NIP
3/ w przypadku nie załadowania samochodu z przyczyn nie leżących po stronie Spedytora, który zostanie podstawiony zgodnie
z warunkami zlecenia, Zleceniodawca zapłaci Spedytorowi karę umowną w wysokości ustalonego frachtu min.150 Euro
przeliczonym po kursie średnim NBP z dnia podstawienia samochodu
4/w przypadku rezygnacji ze zlecenia przed wyruszeniem pojazdu pod załadunek Spedytor ma prawo obciążyć Zleceniodawcę
opłatą manipulacyjną w wysokości 50 Euro po kursie średnim NBP po kursie z dnia planowanego załadunku
5/ w przypadku opóźnienia załadunku przesyłki powyżej 4 godzin z przyczyn niezależnych od Spedytora, Spedytor ma prawo
odstąpić od wykonania zlecenia, a Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt. 3
6/ w przypadku opóźnienia rozładunku/załadunku z winy nie leżącej po stronie Spedytora, Spedytor ma prawo obciążyć
Zleceniodawcę opłatą 200 Euro za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
7/ czynności załadunkowo-wyładunkowe należą do zleceniodawcy lub osoby przez nią wskazanej
8) w cenie uwzględniono maksymalnie 8 godzin na ew. odprawę celną i załadunek/rozładunek od momentu podstawienia
pojazdu
9/ Zleceniodawca zwalnia Spedytora zgodnie z art. 796 k.c. w związku z art. 742 k.c. i art. 392 k.c. od zobowiązań, które
Spedytor zaciągnął wobec przewoźnika/spedytora z którym zawarł umowę przewozu lub spedycji w celu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy. Dotyczy to również zobowiązań z tytułu ceł i podatków względem Izby Celnej.
10/ Zleceniobiorca zgodnie z art. 796 k.c. w związku z art. 742 k.c. i art. 519 § 2 pkt 2 k.c. przejmuje przyszłe długi pieniężne
Spedytora powstałe w wyniku zawarcia i realizacji umowy przewozu z przewoźnikiem w celu realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.
11/ Strony postanawiają, iż ewentualne spory poddają pod rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Stałego Sądu Polubownego przy
Spółce ARBITRAŻ OGÓLNOPOLSKI Sp. z o.o. w Tychach. Zgodnie z art. 1172 k.p.c. spory do kwoty 150000 PLN będą
rozstrzygane przez jednego Arbitra powołanego przez w/w Spółkę.
12/ spedytor ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy zgodnie z warunkami Ogólnych Polskich Warunków
Spedycyjnych 2010, opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL uchwała nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r
Zleceniodawca oświadcza, że zna warunki OPWS i je akceptuje. W sprawach nieuregulowanych w OPWS zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Potwierdzenie przyjęcia zlecenia
Pieczątka i czytelny podpis zleceniodawcy

Warszawa, dnia

Miejsce i data wystawienia zlecenia

