UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG SPEDYCYJNO-CELNYCH
Nr ………… z dnia …………….
zawarta pomiędzy:
………… z siedzibą w ………………., kod pocztowy …..-….., przy ul. ………………, wpisanej do
Rejestru
Przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego
prowadzonego
przez
……………………………………………………….., pod numerem KRS: ………………….., NIP:
…………………., REGON: ………………….,
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
zwaną dalej „Zleceniodawcą” lub „Klientem”
a
PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Leszno 12, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Sądu
Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000006291, NIP: 5220103934,
REGON:006213487,
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
zwaną dalej „Spedytorem” „PKP CARGO CONNECT” lub Zleceniobiorcą”,
łącznie zwanymi w treści umowy „Stronami”,
o następującej treści:
§1

PRZEDMIOT UMOWY
1.

Zleceniodawca zleca, Spedytor zobowiązuje się w zakresie działalności swego
przedsiębiorstwa, wykonywać na jego rzecz usługi spedycyjne przy przewozach krajowych i
zagranicznych, na podstawie ofert handlowych i zleceń spedycyjnych stanowiących integralną
część niniejszej Umowy Spedycyjnej (zwanej w dalszej części „Umową”), których przedmiotem
będzie spedycja kolejowa kontenerów/towarów (pozycja NHM ……………………..).

2.

Szacunkowy wolumen kontenerów/towarów, w stosunku do której Spedytor będzie
realizował usługi spedycyjne na podstawie niniejszej Umowy, Strony każdorazowo określą w
ofertach, które po zaakceptowaniu przez Strony stają się integralną częścią umowy. W
pierwszym okresie obowiązywania niniejszej umowy/ofert Strony określają szacunkowy
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wolumen kontenerów/towarów, w stosunku do której Spedytor będzie realizował usługi
1
spedycyjne na ………………
lub
Szacunkowy wolumen kontenerów/towarów, w stosunku do której Spedytor będzie
2
realizował usługi spedycyjne na podstawie niniejszej Umowy, Strony określają na ………...
3.

Szacunkową wartość świadczonych usług spedycyjnych Strony każdorazowo określą w
ofertach, które po zaakceptowaniu przez Strony stają się integralną częścią umowy. W
pierwszym okresie obowiązywania niniejszej umowy/ofert, z uwzględnieniem szacunkowego
3
wolumenu, o którym mowa w ust. 2, Strony określają na kwotę ………… zł netto .
lub
Szacunkową wartość świadczonych usług spedycyjnych w okresie obowiązywania Umowy,
z uwzględnieniem szacunkowego wolumenu, o którym mowa w ust. 2, Strony określają na
4
kwotę ………… zł netto .

4.

Deklaracja wolumenu wskazana w ust. 2 stanowi jedynie wartość orientacyjną, a brak realizacji
wolumenu określonego w § 1 ust. 2 nie stanowi podstaw do wzajemnych roszczeń.

§2
ZAKRES USŁUG
1.

2.

Zakres usług spedycyjnych świadczonych w ramach niniejszej Umowy obejmuje:
1)

udzielanie fachowego doradztwa w zakresie warunków przewozu, wyboru trasy, środka
transportu, cen transportu i opłat taryfowych;

2)

wybór przewoźnika kolejowego i zawarcie z nim umowy oraz zlecenie przewozu;

3)

skompletowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania usługi;

4)

rozliczenie z przewoźnikiem za wykonaną usługę transportową.

5)

usługi obsługi celnej

Wszelkie dokumenty o charakterze prawnym (pełnomocnictwa, cesje, upoważnienia imienne)
oraz każda umowa sporządzona odrębnie w celach określonych w ust. 1 stanowią integralną
część Umowy, a prawa i zobowiązania Stron określone w Umowie odnoszą się także do tych
dokumentów, jeżeli nie zostały odrębnie określone.
§3
WARUNKI WYKONANIA UMOWY

1.

Usługi stanowiące przedmiot niniejszej Umowy świadczone są na podstawie ofert handlowych
i zleceń spedycyjnych – stanowiących jej integralną część.

2.

Oferta handlowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 1, określa zakres świadczonych usług oraz
warunki cenowe, organizacyjne, techniczne i dodatkowe w oparciu o które, Spedytor
zobowiązuje się wykonać usługę spedycyjną.

1

Zapis do zastosowania w przypadku umowy mającej charakter umowy ramowej w ramach, której przewiduje
się składanie kolejnych ofert
2
Zapis do zastosowania w przypadku umowy w której nie przewiduje się składania kolejnych ofert
3
Zapis do zastosowania w przypadku umowy mającej charakter umowy ramowej w ramach, której przewiduje
się składanie kolejnych ofert
4
Zapis do zastosowania w przypadku umowy w której nie przewiduje się składania kolejnych ofert
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3.

Zlecenie spedycyjne, którego wzór stanowi
Załącznik Nr 2, jest sporządzane przez
Zleceniodawcę. Zlecenie spedycyjne dla swej skuteczności wymaga potwierdzenia przez
Spedytora.

4.

Wykonując Umowę, Spedytor udostępni Zleceniodawcy instrukcję wysyłkową, w formie zgodnej
ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3. Zleceniodawca zobowiązany jest do wykorzystywania
instrukcji jedynie w celu wykonania przedmiotowej Umowy.

5.

W przypadku świadczenia w ramach niniejszej Umowy przez PKP CARGO CONNECT także
usług obsługi celnej, usługi te świadczone są na podstawie odrębnych ofert handlowych i/lub
zaakceptowanych propozycji handlowych dotyczących tych usług, stanowiących integralną
część Umowy.

6.

Dla celów realizacji przez Zleceniobiorcę na rzecz Klienta usług obsługi celnej, Klient udziela
PKP CARGO CONNECT upoważnienia wraz z Deklaracją bezpieczeństwa, które stanowią
Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Szczegółowe informacje dotyczące usług obsługi celnej
świadczonych na rzecz Klienta określa formularz informacyjny, stanowiący załącznik nr 5 do
niniejszej Umowy.

7.

Zlecenie innych usług, niż wskazane w § 1 i 2 ust. 1, wymaga dla swej skuteczności
poprzedzenia ofertą lub odpowiednio zaakceptowaną propozycją handlową Spedytora i
potwierdzenia przyjęcia przez Spedytora.

8.

Strony zgodnie ustalają, że akceptują wzajemne uzgodnienia dokonywane za pomocą poczty
e-mail.

9.

W przypadku dokonania zmiany umowy przewozu na skutek dodatkowego zlecenia,
polegającego na zmianie stacji przeznaczenia, Umowa oraz oferta nie ma zastosowania.
W takim przypadku rozliczenie przesyłki ze Zleceniodawcą nastąpi na zasadach ogólnych, tzn.
według stawek Taryfy Towarowej PKP CARGO S.A., obowiązującej w dniu nadania przesyłki do
przewozu. Powyższe nie dotyczy zmiany umowy przewozu dokonanej na stacji granicznej, lub
stacji obsługującej daną stację graniczną lub stacji przeładunkowej obsługującej daną stację
graniczną dla przesyłek przybyłych za listem SMGS w komunikacji międzynarodowej.

10.

W przypadku braku możliwości wykonania zlecenia spedycyjnego lub przewozów zgodnie ze
złożonym zleceniem - ze względu na zaistnienie okoliczności niezależne od Spedytora,
Spedytor niezwłocznie powiadamia o tym Zleceniodawcę.

11.

W przypadku zmiany parametrów przesyłki określonych w potwierdzonym zleceniu,
Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki finansowe wynikłe z nadania przesyłki
do przewozu, w tym za ewentualny obowiązek rozliczenia przesyłki na zasadach ogólnych, tzn.
według stawek Taryfy Towarowej PKP CARGO S.A., obowiązującej w dniu nadania przesyłki do
przewozu.

12.

Realizacja przewozów na podstawie warunków cenowych i handlowych przedstawionych
w ofertach handlowych, będzie możliwa pod warunkiem nie wystąpienia innych przyczyn
skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przewozów, leżących między innymi po stronie
zarządcy infrastruktury kolejowej. W przypadku konieczności realizacji przewozów w relacjach
przedstawionych w ofertach handlowych trasą dłuższą od założonej (przez założoną rozumie
się najkrótszą dostępną trasę podaną przez zarządcę infrastruktury kolejowej) z przyczyn
niezależnych od Spedytora oraz przewoźnika, Spedytor przedstawi nową ofertę handlową w
relacji, w której nastąpiło wydłużenie trasy przewozów, uwzględniającą wzrost kosztów
przewozów. Termin akceptacji nowej oferty handlowej wyniesie 4 dni od daty jej dostarczenia.
Brak akceptacji nowej oferty handlowej uniemożliwi dalszą realizację przewozu w relacji, w
której nastąpił wzrost kosztów, do czasu przywrócenia możliwości dokonywania przewozów
trasą założoną. Spedytor każdorazowo niezwłocznie powiadomi Zleceniodawcę, o ustaniu
przyczyny wydłużenia drogi przewozu w relacji, dla której zostały wprowadzone nowe warunki
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handlowe i przywróci cenę zgodnie z pierwotną ofertą. Przywrócenie ceny zgodnej z pierwotną
ofertą nastąpi z dniem następującym po dniu ustania przyczyny wydłużenia drogi przewozu
towarów, pod warunkiem ważności oferty. W związku z powyższym Spedytor zastrzega sobie
prawo zmiany wcześniej przedstawionych ofert handlowych w sytuacjach, o których mowa
wyżej.
13.

Usługi wykonywane na podstawie niniejszej Umowy dotyczą wyłącznie towarów nie będących
towarami o znaczeniu strategicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku o
obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
(Dz. U. z 2019r. poz. 953 z późniejszymi zmianami). W tym zakresie Zleceniodawca
zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, które stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej
Umowy.

14.

Do operacyjnych kontaktów związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, upoważnia
się następujące osoby:
1)

ze strony Zleceniodawcy, w zakresie akceptowania warunków ofert, składania i
podpisywania zleceń spedycyjnych Zleceniodawca upoważnia następujące osoby:



………………………………………..
tel…………………………….

e-mail:

…………………………….,



………………………………………..
tel…………………………….

e-mail:

…………………………….,

2)

ze strony Spedytora:
a)

w zakresie negocjowania i przedstawiania warunków ofert handlowych:
1) ……………………………..
Email: …..........................................
Tel: ………………………………….
2) ………………………………
Email: ……………………………
Tel.: …………………………….

b)

w zakresie bieżących kontaktów związanych z wykonaniem niniejszej Umowy,
przyjmowania harmonogramów przewozów, wysyłania instrukcji wysyłkowych,
otrzymywania zleceń spedycyjnych:
1) …………………………
Email: ………………………….
Tel.: …………………………………
2) ……………………………………
Email: ……......................................
Tel.: ………………………………….

15.

Zmiana osób, o których mowa w ust. 14, nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy, a dla
swej skuteczności wymaga powiadomienia drugiej Strony o zmianie wraz ze wskazaniem
danych nowej osoby. Zmiana jest skuteczna od dnia powiadomienia drugiej Strony.
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§4
OBOWIĄZKI STRON
1.

3.

Spedytor w ramach Umowy zobowiązuje się do:
a)

świadczenia usług wymienionych w § 1 i 2 z należytą starannością, mając na uwadze
prawidłowe wykonanie Umowy oraz słuszny interes Zleceniodawcy;

b)

dopełnienia wszystkich obowiązków nałożonych na niego niniejszą Umową, a także
wskazanych w ofertach lub zleceniach spedycyjnych oraz wynikających z obowiązujących
przepisów prawnych;

c)

niezwłocznej awizacji po dostarczeniu przesyłki do miejsca przeznaczenia.

2.

Zleceniodawca w ramach Umowy zobowiązuje się do:

a)

zlecania usług spedycyjnych określonych w Umowie;

b)

prawidłowego wypełnienia dokumentów przewozowych zgodnie z otrzymanymi od
Spedytora instrukcjami wysyłkowymi;

c)

niezwłocznej awizacji o zakończeniu załadunku/rozładunku na wagonach. Awizacja winna
zawierać w szczególności nr wagonów, masę netto załadowanych wagonów, datę nadania
wagonów;

d)

wydania Spedytorowi wszelkich dokumentów niezbędnych do wykonania niniejszej
Umowy;

e)

poinformowania Spedytora o zawartości przesyłki, jej właściwościach i szczególnych
cechach;

f)

zapłaty Spedytorowi wynagrodzenia za zleconą usługę spedycyjną;

g)

zapłaty za usługi dodatkowo zlecone;

W przypadku świadczenia w ramach niniejszej Umowy przez PKP CARGO CONNECT także
usług celnych, Zleceniodawca zobowiązuje się do:
a)

przekazywania PKP CARGO CONNECT wszystkich wymaganych dokumentów, w tym
faktur i innych danych, warunkujących prawidłową i zgodną z prawem realizację czynności
przed odpowiednimi organami przez PKP CARGO CONNECT, przy czym dokumenty oraz
dane powinny być doręczane w terminach umożliwiających prawidłową realizację usług
przez Zleceniobiorcę. W przypadku przekazania dokumentów w języku innym niż polski
– doręczanie PKP CARGO CONNECT, na każde wezwanie, rzetelnego i poprawnego
tłumaczenia dokumentów na język polski;

b)

poprawnego wskazywania kodu taryfy celnej towaru oraz przekazywania uzyskanych,
aktualnych Wiążących Informacji Taryfowych (WIT), Wiążących Informacji Akcyzowych
(WIA) i/lub innych wiążących informacji o podobnym charakterze;

c)

w razie powzięcia przez Zleceniobiorcę wątpliwości co do klasyfikacji towarów, PKP
CARGO CONNECT przekaże tę informację Klientowi, a Klient zobowiązuje się ustalić (w
tym poprzez dodatkową analizę lub uzyskanie WIT) prawidłową klasyfikację towarów, w
oparciu o którą PKP CARGO CONNECT miałaby dokonywać zgłoszeń celnych;

d)

informowania PKP CARGO CONNECT o wszelkich kosztach i okolicznościach
koniecznych dla prawidłowego określenia wartości celnej towarów i podstawy
opodatkowania w odniesieniu do towarów objętych zgłoszeniami dokonywanymi przez
PKP CARGO CONNECT oraz przesyłanie dokumentacji niezbędnej dla prawidłowego
określenia tej wartości; Obowiązek informowania PKP CARGO CONNECT dotyczy także
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innych elementów wpływających na wymiar należności (celnych, podatkowych lub innych)
z tytułu importu towarów.
e)

przedstawiania we wskazanym przez PKP CARGO CONNECT terminie wszelkich
żądanych przez nią informacji oraz dokumentów, w tym stosownych licencji, pozwoleń,
decyzji oraz innych dokumentów wydanych przez organy władzy publicznej – istotnych lub
niezbędnych do dokonania czynności i formalności przewidzianych w niniejszej Umowie;

f)

dochowywania należytej staranności (zarówno przez Klienta jak i przez osoby kontaktujące
się w jego imieniu z PKP CARGO CONNECT) przy przekazywaniu PKP CARGO
CONNECT danych, informacji i dokumentów wskazanych punktach a – e powyżej;

g)

spełniania wszelkich warunków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa
w celu objęcia towarów wnioskowaną procedurą celną i prawidłową realizacją tej procedury
oraz przestrzegania przepisów podatkowych, celnych bądź innych przepisów mających
znaczenie dla obrotu towarowego i dla wykonania niniejszej Umowy;

h)

regulowania kwot wynikających z długu celnego i innych należności lub złożenia
odpowiedniego ich zabezpieczenia w przypadkach gdy Strony nie ustaliły korzystania
przez Klienta z usług lub gwarancji PKP CARGO CONNECT w tym zakresie;

i)

zwrotu na rzecz PKP CARGO CONNECT środków finansowych zabezpieczonych
w oparciu o gwarancję PKP CARGO CONNECT lub wyłożonych/uiszczonych przez PKP
CARGO CONNECT Sp. z o. o rzecz Klienta;

j)

w przypadku gdy towary mają zostać objęte na terytorium kraju celną procedurą
uproszczoną, a Zleceniodawca zamierza skorzystać z możliwości rozliczenia kwoty
podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za
okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów,
Zleceniodawca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień zawartych w „Warunkach
współpracy z PKP CARGO CONNECT w zakresie procedury określonej w art. 33a ustawy
o VAT” dostępnych na stronie: www.pkpcc.com oraz do składania oświadczeń w związku
ze stosowaniem niniejszej procedury;

k)

w przypadku gdy towary mają zostać objęte na terytorium kraju tzw. procedurą 4200 ,
przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

l)

w przypadku gdy towary zostaną objęte procedurą tranzytu, Klient zobowiązany będzie do
dochowania należytej staranności, aby procedura tranzytu została prawidłowo rozpoczęta,
realizowana i zakończona. Przestrzeganie wskazanych wyżej zasad dotyczących należytej
staranności Klient zobowiązany będzie egzekwować także od podmiotów, którym powierza
świadczenie usług związanych z operacjami tranzytowanymi gwarantowanymi przez PKP
CARGO CONNECT – w zakresie nie niższym niż dotyczącym Klienta. Klient ponosić
będzie względem PKP CARGO CONNECT odpowiedzialność finansową za brak
wyegzekwowania tych zasad od w/w podmiotów i odpowiadać będzie względem PKP
CARGO CONNECT za zaistniałe po stronie tych podmiotów nieprawidłowości związane z
realizacją lub zakończeniem procedury tranzytu.
§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1.

Odpowiedzialność Spedytora regulują w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, prawa
przewozowego oraz Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010,dostępne na stronie
www.pkpcc.com

2.

Spedytor zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności mających na celu umożliwienie
Zleceniodawcy dochodzenia roszczeń od osób biorących udział w wykonaniu zlecenia, chociaż

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG SPEDYCYJNO - CELNYCH

6

za ich działanie lub zaniechanie działań nie ponosi odpowiedzialności. Na podstawie cesji praw
Spedytor dochodzi roszczeń na ryzyko i koszt Zleceniodawcy.
3.

Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:
3.1. całkowitego lub częściowego zaginięcia albo uszkodzenia przesyłki w czasie przewozu,
chyba, że szkoda była skutkiem zawinionego działania lub zaniechania Spedytora przy
wykonywaniu usług spedycyjnych określonych Umową,
3.2. nieterminowego dostarczenia przez
wykonania czynności przez Spedytora,

Zleceniodawcę

dokumentów

niezbędnych

do

3.3. niekompletności, niedostateczności lub nieprawidłowości albo przekroczenia terminu
ważności dokumentów dostarczonych przez Zleceniodawcę,
3.4. nieprzestrzegania przez Zleceniodawcę ustaleń przekazanych mu w informacji
o warunkach przewozu oraz we wskazówkach o sposobie wypełnienia dokumentów
przewozowych,
3.5. wstrzymania się z realizacją zleconych mu usług w przypadku nieuregulowania przez
Zleceniodawcę należności w terminie płatności, o którym mowa w § 6 ust.3 Umowy.
4. Zleceniodawca, w przypadku niedopełnienia przez niego obowiązków wynikających z niniejszej
Umowy i skutkujących poniesieniem przez Spedytora szkody, odpowiada do pełnej wysokości
poniesionej przez Spedytora szkody.
5. W przypadku skierowania przez organy władzy publicznej i/lub podmioty trzecie do PKP CARGO
CONNECT jakichkolwiek roszczeń powstałych z przyczyn leżących po stronie Klienta – w
szczególności w sytuacji przekazania przez Klienta nieprawidłowych, nieprawdziwych, niepełnych
lub nieprecyzyjnych dokumentów, danych lub informacji, w następstwie czego, na skutek
zgłoszenia celnego dokonanego przez PKP CARGO CONNECT, nie zostanie pobrana całość lub
część należności celnych, podatkowych lub innych, Zleceniodawca zobowiązuje się do zwolnienia
PKP CARGO CONNECT z odpowiedzialności z tytułu tych roszczeń oraz do niezwłocznego
pokrycia całości należności i poniesienia wszelkich konsekwencji i obciążeń wynikających z takich
sytuacji, w tym do zapłaty całości niepobranych należności celno-podatkowych oraz odsetek z
tego tytułu lub ich zwrotu na rzecz PKP CARGO CONNECT wraz z kosztami obsługi prawnej i/lub
procesowej. Takie same konsekwencje Klient zobowiązuje się ponieść w przypadku, gdy na
skutek jego działań bądź zaniechań dojdzie do naruszenia przepisów podatkowych, celnych bądź
innych przepisów mających znaczenie dla obrotu towarowego i dla wykonania niniejszej Umowy.
6. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec Spedytora za wszelkie skutki wynikające z długu
celnego (cła, podatków i innych opłat) powstałego w bezpośrednim związku z wykonywaniem
niniejszej Umowy, w tym w szczególności za związane z tym wstrzymanie bądź opóźnienie
rozpoczęcia lub dokonania zgłoszenia celnego towarów oraz przetrzymania wagonów kolejowych
lub innych środków transportowych, i naliczone z tego tytułu kary lub inne opłaty.
7. W przypadku świadczenia w ramach niniejszej Umowy przez PKP CARGO CONNECT usług
obsługi celnej zasady pokrywania należności wynikających z długu celnego, w tym opłat i kosztów
zostały określone w „Zasadach pokrywania należności celno-podatkowych” dostępnych na
stronie: www.pkpcc.com ;
8. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulacjami mającymi zastosowanie do umów
zawieranych przez PKP CARGO CONNECT dostępnych na stronie: www.pkpcc.com oraz, że je
akceptuje i będzie ich przestrzegał.
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§6
WARUNKI PŁATNOŚCI
1.

Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Spedytorowi należności za usługi z tytułu wykonania
niniejszej Umowy.

2.

Należności za usługi, o których mowa w ust. 1, stanowią opłatę za usługi wykonane zgodnie
ze złożoną ofertą/ ofertami i/lub zaakceptowaną propozycją/propozycjami handlowymi,
potwierdzonymi zleceniem spedycyjnym oraz usługi wykonane w ramach niniejszej umowy, w
tym na podstawie dodatkowego zlecenia, o którym mowa w § 3 ust. 7 oraz usługi, jakie
Spedytor musiał dokonać lub opłacić w wyniku niedopełnienia przez Zleceniodawcę
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

3.

Zleceniodawca opłaca należności na podstawie faktur wystawionych przez Spedytora
w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury a w przypadku not księgowych w terminie
7 dni od daty wystawienia. Bieg terminu płatności faktury/noty rozpoczyna się od dnia
następnego po dniu wystawienia faktury.

4.

Zleceniodawca reguluje swoje zobowiązania w formie przelewu bankowego na rachunek
Zleceniodawcy wskazany na fakturze. Na poleceniu przelewu w wierszu „tytułem”
Zleceniodawca zobowiązany jest zamieścić informację dotyczącą numeru faktury/noty oraz dnia
jej wystawienia.

5.

Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli należności wynikające z faktury wpłyną
na wskazany w fakturze/nocie rachunek bankowy Spedytora, najpóźniej w ostatnim dniu tego
terminu.

6.

Nie opłacenie faktur w ustalonym terminie powoduje naliczenie odsetek ustawowych.

7.

Limit zadłużenia zwany dalej limitem kredytowym, wynikający z odroczonego terminu zapłaty
faktur i not księgowych, nie może przekroczyć kwoty …………… zł brutto (słownie:
……………….. złotych).

8.

Przez limit kredytowy, wynikający z odroczonego terminu zapłaty faktur i not księgowych,
o którym mowa w ust. 7, rozumie się sumę zobowiązań Zleceniodawcy wynikających z:
1)

wystawionych przez Spedytora faktur VAT i not księgowych, których Zleceniodawca nie
uregulował,

2)

kwot wyliczonych za przesyłki nadane do przewozu, co do których nie zostały jeszcze
wystawione faktury,

3)

kwot wyliczonych za przesyłki, które zostaną, zgodnie z harmonogramem, nadane
do przewozu w dniu ustalenia salda.

9.

Łączna kwota niezapłaconych przez Zleceniodawcę należności z tytułu świadczonych usług,
obejmująca zarówno należności wymagalne jak i niewymagalne, nie może przekroczyć
dopuszczalnego limitu kredytowego, określonego w ust. 7.

10.

Zmiana wysokości limitu kredytowego jest czynnością jednostronną Spedytora, wymagającą
formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Zleceniodawca jest zobowiązany do spłaty
wszelkich dotychczasowych zobowiązań przekraczających wysokość nowego limitu,
w ustalonym w ust. 3 terminie płatności wystawionych faktur i not księgowych.

11.

W przypadku, gdy Zleceniodawca opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek faktury/noty w terminie,
albo gdy saldo należności Zleceniodawcy, wynikające z przyznanego odroczonego terminu
zapłaty faktur/not przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 7, Spedytor może wstrzymać
realizację usług zleconych przez Zleceniodawcę na podstawie niniejszej Umowy. Dalsze
świadczenie usług realizowane będzie po uregulowaniu należności, skutkujących obniżeniem
łącznego salda Zleceniodawcy poniżej kwoty, o której mowa w ust. 7.
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12.

Uprawnienie Spedytora, o którym mowa w ust. 11 istnieje także wówczas, gdy nawet żadna
z faktur/not wystawionych przez Spedytora na rzecz Zleceniodawcy nie stała się jeszcze
wymagalna.

13.

W celu zabezpieczenia właściwej realizacji przedmiotowej Umowy w sytuacjach, o których
mowa w ust. 11, Spedytor może uzależnić dalsze przewozy od złożenia przez Zleceniodawcę
stosownego dodatkowego zabezpieczenia, według uznania Spedytora.

14.

Wysokość salda wyliczonego przez Spedytora w sposób określony w ust. 8, będzie
każdorazowo, na żądanie Zleceniodawcy, przekazywane za pośrednictwem korespondencji
e-mail, na wskazany przez Zleceniodawcę adres.

§7

ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI
1.

Jako zabezpieczenia płatności zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Zleceniodawca
zobowiązuje się do złożenia u Spedytora w dniu zawarcia Umowy weksla własnego „in blanco”
wraz z deklaracją wekslową (lub ustanowić inne adekwatne zabezpieczenie).

2.

Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, służyć będzie do pokrycia ewentualnych roszczeń
Spedytora w przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez
Zleceniodawcę.
§8

CZAS TRWANIA ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZANIA UMOWY

1.

Umowa zostaje zawarta na czas określony od ……. do ………./ nieokreślony

2.

Każda ze stron może w formie pisemnej rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem
30 (słownie: trzydziestu) dni okresu wypowiedzenia.

3.

PKP CARGO CONNECT ma prawo odmówić, bez ponoszenia odpowiedzialności za szkodę
drugiej Strony, przyjęcia i realizacji usług (zlecenia), wstrzymać się z realizacją usług (zlecenia)
i/lub wypowiedzieć niniejszą Umowę (i tym samym zlecenie, nawet w trakcie realizacji) bez
zachowania okresu wypowiedzenia tj. ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów,
przy czym przez „ważne powody” Strony rozumieją w szczególności (lecz niewyłącznie):
a)

niedostarczenie przez Klienta niezbędnych dokumentów, informacji lub dostarczenie
dokumentów wadliwych lub których autentyczność budzi uzasadnione zastrzeżenia i/lub
zachodzi ryzyko wprowadzenia Zleceniobiorcy w błąd,

b)

istotnego naruszenia przez Zleceniodawcę obowiązków wskazanych w niniejszej Umowie
i/lub obowiązujących przepisach mających znaczenie dla obrotu towarowego i dla
wykonania niniejszej Umowy,

c)

wystąpienie z przyczyn niezależnych od PKP CARGO CONNECT (w tym z winy
Zleceniodawcy) przeszkód w wykonaniu Umowy wstrzymujących możliwość wykonania
Umowy,

d)

opóźnienie w zapłacie przez Klienta wynagrodzenia należnego Spedytorowi w terminach
płatności określonych Umowie, środków finansowych zabezpieczonych w oparciu o
gwarancję PKP CARGO CONNECT i/lub innych należności (w tym wyłożonych
/uiszczonych przez PKP CARGO CONNECT),
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e)

zagrożenie wypłacalności bądź płynności finansowej Klienta, w szczególności zagrożenie
terminowej zapłaty należności z powodu złego stanu majątkowego Zleceniodawcy;

f)

niewypłacalność Zleceniodawcy niezależnie od okoliczności, które były tego przyczyną.

W przypadku wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, tj. ze skutkiem
natychmiastowym, Zleceniobiorca ma prawo żądać od Zleceniodawcy niezwłocznej zapłaty
wynagrodzenia oraz wszelkich należności, również przed terminem ich wymagalności.
4.

Zleceniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Spedytora, o wszelkich
zmianach w dokumentach rejestrowych firmy, zasadach reprezentacji, a także do
przekazywania Spedytora informacji finansowych i zaświadczeń mających istotny wpływ na
sytuację finansową firmy lub mogących mieć wpływ na wysokość przyznanego Limitu
Kredytowego.
§9
REKLAMACJE

1.

Procedura postępowania w przypadku konieczności zgłoszenia reklamacji określona została w
Procedurze reklamacyjnej dostępnej na stronie: www.pkpcc.com.

2.

Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku Zleceniodawcy zapłaty należności za wykonaną
usługę.

§ 10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ TAJEMNICA HANDLOWA

1.

Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do
danych osobowych swoich pracowników wskazanych w Umowie jako osoby do kontaktu (tzw.
dane kontaktowe). Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi
zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy,
numer służbowego telefonu, służbowy adres email.

2.

Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z
wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych
zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami
RODO. Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez
polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych
dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.

3.

Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w
celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.

4.

Ww. dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w
którym Umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania,
np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń.
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5.

Strony Umowy oświadczają, że Umowa jest ich tajemnicą handlową i zobowiązują się nie
udostępniać Umowy innym podmiotom bez zgody drugiej Strony Umowy, przy czym Spedytor
jest uprawniony do ujawnienia treści niniejszej Umowy, jak również informacji o jej zawarciu,
zmianie, rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub wykonaniu, w związku z wykonywaniem przez
Spedytora obowiązków informacyjnych spółki zależnej od spółki publicznej notowanej na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w zakresie, w jakim jest to wymagane przez
obowiązujące przepisy prawa i regulacje.

§ 11
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Integralną część niniejszej Umowy stanowią:
1)

Załącznik Nr 1 – wzór oferty handlowej,

2)

Załącznik Nr 2 – wzór zlecenia spedycyjnego,

3)

Załącznik Nr 3 – wzór instrukcja wysyłkowa,

4)

Załącznik Nr 4 - upoważnienie - przedstawicielstwo pośrednie oraz bezpośrednie wraz z
deklaracją bezpieczeństwa,

5)

Załącznik Nr 5 – formularz informacyjny,

6)

Załącznik Nr 6 - oświadczenie dotyczące obrotu z zagranicą towarami, technologiami i
usługami o znaczeniu strategicznym,

2.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem lub realizacją Umowy Strony poddają
rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych dla siedziby Spedytora.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010.

4.

Zmiana zapisów Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i dokonywana
będzie w formie aneksu.

5.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Spedytor
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WZÓR
Załącznik Nr 1
do Umowy Spedycyjnej nr .........

PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o
…………………………………..
…………………………………..
……………………………………
Oferta nr …………………. z dnia ………..
Do:………….………………….
…………………..………….
………………………………

dot.: oferta handlowa na transport i spedycję
Nazwa towaru wraz z poz. NHM: …………………………………………………………. NHM:
…………………
Rodzaj przewozu: ……………………………………………………………………….……....
Rodzaj wagonów: ……………………………………………………………………………….
Załadunek na wagon: ……………………………………………………………………………
Sposób załadunku i zabezpieczenia towaru powinien odbywać się zgodnie z przepisami RIV
o ładowaniu wagonów towarowych.
Inne warunki: towar neutralny, towar dopuszczony do obrotu i przewozu, za wyjątkiem towarów
o znaczeniu strategicznym i przesyłek nadzwyczajnych
Warunki handlowe (stawka):
Tabela Nr 1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L.p.

Stacja nadania

Stacja przeznaczenia

1
1.

2

3

Parametry pociągu
seria wag
4

masa netto
5

stawka netto (za 1t)
6

2.
3.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Cena zawiera: …………………
Cena nie zawiera: ……………….
Wszystkie inne opłaty które w sposób nieprzewidywalny pojawią się w drodze przewozu, będą
refakturowane na ………………………………………………………………………….
Szczegółowe warunki realizacji przewozów towarów regulują: Taryfa Towarowa PKP CARGO
S.A., Regulamin Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT), przepisy krajowego
i międzynarodowego prawa przewozowego oraz Regulamin sprzedaży usług przewozów
towarowych przez PKP CARGO S.A.
Wysyłka może nastąpić pod warunkiem:
pisemnego potwierdzenia naszej oferty,

przekazania PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. zlecenia spedycyjnego, podpisanego

przez osobę upoważnioną w KRS lub umowie spedycyjnej,
otrzymania instrukcji wysyłkowej,

terminowego regulowania należności.

Zlecający w celu sprawnej organizacji przewozu zobowiązuje się przesyłać miesięczny
harmonogram na każdy miesiąc w terminie do …… dnia kalendarzowego miesiąca
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

poprzedzającego dany miesiąc. Dodatkowo Zleceniodawca ma obowiązek przesyłania korekt
harmonogramów w formie pisemnej w terminie ………………
Stawki i warunki oferty handlowej nie obowiązują w przypadku zmiany umowy przewozu
polegającej na zmianie stacji przeznaczenia. W przypadku dokonania zmiany umowy przewozu
w drodze dodatkowego zlecenia, polegającej na zmianie stacji przeznaczenia, niniejsza oferta
handlowa nie ma zastosowania, a przewoźne zostanie policzone po pełnych stawkach
taryfowych wskazanych w Taryfie Towarowej PKP CARGO S.A. w dniu nadania przesyłki
do przewozu, bez zastosowania jakichkolwiek upustów.
W przypadku zmiany parametrów przesyłki określonych w potwierdzonym harmonogramie,
Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki finansowe wynikłe z nadania takiej
przesyłki do przewozu, w tym za ewentualny obowiązek rozliczenia przesyłki na zasadach
ogólnych, tzn. według stawek Taryfy Towarowej PKP CARGO S.A., obowiązującej w dniu
nadania przesyłki do przewozu.
Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za sposób załadunku i zabezpieczenia towarów,
za uszkodzenie wagonu podczas załadunku oraz za konsekwencje wynikłe ze złego załadunku
i zabezpieczenia przesyłki.
Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie lub uszkodzenie towaru, powstałe
w wyniku załadunku towaru do wagonu nie spełniającego wymogów czystości oraz stanu
technicznego (obowiązek sprawdzenia wagonu przed załadunkiem należy do nadawcy
przesyłki, który podejmuje decyzję, czy dany wagon spełnia żądane wymogi).
Niniejsza oferta handlowa stanowi tajemnicę handlową i jest przeznaczona wyłącznie
dla ………………………………………………… Oferta nie może być udostępniana podmiotom
trzecim.
Wszystkie stawki podane w niniejszej ofercie handlowej są stawkami netto.
Termin i forma płatności: Podstawą zapłaty będzie faktura VAT wystawiona przez PKP CARGO
CONNECT Sp. z o.o. z terminem płatności faktury ………… dni. Bieg terminu płatności faktury
rozpoczyna się od dnia następnego po dniu wystawienia faktury.
Stawki określone w Tabeli Nr 1 obowiązują pod warunkiem potwierdzenia oferty handlowej
najpóźniej do dnia …………….. W przypadku niepotwierdzenia oferty handlowej do
………………….. oferta traci ważność.
Uwaga: wszystkie oferty podlegają ostatecznej akceptacji Zarządu PKP CARGO CONNECT sp.
z o.o..
Z poważaniem:
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„WZÓR”
Załącznik Nr 2
do Umowy Spedycyjnej nr ……..

Zlecenie spedycyjne Nr……………

Nr oferty PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. ……....……………….
Oferta z dnia .......................................................
Zleceniodawca:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Zleca firmie PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o., ul. Leszno 12, (01-192) Warszawa
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 00000006291, na warunkach określonych
w ofercie, usługę spedycyjną.
1.

CHARAKTERYSTYKA ŁADUNKU LUB OPIS USŁUGI

Nazwa towaru:
…………………………………………………………………………………………………………
Pozycja NHM:
……………………………………………………………………………………………………………
RID/ADR…………………………………………………………………………………………………………
Rodzaj wagonu/kontenera: ..…………………………………………………………….. ……………………..
Załadunek w wagonie/kontenerze……………………………………………………………………………….
Ilość wagonów/kontenerów……………………………………
………………………………………………….
Liczba i rodzaj opakowania
………………………………………………………………………………………..
Ilość towaru / masa zlecona do przewozu…………………………………………………………………….
UWAGI dot. ładunku: …………………………………………………………………… …………………..
2.

Nr rachunku Zleceniodawcy:
…………………………………………………………........……………………………………………....

3.

Osoba upoważniona, prowadząca kontrakt: ………………………………………………
(imię i nazwisko, tel, fax, e-mail)

4.

RELACJA PRZEWOZOWA

Stacja nadania: ……………………………………………………………………………………………
Stacja przeznaczenia:……………………………………………………………………………………..
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5.

NADAWCA…………………………………………………………………………………………..

(adres, telefon, fax, Regon)
6.

ODBIORCA…………………………………………………..……………………

(adres, telefon, fax, Regon)
7.

Oczekiwany termin wysyłki ……………………………..………………………………………

8.

Forma i warunki płatności:…………………………………………………………………….

9.
10.

Dodatkowe instrukcje/informacje: …………….……………………………………………….
UWAGI:
……………………………………………….……………………………………………………………

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy z dnia 29 listopada 2000r./Rozdział 6 – przepisy karne i kary
pieniężne/ o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, niniejszym oświadczam, że wymieniony w punkcie 1
niniejszego zlecenia towar nie jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wykazu uzbrojenia oraz
w rozporządzeniu Rady (WE) 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. w załączniku nr I (wykaz produktów podwójnego zastosowania).
Do niniejszego zlecenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawo Przewozowe oraz Ogólne Polskie Warunki
Spedycyjne (OPWS), których znajomość Zleceniodawca potwierdza podpisując niniejsze zlecenie.
Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszego zlecenia rozpatrywane będą przez Sądy Powszechne właściwe dla
siedziby Spedytora.
Zleceniodawca oświadcza, że:
 ponosi odpowiedzialność do pełnej wysokości poniesionej przez Spedytora szkody, w przypadku wypełnienia listu
przewozowego niezgodnie z instrukcją wysyłkową lub w przypadku, gdy instrukcja wysyłkowa zostanie wykorzystana
lub użyta przez Zleceniodawcę niezgodnie z przeznaczeniem, lub też w przypadku, gdy instrukcja wysyłkowa zostanie
wykorzystana lub użyta przez osobę trzecią;
 akceptuje warunki finansowe zawarte w ofercie handlowej …………………….
 zobowiązuje się do terminowego pokrycia wszelkich kosztów i wydatków dodatkowych związanych z realizacją nin.
Zlecenia;
 jest płatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
Zlecenie obowiązuje po jego potwierdzeniu przez Spedytora.

..............................................
(Miejsce i data wystawienia zlecenia)
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„WZÓR”
Załącznik Nr 3
do Umowy Spedycyjnej nr ………
INSTRUKCJA WYSYŁKOWA
Nr oferty …………………… PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.
Oferta z dnia …………………. r.
Zleceniodawca:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Instrukcja wysyłkowa: do Zlecenia Spedycyjnego Nr …………….. z dnia ……………….. r.
Niniejszym w celu realizacji zlecenia spedycyjnego upoważniamy w/w Zleceniodawcę do wypełnienia
listu przewozowego w komunikacji krajowej zgodnie z poniższymi dyspozycjami:
Treść
2

Pole listu przewozowego
1
Rubryka 3: Stacja nadania

………………………………………

Rubryka 5: Stacja przeznaczenia
Rubryka 9: Nadawca

………………………………………
………………………………………………..

Rubryka 10: Odbiorca
Rubryka 13: Nazwa towaru

…………………….

Rubryka 17: Należności
przewozowe opłaca

……………………………..

Rubryka 21: Oświadczenia nadawcy

1.
2.
3.

4.

Zleceniodawca dostarczy kopie listów przewozowych PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o., nie
później niż trzeciego dnia po dokonaniu wysyłki.
Zleceniodawca ponosi skutki prawne i finansowe błędnego lub niezgodnego z instrukcją
wysyłkową wypełnienia listów przewozowych.
Spedytor nie wyraża zgody na zmianę umowy przewozu w drodze dodatkowego zlecenia,
polegającej na zmianie stacji przeznaczenia. W przypadku dokonania zmiany umowy przewozu
polegającej na zmianie stacji przeznaczenia, Zleceniodawca zostanie obciążony należnościami
za przewóz według pełnych stawek taryfowych (bez zastosowania upustu) wskazanych w
Taryfie Towarowej PKP CARGO S.A. w dniu nadania przesyłki do przewozu.
W przypadku zmiany parametrów przesyłki określonych w potwierdzonym harmonogramie,
Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki finansowe wynikłe z nadania takiej
przesyłki do przewozu, w tym za ewentualny obowiązek rozliczenia przesyłki na zasadach
ogólnych, tzn. według stawek Taryfy Towarowej PKP CARGO S.A., obowiązującej w dniu
nadania przesyłki do przewozu.

Z poważaniem:
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Załącznik Nr 4
do Umowy Spedycyjnej Nr ………./……./……….

......................................................
miejscowość, data
UPOWAŻNIENIE Nr……..
DO REPREZENTOWANIA W FORMIE PRZEDSTAWICIELSTWA
POŚREDNIEGO / BEZPOŚREDNIEGO *

MOCODAWCA (osoba reprezentowana)
Firma:……………………………………………..……………………………………………..………..
Siedziba i adres:………………………………………………………………………….…….……..…..
Nazwa sądu rejestrowego/organu ewidencyjnego:………………………………………..…..………….
Nr w rejestrze (KRS, CEIDG)…………………………………………………………….……...………
REGON**…………………………………………………………………………………………....…...
NIP lub numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju
siedziby:….……….………………………………………………………………………………..……..
EORI:………………………………………………………………………………………………..……
AEO:..........................................................................................................................................................
.
Nazwa banku:
……………………………………………………………………………………………………………
Numer rachunku bankowego:
…………………………………………………………………………………………………………....
(dalej także: Udzielający upoważnienia lub Mocodawca)
upoważnia
PRZEDSTAWICIELA (pełnomocnik)
Firma: PKP CARGO CONNECT Spółkę z o.o.
Siedziba i adres: 01- 192 Warszawa, ul. Leszno 12
Nazwa sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000006291, REGON: 006213487, NIP: 522-010-39-34
do dokonywania:
czynności w sprawach celnych związanych z wprowadzaniem towarów na obszar celny Unii
Europejskiej
lub wyprowadzeniem z tego obszaru, w tym w szczególności:
1) przedstawianie towarów organowi celnemu,
2) badanie towarów i pobieranie ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego,
3) przygotowanie niezbędnych dokumentów i dokonanie zgłoszenia celnego,
4) uiszczenie należności celnych przywozowych lub celnych wywozowych oraz innych opłat,
5) podejmowanie towarów po ich zwolnieniu,
6) składanie zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego,
7) wnoszenie wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne,
8) odbiór dokumentów po objęciu towarów procedurą celną,
9) uczestniczenie w czynnościach kontroli celnej dokonywanych przez organ celny,
10) rejestracja, aktualizacja danych podmiotu w SISC (System Informacyjny Służby Celnej) na
PUESC (Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej),
11) rejestracja, aktualizacja, dezaktywacja reprezentacji w SISC (System Informacyjny Służby Celnej)
na PUESC (Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej).
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oraz ustanawia Przedstawiciela pełnomocnikiem do doręczeń.
Oświadczenia:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art.
233 ustawy kodeks karny oświadczam, że według posiadanej przeze mnie wiedzy dane zawarte
we wniosku są prawdziwe i aktualne.

Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej Komisji Europejskiej informacji
o nadanym numerze rejestracyjnym oraz nazwie przedsiębiorcy oraz adresie siedziby.

Na podstawie art. 144a par. 1 oraz art. 3e par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa wyrażam zgodę
na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany do
korespondencji
adres e - mail lub e - PUAP.
Prawo do wykonywania działań objętych upoważnieniem przysługuje wszystkim agentom celnym
zatrudnionym w PKP CARGO CONNECT Sp. z o. o bez względu na rotacje kadrowe.
Mocodawca upoważnia Przedstawiciela do udzielenia dalszego
upoważnienia)
do wykonywania czynności określonych niniejszym upoważnieniem.
Mocodawca zobowiązuje się do przedłożenia:

upoważnienia

(substytucji

1. dokumentów poświadczających jego aktualny status prawny, siedzibę i adres, oraz informowania
Przedstawiciela o wszelkich zmianach w tym zakresie,
2. dokumentów, oświadczeń pisemnych i informacji pisemnych i ustnych, niezbędnych do dokonania
zgłoszenia celnego,
3. urzędowego tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym - gdy tego
zażąda organ celny,
4. dokumentów zagranicznych zalegalizowanych przez właściwe organy polskie działające w kraju
albo polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne - gdy tego zażąda organ
celny.

Niniejsze pełnomocnictwo zawarte jest na czas ……………………………***
……………………………………………………………………………….
/pieczęć firmowa, data, czytelny podpis uprawnionego z k rejestru handlowego /Mocodawca
Mocodawca powyższym podpisem oświadcza, iż przedkładane przez niego dokumenty, oświadczenia
oraz informacje są prawdziwe i aktualne oraz, że znane mu są przepisy o odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.
Potwierdzam złożenie pełnomocnictwa: ………………………………………………………………………
/pieczęć firmowa Przedstawiciela
data i podpis agenta celnego,
nr wpisu na listę agentów celnych/
* skreślić niewłaściwe słowo (dostarczyć dwa egzemplarze w oryginale),
** nie dotyczy Mocodawcy mającego siedzibę za granicą,
*** wpisać odpowiednio: „określony od dnia ……… roku do dnia ……… roku” albo „nieokreślony”
UWAGA:
Każdorazowo złożenie niniejszego pełnomocnictwa albo jego odpisu lub kopii ,w organie administracji
celnej lub innym organie administracji publicznej w sprawach objętych zakresem pełnomocnictwa
wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
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Organem właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od niniejszego pełnomocnictwa jest
prezydent miasta Poznań. Zapłaty dokonuje się na rachunek tego organu. Obowiązek zapłaty opłaty
skarbowej ciąży solidarnie na mocodawcy i pełnomocniku.
5

Deklaracja bezpieczeństwa
dla upoważnionego przedsiębiorcy
AEO

Nazwa (przedsiębiorstwo)
Ulica, numer
Miasto
Państwo
Kod pocztowy
Telefon
E-mail
Niniejszym oświadczam, że:





towary wytwarzane, składowane, przesyłane lub przewożone na żądanie upoważnionego
przedsiębiorcy (AEO), które są dostarczane do AEO lub które są odbierane od AEO w celu
dostarczenia:
o są wytwarzane, składowane, przygotowywane i załadowywane w obiektach i
miejscach załadunku i wysyłki zapewniających bezpieczeństwo
o są zabezpieczone przed nieuprawnioną ingerencją podczas produkcji, składowania,
przygotowywania, załadunku i transportu
przy produkcji, składowaniu, przygotowywaniu, załadunku i transporcie tych towarów
zatrudniony jest wiarygodny personel
partnerzy handlowi działający na moją rzecz są poinformowani, że oni również muszą
zapewnić bezpieczeństwo łańcucha dostaw, o którym mowa powyżej.

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do złożenia
podpisu

Pieczęć przedsiębiorstwa
(jeśli wymagana)

6

Stanowisko
Podpis
Data wydania

Niniejsza deklaracja została wydana dla:
Nazwa (przedsiębiorstwo)

PKP CARGO CONNECT SP. Z O.O.

Ulica, numer

Leszno 12

Miasto

Warszawa

5

Konieczne poprawki w tekście powinny być wprowadzane z uwzględnieniem odpowiednich modeli
działalności stron oraz roli w międzynarodowym łańcuchu dostaw.
6
Podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania Zleceniodawcy zgodnie ze sposobem ujawnionym w
krajowym rejestrze sądowym.

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG SPEDYCYJNO - CELNYCH

19

Państwo

Polska

Kod pocztowy

01-192

PROSIMY O PRZECZYTANIE KOMENTARZA NA ODWROCIE!
Dlaczego prosimy o podpisanie tego oświadczenia?
AEO (Authorised Economic Operator) to instytucja określana w unijnym i polskim porządku prawnym
jako Upoważniony Przedsiębiorca. Jest nim przedsiębiorca posiadający siedzibę w Unii Europejskiej,
który po spełnieniu przewidzianych przepisami prawa warunków i kryteriów uzyskał jedno ze
świadectw AEO i jako wiarygodny przedsiębiorca korzysta z ułatwień w ramach przepisów celnych.
Podmioty AEO są rękojmią solidnego przedsiębiorcy przestrzegającego przepisów prawa podczas
dokonywania transakcji i wykonywania usług.
PKP Cargo Connect Sp. z o.o.( dalej PKPCC) posiada pozwolenie Upoważnionego Przedsiębiorcy
AEOC.
Dzięki posiadaniu AEO w zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony korzystamy
między innymi z następujących ułatwień:
- podlegamy mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznej i kontroli dokumentów,
- w przypadku wytypowania naszego zgłoszenia do kontroli przeprowadzana jest ona w sposób
priorytetowy,
- jesteśmy wcześniej powiadomieni o wytypowaniu przesyłki do kontroli,
- jesteśmy uprawnieni do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem
danych bezpieczeństwa,
- możemy wnioskować o przeprowadzenie kontroli celnej w innym miejscu niż urząd/organ celny.
Z w/w ułatwień przysługujących nam z tytułu posiadania pozwolenia AEO korzystają oczywiście nasi
kontrahenci dla których wykonujemy usługi celne.
Dla władz państwowych podmioty posiadające AEO są rękojmią ścisłego przestrzegania
przepisów dotyczących obrotu towarowego z zagranicą.
PKPCC sp. z o.o. jako posiadacz AEO jest zobowiązana między innymi do zapewnienia
bezpieczeństwa całego łańcucha dostaw, w którym bierze udział. Obrót towarami z krajami
spoza Unii Europejskiej musi być przez wszystkich uczestników łańcucha, także tych nie
posiadających pozwolenia AEO, w pełni i świadomie kontrolowany. Stąd nasza prośba o
podpisanie niniejszego oświadczenia i spełnienie warunków w nim opisanych.
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Załącznik Nr 5
do Umowy Spedycyjnej Nr ………./……./……….

FORMULARZ INFORMACYJNY
Nazwa i adres Zleceniodawcy

Osoba do kontaktu
Ze strony Zleceniodawcy
Pan/Pani
………………………………..…
Tel.
………………………………………
…

REGON:
NIP/EORI:
KRS:
PDR
tak/nie
(*)
Kontrakt:

AEO
(*)

tak/nie

Ze strony PKP CARGO
CONNECT Sp. z o.o.
Pan/Pani
………………………………
Tel.
……………………………………..

e-mail
e-mail
………………………………………
………………………………….
Wysyłka dokumentów po odprawie celnej oraz czynnościach
spedycyjnych:
Dokumenty wysyłane e-mail:
Dokumenty wysyłane pocztą:
Dokumenty jadące z przesyłką:
Obsługa celna
Wskazanie, czy towar podlega akcyzie:

Nazwa i opis towaru:

 Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA)
Kod CN lub NHM towaru (WIT):
Kraj przywozu towaru:
Kraj pochodzenia towaru:
Rodzaj transportu na granicy:
Procedura celna:
 wywóz
 przywóz
 tranzyt
 uszlachetnianie bierne
 uszlachetnianie czynne
 końcowe przeznaczenie
 odprawa czasowa
 inne ……………………
Urząd celny przeznaczenia (tranzyt):

 zawieszenie akcyzy
 zwolnienie z akcyzy
 stawka akcyzy
 opłata paliwowa
 inne
Czy towar jest o znaczeniu strategicznym? tak/nie
(*)
Czy towar jest niebezpieczny (RID/ADR)? tak/nie
(*)

Czy towar wymaga pozwoleń?
(*)
Inne:
Rodzaj zgłoszenia celnego^

tak/nie

 procedura standardowa
 procedura uproszczona w miejscu
 zgłoszenie uproszczone
 dopuszczenie do obrotu z zastosowaniem art. 33a ustawy o VAT
 dopuszczenie do obrotu bez zastosowania 33a ustawy o VAT
 podmiot AEO (możliwość skorzystania z art. 33a)
^ prosimy o wskazanie adresów e-mail, na które będą przesyłane komunikaty z systemów celnych
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Zabezpieczenie należności celno-podatkowych
Adres mailowy osoby do powiadomienia
 zabezpieczenie generalne PKP CARGO CONNECT Sp.
o kwocie długu celnego:
z o.o.
 zabezpieczanie generalne importera
 zabezpieczenie tranzytowe PKP CARGO CONNECT Sp.
z o.o.
 zabezpieczenie tranzytowe importera
 zabezpieczenie akcyzowe PKP CARGO CONNECT Sp. z
o.o.
 zabezpieczenie akcyzowe importera
 inna forma:
Postępowanie z przesyłką w transporcie kolejowym / samochodowym / morskim
Zakres awizacji oraz dane e-mail do ich przesłania:
Graniczne służby kontrolne, którym podlega towar:
 Graniczny Lekarz Weterynarii
 Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 WIJHARS
 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Fito)
 inne………………………………
Zewnętrzne firmy kontrolne, oraz zakres ich badań:
Ważenie wagonów szerokotorowych / normalnotorowych
tak/nie (*)
tak/nie (*)
Numer umowy, na którą ma zostać dokonane ważenie:

Dodatkowe dokumenty do wystawienia
przez Zleceniobiorcę:
 Świadectwo pochodzenia (rodzaj):
Instrukcje do:
 List CIM  SMGS  CETAR
 CMR
 TIR
 Inne:
Przeładowca:
Nazwa:
Dane teleadresowe:
Osoba kontaktowa:
Miejsce przeładunku:
Stacja przeładunkowa:
Stacja przeznaczenia:
Koszty transportu, przeładunku i załadunku
(do wszystkich stacji przeznaczenia):

Numer umowy handlowej:
Numer umowy rozliczeniowej:
Zmiana stacji przeznaczenia: tak/nie (*)
Zmiana umowy przewozu:
tak/nie (*)
Przewoźnik:
posiada AEO tak/nie (*)
Zwrot wagonów próżnych:
Dokumenty załączone przez Zleceniodawcę

tak/nie (*)

 faktura, inny dokument handlowy
 tłumaczenie faktury
 EUR1/A.TR/świadectwo pochodzenia/forma
 pozwolenie (np. końcowe przeznaczenie, uszlachetnienie czynne)
 Decyzja WIT
 Decyzja WIA
 Inne
……………………………………………………………………………………………………………………………
……….
Zleceniodawca

..........................................
(pieczęć firmowa, podpisy)
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(pieczęć firmowa, podpisy)
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Załącznik Nr 6
do Umowy Spedycyjnej Nr ………./……./……….

OŚWIADCZENIE ZLECENIODAWCY
(dotyczy: obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa)
1. Zleceniodawca:
Nazwa (firma): ………………………….………………………………………………………………………..
Siedziba/adres: …………………………………..………………………………………………………………
Nazwa i nr rejestru:
- aktualny odpis z rejestru stanowi załącznik do nin. oświadczenia
2. Nr, przedmiot zlecenia, opis towaru/technologii/usługi: …..……………………………………
3. Data zlecenia: ………………………………………………………………………………………………
Zleceniodawca oświadcza, że towary/technologie/usługi *) objęte przedmiotem zlecenia j. w.:
1. Nie są towarami o znaczeniu strategicznym w rozumieniu art. 3 pkt. 3) ustawy z dnia 29 listopada
2000r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
(Dz. U. z 2017r, poz. 1050 z późn. zm.),
2. Nie są objęte wykazem towarów podwójnego zastosowania, na obrót którymi jest wymagane
zezwolenie, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 388/2012 z
dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające
wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do
produktów podwójnego zastosowania,
3. Nie są objęte wykazem uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28 lutego 2018r. w sprawie
wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz. U. z 2018r. poz. 482)
4. Odnośnie do towarów eksportowanych nie znajdujących się w wykazach, o których mowa wyżej w
pkt 2 i 3, że eksportowane towary nie zostaną wykorzystane w całości lub w części do celów lub w
okolicznościach, o których mowa w ustawie o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i
usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa tj., że:
a) końcowy użytkownik nie ma zamiaru wykorzystać uzbrojenia do łamania lub tłumienia praw
człowieka i podstawowych swobód,
b) dostawa uzbrojenia nie będzie stanowiła zagrożenia dla pokoju lub w inny sposób nie
przyczyni się do zakłócenia stabilizacji w regionie,
c) kraj końcowego przeznaczenia nie popiera, nie ułatwia oraz nie zachęca do terroryzmu lub
przestępczości międzynarodowej,
d) uzbrojenie nie będzie użyte w innym celu niż do zaspokojenia uzasadnionych potrzeb obrony i
bezpieczeństwa odbiorcy.
Zleceniodawca oświadcza, że podane w powyższym oświadczeniu informacje są prawdziwe i
kompletne oraz, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za skutki prawne czynności podjętych przez
PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. z/s w Warszawie przy uwzględnieniu treści złożonego przez
Zleceniodawcę, ww. oświadczenia.
……………………………………………………………………..
7
(Pieczęć firmowa, podpisy)

7

Podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania Zleceniodawcy zgodnie ze sposobem
ujawnionym w krajowym rejestrze sądowym
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