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Regulamin Świadczenia Usług związanych z organizacją drogowych transportów krajowych i
międzynarodowych przez firmę Inter-Logistic Polska Sp. z o.o.
1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług spedycyjnych przez Inter-Logistic Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Portowej 28, KRS: 0000196055 (dalej:
Inter-Logistic), związanych z organizacją transportów krajowych i międzynarodowych oraz innych usług
uzgodnionych ze Zleceniodawcą, bezpośrednio lub pośrednio związanych z przewozem rzeczy.
2. Za pisemną zgodą Inter-Logistic Polska Sp. z o.o. dopuszcza się możliwość przyjęcia zlecenia do realizacji na
warunkach innych niż określone w niniejszym regulaminie.
3. Jako Zleceniodawcę należy rozumieć podmiot, który zleca Inter-Logistic wykonanie usługi spedycyjnej
związanej z organizacją transportu krajowego lub międzynarodowego oraz ewentualnie innych usług bezpośrednio
lub pośrednio związanych z przewozem ładunków.
2. Wyłączenia ze świadczenia usług
1. Inter-Logistic nie podejmuje się organizacji przewozów następujących grup towarów:
a) alkoholi i papierosów,
b) dokumentów i korespondencji pisemnej,
c) przesyłek wartościowych, w szczególności środków pieniężnych, papierów wartościowych, wyrobów
jubilerskich, dzieł sztuki i antyków,
d) żywych zwierząt, szczątków ludzkich i zwierzęcych,
e) narkotyków i substancji psychotropowych oraz leków,
f) broni i amunicji,
g) przesyłek, których przewóz jest zabroniony przez obowiązujące przepisy prawa.
2. W przypadku nadania któregokolwiek z towarów opisanych w ust. 1 Zleceniodawca zobowiązany jest do
naprawienia szkody poniesionej przez Inter-Logistic. Niezależnie od naprawienia szkody Zleceniodawca będzie
zobowiązany do zwrotu kar umownych, grzywien i innych opłat, jakie Inter-Logistic będzie zobowiązany zapłacić
swoim kontrahentom lub właściwym organom przez to, że nadał do przewozu towary opisane w ust. 1.
3. W przypadku opisanym w ust. 3 Inter-Logistic nie odpowiada za uszkodzenie, utratę lub ubytek któregokolwiek
z towarów opisanych w ust. 1., jak również za inne szkody poniesione przez Zleceniodawcę.
3. Zapytania ofertowe Zleceniodawcy
Ustala się, że ewentualna odpowiedź Inter-Logistic na zapytanie ofertowe Zleceniodawcy nie jest ofertą w
rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 1963 Nr 16 poz. 93, z późn. zm.)
(dalej – kodeks cywilny), a jedynie zaproszeniem do negocjacji.
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4. Przyjęcie zlecenia do realizacji
1. Inter-Logistic przyjmuje do realizacji zlecenia otrzymane pisemnie, drogą e-mailową lub faxem, wyłącznie
według wzoru zlecenia opublikowanego na stronie www.inter-logistic.pl.
2. Przy zawarciu umowy obowiązuje następująca procedura:
a) Zleceniodawca uzyskuje wzór zlecenia ze strony internetowej Inter-Logistic - www.inter-logistic.pl,
b) wypełniony druk zlecenia, podpisany osobiście przez Zleceniodawcę zostaje złożony Inter-Logistic
przynajmniej na 3 (trzy) dni robocze przed planowaną wysyłką.
c) Inter-Logistic wysyła na wskazany przez Zleceniodawcę adres e-mail lub fax potwierdzenie przyjęcia zlecenia
do realizacji.
3. Ustala się, iż momentem zawarcia umowy jest przesłanie przez Inter-Logistic potwierdzenia przyjęcia zlecenia
do realizacji.
4. Ustala się, iż bez wiedzy i woli Inter-Logistic nie mogą nastąpić żadne zmiany angażujące odpowiedzialność
finansową i prawną Inter-Logistic, w tym również dotyczące kosztów wykonania przewozu przez przewoźnika.
5. Inter-Logistic Polska Sp. z o.o. nie wyraża zgody na zastosowanie tzw kwoty specjalnego interesu (art 26
Konwencji CMR) oraz wpisu wartości towaru w list przewozowy CMR (art 24 Konwencji CMR).
6. Ustala się, że podanie wartości towaru w zleceniu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest deklaracją
wartości wg art 24 Konwencji CMR
5. Kary umowne
Inter-Logistic Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych względem Zleceniodawcy w
następujących sytuacjach:
1. Anulacja zlecenia
Anulacja zlecenia wiąże się z obciążeniem min. 50% uzgodnionej ceny frachtu do wysokości frachtu włącznie.
2. Postoje
Zastosowanie mają indywidualne uzgodnienia Inter-Logistic Poska Sp. z o.o. z przewoźnikiem, Zleceniodawca
wyraża zgodę na zapłatę na rzecz Inter-Logistic Polska Sp. z o.o. ustalonych w tym trybie kosztów przestojowego.
Czas wolny od opłat:
- czas wolny od opłat licząc od momentu przyjazdu samochodu na miejsce załadunku/rozładunku to 12 h na
wykonanie czynności załadunkowych i 12 h na rozładunek towaru
- czas wolny od opłat licząc od momentu przyjazdu samochodu na Urząd Celny (dotyczy odprawy eksportowej,
granicznej i importowej) to 12h na wykonanie czynności celnych
- ładunki częściowe – ze względu na specyfikę organizacji transportów w systemie doładunków czas wolny od
opłat to 2 h przeznaczone na załadunek lub rozładunek towaru. Po przekroczeniu w/w czasu zastrzegamy sobie
prawo wycofania samochodu oraz obciążenia zleceniodawcy całą wysokością frachtu
- pojazdy specjalistyczne ( np. chłodnicze, pojazdy nienormatywne, itd.) - czas wolny od opłat licząc od momentu
przyjazdu samochodu to 6 h na wykonanie czynności załadunkowych oraz 6 h na rozładunek;
- do postoju wliczane są dni robocze i dni zwyczajowo wolne od pracy w tym święta
3. Niezgodność ładunku i trasy przewozu ze zleceniem
Zastosowanie mają indywidualne uzgodnienia Inter-Logistic Polska Sp.z o.o. z przewoźnikiem, Zleceniodawca
wyraża zgodę na zapłatę na rzecz Inter-Logistic Polska Sp. z o.o. ustalonych w tym trybie kosztów.
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6. Obowiązki Zleceniodawcy
1. Zleceniodawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy do udzielenia Inter-Logistic wszelkich niezbędnych
informacji i przekazania wszelkich dokumentów koniecznych do należytego wykonania zleconych usług.
2. Obowiązkiem Zleceniodawcy jest poinformowanie Inter-Logistic o zamiarze nadania do przewozu ładunków o
wartości wyższej niż określona w art. 23 ust. 3 Konwencji CMR w przypadku transportu międzynarodowego lub o
wartości przekraczającej 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w transporcie krajowym. Zorganizowanie
transportu takich ładunków wymaga pisemnej zgody Inter-Logistic przed zawarciem umowy.
3. Brak spełnienia przez Zleceniodawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 2, oraz brak pisemnej zgody InterLogistic, wyłącza odpowiedzialność Inter-Logistic za uszkodzenie, ubytek lub utratę przesyłki przez przewoźnika
ponad kwoty opisane w ust. 2.
4. Z uwagi na znajomość właściwości, rodzaju i gabarytów przesyłki, prawidłowe opakowanie, załadowanie i
rozmieszczenie przesyłki, jak i inne czynności ładunkowe oraz zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia
przesyłki przed i po załadunku, należą do obowiązków Zleceniodawcy. Odpowiedzialność Inter-Logistic jest w tym
zakresie wyłączona.
7. Reklamacje
1. Zleceniodawca ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przez Inter-Logistic.
2. Reklamacja powinna być złożona w trybie określonym przepisami Konwencji CMR
(w przypadku organizacji transportu międzynarodowego) lub, w przypadku organizacji transportu krajowego ustawy z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272, z późn. zm.).
8. Pozostałe postanowienia
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz
Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych 2010.
2. Spory powstałe w związku z zawarciem oraz realizacją umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla
siedziby Inter-Logistic.
3. Spory powstałe w związku z zawarciem oraz realizacją umowy będą rozstrzygane w oparciu o prawo polskie.
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