Ogólne Warunki Współpracy w zakresie Transportu
Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
1. Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. przy przewozie swoich wyrobów korzysta z usług
licencjonowanych firm transportowych.
2. Firma świadcząca usługi transportowe (dalej nazywana Zleceniobiorcą) dla Wienerberger Ceramika
Budowlana Sp. z o.o. (dalej nazywanej Zleceniodawcą lub WCB) musi spełniać wszystkie wymogi
określone dla przewoźników w ustawie o transporcie drogowym i/lub międzynarodowym.
Zleceniodawca, realizujący transport musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC przewoźnika z
opłaconymi składkami, aktualną koncesję na wykonywanie przewozów międzynarodowych oraz inne
niezbędne dokumenty do realizacji transportu wraz z aktualnymi badaniami technicznymi pojazdów.
3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za ładunek stosownie do art. 65 ustawy „Prawo przewozowe”
od momentu jego przyjęcia do wydania odbiorcy, w tym również za opóźnienie. Przewoźnik nie
ponosi opisanej wyżej odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w
przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, z przyczyn
wynikających z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej.
4. Wszelkie uszkodzenia lub braki stwierdzone przy rozładunku muszą być zgłoszone przez
Zleceniobiorcę w formie pisemnej w postaci protokołu podpisanego przez Odbiorcę, który należy
przesłać w przeciągu 2 dni roboczych do Działu Logistyki WCB.
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się stosować do wskazówek podanych w zleceniu transportowym.
Jakiekolwiek zmiany zlecenia wymagają konsultacji z Działem Logistyki WCB i zgody osób
odpowiedzialnych. W innym razie zleceniobiorca ponosi wszelkie konsekwencje spowodowane
niedostosowaniem się do treści zlecenia transportowego. W razie niewykonania lub nienależytego
wykonania zlecenia WCB zastrzega sobie możliwość obciążenia zleceniobiorcy wszelkimi kosztami
wynikającymi z tytułu nienależytego wykonania usługi.
6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do realizacji zlecenia w ciągu 3 dni roboczych od momentu
otrzymania/pobrania zlecenia. Po tym terminie zleceniobiorca ma obowiązek zgłosić brak możliwości
jego realizacji. Wyjątek stanowią zlecenia zawierające inne niż standardowe, indywidulane ustalenia.
7. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za pobraną przesyłkę od momentu załadunku do czasu jej
rozładunku. Kierowca pojazdu musi być obecny w czasie załadunku towaru i ma obowiązek
sprawdzić zgodność stanu ilościowego, jakościowego i wagę ładowanego towaru ze zleceniem i
pozostałymi dokumentami. Kierowca musi odebrać z miejsca załadunku wszelkie dokumenty
potrzebne do wykonania transportu i późniejszej ewidencji handlowej.
8. Zleceniobiorca zobowiązany jest do odbioru towarów ze wskazanego w zleceniu miejsca i dostawcy, i
przewozu do określonego w zleceniu miejsca i odbiorcy na podstawie upoważnienia transportowego
wystawionego przez Dział Logistyki WCB.
9. Zleceniobiorcę obowiązuje 24 godzinny czas wolny od opłat przy załadunku i rozładunku.
10. Pojazd Zleceniobiorcy, który realizuje usługę transportową dla WCB musi spełniać określone kryteria:
- każdy pojazd musi być wyposażony w odpowiednią ilość pasów do zabezpieczenia ładunku;
- w szczególności musi posiadać dla przedniej i tylnej sekcji po 2 pasy napinające;
- każdy pojazd musi posiadać odpowiednią liczbę przekładek/podkładek pod pasy napinające
zabezpieczających towar przed uszkodzeniem;
- ładowność minimalna zostaje określona na 24 tony;

- w momencie dokonywania załadunku cała przestrzeń ładowna pojazdu musi być wolna i
przeznaczona tylko i wyłącznie do dyspozycji zleceniodawcy tj. WCB;
- do wykonania przewozu nie będą używane pojazdy o zabudowie stałej typu chłodnie, izotermy itp.
11. Przy określeniu wysokości ceny za usługę obie strony obowiązuje klauzula „All In” tzn. cena
uzgodniona w momencie pobrania zlecenia transportowego jest ceną ostateczną. Wysokość frachtu
jest ostateczną ceną umowną zawierającą wszelkie koszty związane z realizacją zlecenia.
12. Zleceniobiorca po zrealizowaniu usługi przewozowej wystawia fakturę VAT i wraz z koniecznymi
dokumentami, w szczególności dowodem dostawy, kopią zlecenia transportowego i
listem
przewozowym, przekazuje Zleceniodawcy.
13. Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania należności za zlecone i wykonane w terminie usługi
przewozowe w terminie 45 dni od daty wystawienia faktury, po otrzymaniu prawidłowo
wystawionych faktur wraz załącznikami.
14. Formą płatności jest przelew na rachunek bankowy Zleceniobiorcy podany na fakturze VAT
zleceniobiorcy.

