Umowa transportu
zawarta w dniu ................................... w miejscowości ................................... pomiędzy:
1. CossmaPlus Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Aleja Armii Krajowej 80, kod
pocztowy 35-307.
oraz
2. ................................................ z siedzibą w..........................................................................
przy ul........................................................... , numerem KRS..................................................
zwanym dalej Przewoźnikiem
dotyczy przewozu:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanego dalej ładunkiem na trasie pomiędzy:
Punkt załadunku:
.......................................................................................................................................................
Punkt rozładunku:
.......................................................................................................................................................
W terminie: .................................................................................................................................
Kwota przewoźnego: ..................................................................................................................

§1
Niniejsza umowa określa zasady współpracy stron w zakresie przewozów międzynarodowych
środkami transportu samochodowego.
§2
W zakresie niniejszej umowy Przewoźnik będzie dokonywał przewozów na zlecenie
Zleceniodawcy na rzecz wskazanych przez niego odbiorców.
§3
1. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą
starannością wymaganą w obrocie profesjonalnym, dbałością o zachowanie dobrego imienia
i wzajemnych interesów gospodarczych oraz wedle najlepszej wiedzy i umiejętności.
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2. Przewoźnik oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia wymagane przez
obowiązujące przepisy do świadczenia na rzecz Zleceniodawcy usług przewozowych
w transporcie międzynarodowym.
§4
Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy handlowej, obejmującej wszelkie informacje
handlowe, które uzyskały w związku z realizacją niniejszej umowy.
§5
1. Przewoźnik jest zobowiązany do wykonania przewozu na podstawie zlecenia
Zleceniodawcy przesłanego pocztą elektroniczną lub ustaleń telefonicznych.
2. Zlecenie powinno określać w szczególności termin przewozu, rodzaj ładunku, punkty
docelowe oraz termin rozpoczęcia przewozu.
§6
1. W terminie podanym w zleceniu jako termin rozpoczęcia przewozu, Przewoźnik podstawia
pod wskazane miejsce środek transportowy. Czynności ładunkowe są wykonywane przez osobę
wyznaczoną we wcześniejszych ustaleniach.
2. Przewoźnik może odmówić przyjęcia towaru, jeżeli stan ładunku drastycznie odbiega od
stanu przedstawionego przez Zleceniodawcę.
§7
Z chwilą dokonania załadunku Przewoźnik przejmuję ryzyko przypadkowej utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia ładunku. Ryzyko przechodzi na odbiorcę w chwili rozpoczęcia
rozładunku.
§8
Koszt ubezpieczenia przewożonego przez Przewoźnika ładunku ponosi Przewoźnik.
§9
Przewoźnikowi przysługuje prawo do ustalenia trasy przewozu między punktami docelowymi,
w szczególności obejmuje ono wybór przejść granicznych.
§ 10
Wynagrodzenie będzie wypłacane Przewoźnikowi na podstawie faktury płatnej w terminie
dwudziestu jeden dni od daty wystawienia. Dniem zapłaty jest data wpływu środków na
rachunek bankowy Przewoźnika.
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§ 11
1. Zleceniodawca dokona przelewu kwoty wynagrodzenia na rachunek bankowy
Przewoźnika.
2. Zleceniodawca oświadcza, że posiada numer NIP 5170373145 i upoważnia Przewoźnika
do wystawienia faktury bez jego podpisu.
§ 12
Niniejsza umowa została podpisana na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia podpisania przez
obie strony.
§ 13
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej listem poleconym na
adres siedzimy drugiej strony umowy pod rygorem bezskuteczności.
§ 14
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
W zakresie nieregulowanym stosuje się przepisy prawa przewozowego i konwencji
o międzynarodowym przewozie drogowym.
§ 16
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą rozstrzygać w sposób polubowny.
W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego
rozpatrzenia będzie sąd siedziby Zleceniodawcy.
§ 17
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
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