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WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH i TRANSPORTOWYCH 
DLA P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A. 

 
1. Rozliczenie kilometrów.  

Kilometry będą rozliczane w oparciu o system Via Michelin  
http://www.viamichelin.com  
 
Rozliczenie będzie wykonywane w następujący sposób:  

 tras do miejscowości wykazanych na mapie - do centrum miejscowości  w przypadku 
drugiego miejsca rozładunku w danej miejscowości doliczamy dodatkowo 10km; 

 tras na budowy poza miastem  - na WZ lub innym dokumencie dostawy zostanie 
umieszczona informacja między miejscowościami będzie rozładunek, ewentualnie zostanie 
podany numer  „Km”  drogi krajowej lub wojewódzkiej  na którym trwają  prace 
budowlane; 

 wg indywidulanych ustaleń i negocjacji z przedstawicielem P.V. Prefabet Kluczbork S.A.  
 
2. Spedytor / Firma Transportowa za wykonane usługi transportowe będzie wystawiać tygodniowe 

faktury zbiorcze z 30 dniowym terminem płatności liczony od daty otrzymania prawidłowo 
wypełnionej faktury (lub według indywidualnych ustaleń). Faktury za ostatni tydzień miesiąca 
Spedytor dostarcza do P.V. Prefabet Kluczbork S.A. do drugiego dnia roboczego następnego 
miesiąca.  

 
3. Faktura za usługi transportowe powinna zawierać następujące informacje (informacje te mogą być 

również w formie załącznika do faktury).  
 
Tabela 1: Wzór załącznika do faktury 
 

TRASA  
(miejsce 
wyjazdu – 
miejsce 
docelowe)  

Nr WZ  Numer 
Zlecenia  

Liczba 
kilometró
w / ryczałt  

Stawka  Kwota 
netto  

Kwota 
brutto  

Uwagi (np. 
specjalne 
ustalenia, 
wskazanie 
objazdów)  

  
4. Spedytor / Firma Transportowa posiada numery kontaktowe do osób reprezentujących                           

P.V. Prefabet Kluczbork S.A. Spedytor jest obowiązany niezwłocznie poinformować osoby 
reprezentujące    P.V. Prefabet Kluczbork S.A. o wszelkich opóźnieniach, przeszkodach w 
przewozie, nieprawidłowościach przy odbiorze towaru.  

5. Rozładunek odbywa się w jednym miejscu wskazanym na dowodzie dostawy, wszelkie inne 
przekierowania auta przez osoby odbierające towar na budowie mogą odbyć się tylko i wyłącznie 
po uprzednim zgłoszeniu przez przewoźnika tego faktu P.V. Prefabet Kluczbork S.A. 

6. Spedytor/ Firma Transportowa zobowiązany/a jest do dostarczenia podkładów jednorazowych na 
wskazane na dokumencie miejsce dostawy, a podkładów wielorazowych z powrotem do zakładów  
P.V. Prefabet Kluczbork S.A. 

7. Kierowca jest zobowiązany posiadać  (założone na sobie) przy załadunku i rozładunku: kask, 
kamizelkę odblaskowa i obuwie ochronne.  

8. Spedytor/ Firma Transportowa  podejmujący/a ładunek  zobowiązany/a jest do wyposażenia aut w  
pasy zabezpieczające w ilości nie mniejszej niż 21szt., przy załadunku rur DN300, DN400 jak i 
wpustów DN500 w przekładki gumowe około 50 szt. 
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9. Spedytor / Firma Transportowa odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie i transport wyrobów  
P.V. Prefabet Kluczbork S.A. w tym celu po przejechaniu max 20 km sugerowane jest dociągnięcie 
pasów zabezpieczających towar. 

10. Wszelkie szkody, które wynikną z niewłaściwego zabezpieczenia, uszkodzenia wyrobów podczas 
transportu, braków powstałych między załadunkiem a rozładunkiem - zostaną pokryte z polisy 
ubezpieczeniowej Spedytora/Przewoźnika lub przez samego Spedytora/Przewoźnika.  

11. Spedytor / Firma Transportowa odpowiada za opóźnienia w  dostawie wyrobów do wskazanego 
miejsca rozładunku , w stosunku do terminów określonych w zleceniu P.V. Prefabet Kluczbork S.A. 

12. Spedytor / Firma Transportowa deklaruje posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej w związku 
z prowadzoną działalnością.  

13. Spedytor/Firma Transportowa bez uprzedniej pisemnej zgody P.V. Prefabet Kluczbork S.A. nie 
może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z przyjętego zlecenia transportowego, jak 
również wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych wynikających z przyjętego zlecenia 
transportowego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody będzie nieważna i stanowić będzie 
istotne naruszenie warunków Umowy uprawniające drugą Stronę do odstąpienia od Umowy. 

14. Spedytor/Firma Transportowa oświadcza i gwarantuje, że wszelkie jego rachunki bankowe 
wskazane na fakturach, rachunkach za wykonane usługi spedycyjne, a także we wszelkich 
dokumentach, które będą wystawione przez Spedytora/Firmę Transportową, są oraz będą 
rachunkami zgłoszonymi do właściwych organów zgodnie z wymaganiami wynikającymi z 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności są oraz będą zawarte w wykazie, o którym 
mowa w art.96b ust.1 Ustawy o podatku od towarów i usług. 

15. W przypadku, gdy oświadczenie Spedytora/Firmy Transportowej, o którym mowa w ust.14 
powyżej okaże się nieprawdziwe, lub gdy Spedytor/Firma Transportowa wskaże P.V. Prefabet 
Kluczbork S.A. rachunek bankowy, który nie został lub nie zostanie zgłoszony do właściwego 
organu lub nie jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust.1 Ustawy o podatku od 
towarów i usług, Spedytor/Firma Transportowa naprawi wszelkie szkody poniesione przez P.V. 
Prefabet Kluczbork S.A. w związku z dokonaniem płatności na rachunek, który nie został zgłoszony 
do właściwego organu podatkowego, lub nie jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art.96b 
ust.1 Ustawy o podatku ode towarów i usług, w szczególności: 

a. zwróci P.V. Prefabet Kluczbork S.A. różnicę między kwotą podatku dochodowego, jaką 
P.V. Prefabet Kluczbork S.A. zobowiązany będzie zapłacić w związku z brakiem możliwości 
zaliczenia poniesionego kosztu do kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 15d 
ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub w związku z koniecznością 
zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów stosowanie do art. 15d ust.2 Ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych, a kwotę podatku dochodowego, jaką P.V. 
Prefabet Kluczbork S.A. byłby zobowiązany zapłacić, gdyby odpowiednio poniesiony koszt 
mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów; 

b. zwróci wszelkie koszty poniesione przez P.V. Prefabet Kluczbork S.A. z tytułu 
odpowiedzialności solidarnej, której mowa w art. 117ba Ustawy Ordynacja podatkowa; 

c. pokryje wszelkie koszty poniesione przez P.V. Prefabet Kluczbork S.A. będące 
następstwem okoliczności opisanych w niniejszym ust.15, w tym w szczególności te 
koszty, których obowiązek poniesienia wynika zarówno z przepisów prawa, jak i z 
wydanego na ich podstawie rozstrzygnięcia właściwych władz (np. decyzja 
administracyjna, wyrok sądu), w tym koszty uiszczonych przez P.V. Prefabet Kluczbork 
S.A. odsetek, opłat prolongacyjnych, grzywien.  

16. P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A. upoważnia [art. 28 ust. 3 Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 
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1) – dalej RODO] Spedytora / Firmę Transportową do przetwarzania danych osobowych 
przekazanych w zleceniu spedycyjnym, dokumencie wydania na zewnątrz (WZ), liście 
przewozowym, umowie lub innym dokumencie dostawy (zgodnie z  art. 38 ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. Prawo przewozowe) tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 
usługi. 

17. P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A. z siedzibą w Kluczborku (Administrator) oświadcza, że jest 
Administratorem Danych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim 
powierzył je Przetwarzającemu. 

18. Spedytor / Firma Transportowa (Przetwarzający) zapewnia ochronę danych osobowych i 
podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi 
postanowieniami Umowy [Art. 28 ust. 3 lit. c RODO] 

19. Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie 
zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętym zleceniem spedycyjnym, dokumentem 
wydania na zewnątrz (WZ), listem przewozowym, umową lub innym dokumentem dostawy, 
posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz 
daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy [art. 28 ust. 1 RODO]. 

20. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku 
z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy 
działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. 
Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub nie zastosowaniem 
właściwych środków bezpieczeństwa [art. 82 ust. 3 RODO]. 

21. Spedytor/ Firma Transportowa w momencie awizacji zobowiązany/a jest do podania danych 
kierowcy i pojazdu (imię, nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu/ciągnika, numer telefonu 
kontaktowego), któremu zostało przydzielone wykonanie usługi transportowej dla P.V. Prefabet 
Kluczbork S.A.,  

22. Spedytor / Firma Transportowa zobowiązany/a jest do uzyskania CZYTELNEGO PODPISU odbiorcy 
wyrobów (Imię i Nazwisko pracownika lub innej osoby wyznaczonej przez odbiorcę wyrobów na 
miejscu rozładunku) na dokumencie wydania na zewnątrz (WZ) lub innym dokumencie dostawy 
wraz z pieczątka imienną lub firmową odbiorcy, datą odbioru towaru oraz innymi danymi 
wymaganymi do uzupełnienia. Spedytor / Firma Transportowa zobowiązany/a jest do 
potwierdzenia tożsamości odbiorcy wyrobów na podstawie okazanego dowodu tożsamości (§ 22 
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego). 

23. Spedytor / Firma Transportowa do faktury za usługi transportowe dołączy oryginał dokumentu 
wydania na zewnątrz (WZ) lub inny dokument dostawy wraz z właściwie wypełnionymi danymi tj. z 
czytelnym podpisem  odbiorcy towaru, pieczątką imienną bądź firmową odbiorcy oraz datą 
odbioru towaru oraz innymi danymi wymaganymi do uzupełnienia. Brak właściwych podpisów i 
uzupełnionych danych na dokumencie wydania na zewnątrz (WZ) lub innym dokumencie dostawy 
skutkuje nieuznaniem wykonania usługi, odesłaniem faktury w celu uzupełnienia braków na 
dokumencie wydania na zewnątrz (WZ) lub innym dokumencie dostawy oraz wstrzymaniem 
płatności . 

24. Spedytor/Firma Transportowa przyjmując zlecenie transportowe do realizacji akceptuje tym 
samym Warunki Świadczenia Usług Spedycyjnych i Transportowych dla P.V. Prefabet Kluczbork 
S.A., które są dostępne na stronie internetowej www.pv-prefabet.com.pl. 

 


