
REGULAMIN REALIZACJI ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH W ONELOGISTICS POLSKA SP. Z O.O. 

1. Zlecenie spedycyjne jest to umowa pomiędzy spedytorem a zleceniodawcą. Spedytor zobowiązany jest do 
wykonania wszelkich czynności prowadzących do realizacji zlecenia. Spedytor ma prawo posiłkować się 
podwykonawcami. Zleceniodawca zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia spedytorowi zgodnie z ustalonym 
terminem płatności.

2. Spedytor oświadcza, iż zlecenia wykonywane są w oparciu o Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 ( OPWS 
2010 ) oraz przepisy prawa polskiego. 

3. Zleceniodawca oświadcza, iż znane mu są warunki realizacji powierzonego zlecenia i nie wnosi uwag. Pełny wykaz 
OPWS 2010 dostępny jest na stronie internetowej.

4. Warunkiem przyjęcia zlecenia do realizacji jest jego poprawna forma: Wypełniony druk zlecenia ( dostępny na 
stronie internetowej ) bądź inna forma, która została ustalona z działem handlowym firmy bądź innym 
pracownikiem. Ustalenia uznaje się za poprawne jedynie w formie wiadomości e-mail bądź pisemnie ( list, fax ). 

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w zleceniu bądź ofercie spedytora zastosowanie mieć będzie polskie 
prawo i OPWS 2010, które zleceniodawca i spedytor bez uwag włączają do treści każdego zlecenia, oferty oraz 
porozumień, chyba że powyższe zostaje wyłączone ( ważność wyłączenia wymaga formy pisemnej i obustronnej 
akceptacji zleceniodawcy oraz spedytora ).

6. Zleceniodawca zobowiązuje się do udostępnienia wszystkich dokumentów spedytorowi, które są niezbędne do 
realizacji zlecenia. W przypadku uchylania się zleceniodawcy, spedytor może odstąpić od umowy spedycji bez 
konsekwencji.

7. Zlecenie spedycyjne powinno być przesłane do spedytora w odpowiednim terminie ustalonym w ofercie. Jeżeli 
oferta nie zawiera ustalonego wyprzedzenia, przyjmuje się, że minimalny czas - 24 godziny robocze przed 
pierwszą czynnością określoną w zleceniu. Nie dotrzymanie terminów może powodować odstąpienie spedytora 
od umowy spedycyjnej bez konsekwencji. 

8. Spedytor jest związany swoją ofertą przez okres w niej wskazany. W przypadku nieokreślenia terminu, nie dłużej 
niż do momentu wpływu zlecenia spedycyjnego. 

9. Spedytor zastrzega sobie prawo weryfikacji oferty w przypadku istotnych zmian wartości kursu walut obcych, cen 
podwykonawców, a także w przypadku wystąpienia innych czynników, na które spedytor nie ma wpływu a 
mających istotny wpływ na poziom cen oraz warunki oferty. 

10. Spedytor zastrzega sobie możliwość naliczania postojowego w przypadku przedłużającego się załadunku bądź 
rozładunku towaru zgodnie ze zleceniem. Przyjmuje się 8 godzin wolne od opłat po przekroczeniu tego limitu 
zastosowanie ma opłata w wysokości 30.00 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę oczekiwania. W przypadku 
użycia pojazdów specjalistycznych typu chłodnia, pojazdy do transportu ponadgabarytowego w ruchu krajowym 
oraz międzynarodowym zastosowania mają indywidualne ustalenia na poziomie operacyjnym. Zleceniodawca 
wyraża zgodę na zapłatę ustalonych w tym trybie kosztów.

11. Warunkiem przyjęcia zlecenia spedycyjnego do realizacji przez spedytora jest przedstawienie przez zleceniodawcę
prowadzącego działalność gospodarczą dokumentów rejestrowych firmy ( NIP , REGON, KRS ( wpis do ewidencji )).
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