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C i t y  L o g i s t i c  P o l s k a

PRZESY KI EKSPRESOWE

W A R U N K I  W Y K O N Y W A N I A  U S U G  W  Z A K R E S I E
P R Z E S Y A N I A  I  D O R C Z A N I A  P R Z E S Y E K

§1. Umowa okre la zasady wspó pracy pomi dzy firm City Logistic Polska, osobami, którymi firma si
pos uguje przy wykonywaniu us ugi i jej agentami, a jej klientami, zwanymi dalej Zleceniodawc , w procesie
przesy ania i dor czania przesy ek w obrocie krajowym i mi dzynarodowym.
§2. City Logistic Polska wiadczy us ugi z gwarancj  czasu dor czenia na ca ym obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i w obrocie mi dzynarodowym w zakresie zgodnym z aktualnie obowi zuj cym
cennikiem.
§3. Dowodem zawarcia umowy o przewóz przesy ki jest aktualnie stosowany list przewozowy City
Logistic Polska. Zleceniodawca podpisuj c  list  przewozowy, potwierdza  zgodno   deklarowanych  danych
ze  stanem  faktycznym, jak równie   znajomo   warunków niniejszej umowy, które z momentem podpisania
listu  przewozowego City Logistic Polska staj  si  dla  wi ce.
§4.
1. Zleceniodawca jest zobowi zany odda  przesy City Logistic Polska  w stanie umo liwiaj cym jej

prawid owy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
2. Przesy ki, które ze wzgl du na swoje w ciwo ci lub zawarto  wymagaj  opakowania, Zleceniodawca

zobowi zany jest odda  w opakowaniu. Opakowanie powinno mi dzy innymi:
a) by  zamkni te i zabezpieczone skutecznym rodkiem, takim jak ta ma samoprzylepna, plomby czy

piecz cie lakowe;
b) by  odpowiednio wytrzyma e;
c) uniemo liwia  dost p do zawarto ci bez pozostawienia widocznych ladów;
d) by  opisane, gdy wymagaj  tego w ciwo ci lub zawarto  przesy ki, poprzez oznakowanie, np.:

„Ostro nie! Szk o”, „Góra/dó ”, „Nie przewraca ”, itp. W opakowaniu przesy ki nie wolno stosowa
zabezpiecze  mog cych uszkodzi  t  i inne przewo one przesy ki.

3. Opakowanie i zabezpieczenie przesy ki wlicza si  do jej  masy.
§5.
1. Zleceniodawca gwarantuje, i  zawarto  ka dej przesy ki jest prawid owo zadeklarowana, opisana w li cie

przewozowym i nadaje si  do transportu.
2. W przypadku, gdy przedmiotem przewozu s  przesy ki szczególnie warto ciowe, Zleceniodawca

zobowi zany jest do zadeklarowania w li cie przewozowym rzeczywistej ich warto ci dla ka dej sztuki
oddzielnie lub dla jednej paczki, przy czym za przesy  szczególnie warto ciow  uwa a si  ka  rzecz o
warto ci jednostkowej przewy szaj cej 5000 z otych lub paczk  o warto ci przewy szaj cej t  kwot . W
przypadku, gdy Zleceniodawca nie zadeklaruje warto ci przesy ki w sposób opisany powy ej nale y
rozumie , i  rzeczywista i ca kowita warto  takiej przesy ki w adnym razie nie przekracza kwoty 5000

otych.
§6.
1. City Logistic Polska odmawia zawarcia umowy albo mo e odst pi  od jej wykonania je eli :

a) przesy ka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mog ce wyrz dzi  szkod  osobom lub w mieniu, w tym w
szczególno ci: materia y atwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje ce lub cuchn ce,
bro  i amunicj ;

b) przesy ka zawiera narkotyki lub leki i rodki psychotropowe, za wyj tkiem przedmiotów wysy anych w
celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upowa nione instytucje;

c) przesy ka zawiera ywe ro liny i zwierz ta;
d) przesy ka zawiera zw oki, szcz tki ludzkie lub zwierz ce;
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e) przesy ka ma na opakowaniu lub w widocznej cz ci zawarto ci napisy lub rysunki naruszaj ce dobra
chronione przez prawo;

f) przesy ka, która ze wzgl du na swoje w ciwo ci uniemo liwia wykonanie us ugi przy u yciu
posiadanych rodków i urz dze  transportowych;

g) przesy ka zawiera dzie a sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub
formie, waluty, zbywalne papiery warto ciowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;

h) przesy ka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie mo e by  przewo ona;
i) przesy ka jest w opakowaniu mog cym zabrudzi  lub w inny sposób uszkodzi  pozosta e przesy ki;

      j) ze wzgl du  na  przepisy  ustawy  Prawo Pocztowe, przewóz  przesy ek  jest  zabroniony  lub te   ustawa
przewiduje  wy czno   wiadczenia  okre lonych  us ug  przez  operatora  publicznego (Dz.U. 03.130.1188).

       k)   rzeczy atwo psuj ce si  i rodki spo ywcze w rozumieniu Ustawy o warunkach zdrowotnych ywno ci
i ywienia.

2.  W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Zleceniodawc  postanowie  punktu 1, zap aci on kar
pieni  w wysoko ci pi ciokrotnej kwoty nale nej City Logistic Polska  z tytu u przewozu przesy ki.

3. Zap ata kary, o której mowa w punkcie 2, nie pozbawia City Logistic Polska prawa dochodzenia
odszkodowania przewy szaj cego jej wysoko  na zasadach ogólnych.

§7.
1.  Przed przyj ciem przesy ki do przewozu City Logistic Polska mo e da  od Zleceniodawcy jej otwarcia w

celu sprawdzenia, czy przesy ka odpowiada o wiadczeniom Zleceniodawcy zawartym w li cie
przewozowym, w szczególno ci czy zadeklarowana warto  odpowiada rzeczywistej i czy nadawana
przesy ka nie podlega wy czeniu z us ug przewozowych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewn trz
opakowania.

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, e przemieszczanie przesy ki mo e spowodowa  uszkodzenie
innych  przesy ek  lub mienie City Logistic Polska, City Logistic Polska mo e  da   jej  otwarcia przez
Zleceniodawc , a w przypadku  gdy  wezwanie Zleceniodawcy do otwarcia  przesy ki  jest  niemo liwe  lub
by o bezskuteczne, mo e zabezpieczy  przesy  na w asny koszt w sposób  zapewniaj cy  bezpiecze stwo
obrotu  us ug.

§8. Przesy  nie spe niaj  wymogów wymienionych w §4 i §6 mo na przyj  do przewozu tylko pod
warunkiem, e na opakowaniu przesy ki Zleceniodawca umie ci o wiadczenie, e:

a) stan opakowania lub zwarto ci nadanej przez niego przesy ki nie spe nia wymogów
stawianych przez City Logistic Polska, okre lonych w §4 i §6 niniejszej umowy; oraz

b) przyjmuje na siebie pe  odpowiedzialno  za ewentualne uszkodzenia lub ubytki w
zawarto ci przesy ki lub innych przesy ek w czasie transportu, a tak e opó nienie spowodowane
potrzeb  ewentualnego zabezpieczenia lub przepakowania przesy ki.

§9. Zleceniodawca ma obowi zek zamie ci  na przesy ce b  jej opakowaniu podany na li cie
przewozowym adres, który musi by  czytelny, bez ladów wycierania lub skre le , a w szczególno ci musi
posiada  kod pocztowy. City Logistic Polska mo e zwolni Zleceniodawc  z powy szego obowi zku na
podstawie wyra nego pisemnego o wiadczenia, w którym przyjmuje on odpowiedzialno  za ewentualne nie
dor czenie lub opó nienie przesy ki, a tak e za ewentualn  szkod  materialn  wynik  z opó nienia przesy ki.
§10. Przyj cie przez City Logistic Polska przesy ki do przewozu nie uzasadnia domniemania, i  jej
opakowanie i zawarto  odpowiada o warunkom zawartym w niniejszym umowie.
§11. Przyj cie przesy ki od Zleceniodawcy odbywa si  na podstawie prawid owo wype nionego  firmowego
listu przewozowego City Logistic Polska, gdzie wyszczególnione s : nazwa firmy lub imi  i nazwisko
Zleceniodawcy i Adresata, adres Zleceniodawcy, adres Adresata, waga przesy ki, data i godzina nadania. Kopi
listu przewozowego zatrzymuje Zleceniodawca.
§12. City Logistic Polska ma prawo odmówi  wykonania us ugi w przypadku:

a) niemo no ci jej wykonania z uwagi na dzia anie si y wy szej b  kl ski ywio owej;
b) niew ciwego zabezpieczenia przesy ki przez Zleceniodawc ;
c) gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, i  deklaracja zawarto ci i/lub wagi nie zgadza si  ze

stanem faktycznym.
§13. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomo ci, i City Logistic Polska na danie w adz lub w innych
okoliczno ciach uzasadniaj cych domniemanie dzia ania wbrew poni szemu regulaminowi lub te  aktu
niezgodnego z obowi zuj cymi porz dkiem prawnym, ma prawo otworzy  przesy  i sprawdzi  jej zawarto .
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§14.
1. Op ata za przesy ki oraz inne us ugi zwi zane z ich obs ug  ustalana jest wed ug aktualnie obowi zuj cego

cennika City Logistic Polska i p atna jest gotówk  w momencie nadania lub dor czenia przesy ki, chyba e
obowi zuj  inne ustalenia stron w tym zakresie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zleceniodawc  obowi zku zap acenia op aty za przesy  na adresata,
Zleceniodawca zobowi zuje si , w przypadku odmowy zap aty przez adresata, do uregulowania wszelkich
op at zwi zanych z przesy .

3. Wed ug yczenia Zleceniodawcy/odbiorcy City Logistic Polska  wystawia faktur  za wykonane us ugi.
4. Ka dy Zleceniodawca ma prawo da  informacji na temat aktualnego cennika lub wyceny przesy ki.
§15.
1. Ka da przesy ka mo e by  ubezpieczona w trakcie przewozu na warunkach okre lonych w cenniku  oraz w

umowie zawartej pomi dzy City Logistic Polska a ubezpieczycielem. Umowa ta znajduje si  w siedzibie
City Logistic Polska  w Inowroc awiu, ul. Marulewska 42; na danie Zleceniodawcy kopie  umowy  s
udost pniane do wgl du .

2. Zg oszenie do ubezpieczenia nast puje na podstawie wyra nego zadeklarowania przez Zleceniodawc  na
li cie przewozowym ubezpieczenia, rodzaju przedmiotu stanowi cego ubezpieczan  przesy , okre lenia
jego warto ci do ubezpieczenia. Zleceniodawca podpisuj c list przewozowy z deklaracj  ubezpieczenia
stwierdza tym samym, i  zapozna  si  z warunkami umowy ubezpieczeniowej i akceptuje je jako
obowi zuj ce w przewozie przesy ki.

3. Brak deklaracji, o której mowa w punkcie 2, na li cie przewozowym uwa any jest za rezygnacj
Zleceniodawcy z ubezpieczenia.

4. City Logistic Polska ponosi odpowiedzialno  jedynie za zawinion  przez siebie utrat , ubytek lub
uszkodzenie przesy ki, przy czym odpowiedzialno  ta ograniczona jest do warto ci deklarowanej nie
wi kszej ni  warto ci rzeczywista. Do odpowiedzialno ci za utrat , ubytek lub uszkodzenie przesy ek o
szczególnej warto ci, o których mowa powy ej w §5 ust. 2, maj  zastosowanie przepisy art. 788 §3
Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialno  City Logistic Polska z tytu u nie wykonania lub nienale ytego
wykonania us ugi polegaj cej na utracie korzy ci, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do
Zleceniodawcy jak i osób trzecich, ograniczona jest zgodnie z art. 83 ust. 1 Prawa przewozowego do
podwójnej kwoty przewo nego.

§16. Dopóki przesy ka znajduje si  w posiadaniu City Logistic Polska, City Logistic Polska przys uguje
prawo zastawu na niej celem zabezpieczenia nale no ci City Logistic Polska , w szczególno ci nale nego
wynagrodzenia City Logistic Polska oraz innych kosztów, op at, wydatków poniesionych w zwi zku z
wykonywaniem us ugi, której dana przesy ka dotyczy, jak równie  wszelkich innych nale no ci wynikaj cych z
innych us ug wiadczonych przez City Logistic Polska na rzecz Zleceniodawcy oraz wszelkich uzasadnionych,
dodatkowych kosztów wiadczenia us ugi, powsta ych z przyczyn le cych po stronie nadawcy lub adresata.
§17. W przypadku odmowy zaspokojenia przez adresata lub nadawc  wierzytelno ci zabezpieczonych
zastawem,  City Logistic Polska otwiera komisyjnie przesy  i przyst puje do sprzeda y jej zawarto ci.
1) niezw ocznie – w przypadku rzeczy atwo psuj cych si , lub ze wzgl du na swe w ciwo ci nie nadaj cych

si  do d szego przechowywania;
2) w pozosta ych przypadkach - po up ywie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia adresata lub nadawcy o

zamierzonej sprzeda y zawarto ci przesy ki.

§18.  City Logistic Polska nie ponosi odpowiedzialno ci za opó nienia lub zwrot, gdy nie nast pi y one z
winy  City Logistic Polska , a w szczególno ci je li:

a) przesy ka zosta a le zaadresowana (np. b d w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze lub
miejscowo ci odbiorcy);

b) adresat zmieni  miejsce zamieszkania lub siedziby (w przypadku firmy);
c) zawarto  faktyczna przesy ki nie zgadza si  z zawarto ci  deklarowan  przy wysy aniu;
d) waga przesy ki nie zgadza si  z wag  deklarowan  przy wysy aniu;
e) odbiorca odmówi spe nienia warunków dor czenia przesy ki (np. odmówi zap aty op at za

przesy  lub wp acenia kwoty pobrania).
§19.
1. Us uga uznana b dzie za niewykonan  w przypadku gdy:
a) zaistniej  przypadki wskazane w par. 6 ust. 1;
b) przesy ka zaginie z przyczyn le cych po stronie City Logistic Polska , w trakcie wiadczenia us ugi;
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c) przesy ki nie mo na dor czy  adresatowi ani zwróci  nadawcy z powodu braku lub b dnego adresu
nadawcy;

d) przesy ka zosta a nieop acona lub op acona w kwocie ni szej ni  nale na, a nadawca lub adresat odmówi
uiszczenia op aty lub ró nicy w op acie.

2. Tylko w przypadku okre lonym w §19 ust. 1b, nadawcy/odbiorcy przys uguje prawo sk adania reklamacji.
§20.
1. W przypadku opó nienia w dor czeniu przesy ki, odbiorca musi zaznaczy  ten fakt na li cie przewozowym

w obecno ci przedstawiciela City Logistic Polska. Wymagane jest podanie daty i godziny dor czenia oraz
przyczyny opó nienia dor czenia przesy ki (podana przez przedstawiciela City Logistic Polska).

2. Przesy , która nie nadesz a do miejsca przeznaczenia wskazanego w li cie przewozowym w ci gu 30 dni
od up ywu terminu przewozu, uwa a si  za utracon .

3. Roszczenie z tytu u nienale ytego wykonania us ugi wygasa wskutek przyj cia przesy ki bez zastrze .
Nie dotyczy to jednak roszcze  z tytu u niewidocznych ubytków lub uszkodze  przesy ki zg oszonych przez
adresata do City Logistic Polska  nie pó niej ni  w terminie 7 dni od przyj cia przesy ki.

§ 21.
1. Wszelkie reklamacje zwi zane z: niewykonaniem us ugi, opó nieniem, zagubieniem, uszkodzeniem

przesy ki, przyjmuje Centrala City Logistic Polska.
2. Podmiotami uprawnionymi do zg oszenia reklamacji s :

a) Zleceniodawca;
b) adresat w przypadku, gdy Zleceniodawca zrzeknie si  na jego rzecz swego prawa do dochodzenia

roszcze ;
zwani dalej Reklamuj cym.

3. Wszelkie reklamacje dotycz ce stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia, jak równie  zwi zane z
opó nieniem w dor czeniu przesy ki, winny by  zg oszone pisemnie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
odbioru przesy ki, a w przypadku niewykonania us ugi licz c od dnia, o którym mowa w §20 ust. 2, pod
rygorem utraty prawa do ewentualnych roszcze . W terminie 14 dni od dnia zg oszenia reklamacji,
Reklamuj cy zobowi zany jest dostarczy  wszelkie dokumenty niezb dne do rozpatrzenia jego reklamacji.

4. Prawo do dochodzenia roszcze  wynikaj cych z reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uregulowania przez
Zleceniodawc  wszelkich nale no ci, op at, kosztów i innych wydatków poniesionych przez City Logistic
Polska z zachowaniem warunków, o których mowa w punkcie 3 powy ej. Postanowie  niniejszego ust pu
nie stosuje si  w przypadku wiadczenia us ug na rzecz konsumentów.

5. Reklamacje zg oszone po terminie, o którym mowa w punkcie 3, reklamacje nie cis e lub niekompletne,
reklamacje uzupe nione po terminie lub reklamacje wniesione przez osob  nieuprawnion  traktuje si  jak nie
wniesione.

6. Zg oszenie reklamacji powinno zawiera :
a) nazw  albo imi  i nazwisko oraz adres Reklamuj cego;
b) tytu  reklamacji;
c) udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zg oszonej wysoko ci (faktura VAT lub

paragon)
d) potwierdzenie nadania przesy ki (list przewozowy);
e) kwot  roszczenia;
f) dowody uiszczenia wszelkich op at i nale no ci;

g) wykaz za czonych dokumentów;
h) kopie protoko u reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytu u ubytków lub uszkodzenia przesy ki;
i) podpis Reklamuj cego.

7. Po rozpatrzeniu reklamacji Centrala w terminie 30 dni od otrzymania pe nej dokumentacji reklamacji,
powiadamia Reklamuj cego pisemnie o uznaniu, cz ciowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W ka dym
z powy szych przypadków powiadomienie zawiera:

a) okre lenie sposobu za atwienia reklamacji, w tym ewentualn  kwot  odszkodowania oraz termin i
sposób jej przekazania;

b) uzasadnienie sposobu za atwienia reklamacji, w przypadku nie uznania cz ci lub ca ci roszcze
Reklamuj cego.
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8. Zleceniodawcy nie przys uguje prawo potr cenia kwot roszczenia od aktualnych, przesz ych b
przysz ych zobowi za  wobec City Logistic Polska. Postanowie  niniejszego ust pu nie stosuje si  w
przypadku wiadczenia us ug na rzecz konsumentów.

9. Drog  post powania reklamacyjnego uwa a si  za wyczerpan  w przypadku odmowy uznania reklamacji
przez City Logistic Polska, albo niezap acenia dochodzonej nale no ci w terminie 90 dni od dnia
wniesienia reklamacji.

§22.
Niniejsze Warunki wiadczenia us ug znajduj  si  w siedzibie firmy City Logistic Polska. Zleceniodawca jest
zobowi zany do zapoznania si  z warunkami wiadczenia us ug przed przekazaniem przesy ki City Logistic
Polska.

Niniejsze Warunki wiadczenia us ug wchodz  w ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.


