
Umowa  o świadczenie usług elektronicznego dostępu do Platformy Transportowej Connect Trans dla 

podmiotów gospodarczych zajmujących się odpłatnym przewozem towarów 

 

 

Zawarta w Sieprawiu w dniu ___________, pomiędzy:  

 

Connect Trans Solutions sp. z o.o. z siedzibą w 32-447 Siepraw, ul. Górska 58, NIP: 6812078917 

reprezentowaną przez Michała Kowalczyka zwanego dalej „Usługodawcą” 

 

a 

 

______________________________ z siedzibą w _______________, NIP: _______________ 

reprezentowaną przez _______________ zwanego dalej „Użytkownikiem” lub „Użytkownikiem/ 

Przewoźnikiem” 

 

Usługodawca świadczy usługi spedycyjne za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej 
zwanej CONNECT TRANS. Platforma jest w pełni zautomatyzowana, Usługodawca jedynie pośredniczy 
w pozyskaniu przez Przewoźnika zlecenia, na zasadach i  warunkach określonych przez nadawcę. 
Przewoźnik osobiście, na swój rachunek oraz we własnym imieniu podejmuje decyzję o zaakceptowaniu 
warunków zlecenia, a nadawca osobiście i na swoją odpowiedzialność określa warunki transportu. 
Platforma nie gwarantuje pozyskania ładunku. Przewoźnik przystępując do niniejszej umowy, 
zobowiązuje się do świadczenia usług transportowych na rzecz klientów CONNECT TRANS, będących 
nadawcami towarów.  
 
Definicje: 
 
1. Regulamin - Regulamin świadczenia usług i dostępu do Platformy Connect Trans wraz z 

Załącznikiem stanowiącym jego integralną część, określający w szczególności zasady dostępu 

i  korzystania z Platformy, prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników związane ze 

świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a także 

zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

2. Platforma lub Connect Trans – internetowa platforma Usługodawcy, dostępna pod adresem 

www.connect-trans.pl, służąca do świadczenia usługi przez Usługodawcę. 

3. Użytkownik – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna – prowadząca działalność gospodarczą 

związaną z transportem i spedycją, która zarejestrowała Konto na Platformie. 

4. Użytkownik/Nadawca – użytkownik, który w umowie przewozu jest Nadawcą.  

5. Użytkownik/Przewoźnik – użytkownik, który w umowie przewozu jest Przewoźnikiem.  



6. Faktor - Monevia Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000075028, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 8.500.000,00 zł, 

posiadająca numer  REGON 091225389 i  numer NIP 554-10-21-281. 

 

§1 PRZYJĘCIE OFERTY 

1. Użytkownik, poprzez zaakceptowanie oferty złożonej elektronicznie, w trybie przewidzianym przez 

art. 66(1) kodeksu cywilnego, zawiera z Usługodawcą umowę na świadczenie usług spedycyjnych 

drogą elektroniczną poprzez skorzystanie z dostępu do Platformy Transportowej Connect Trans 

(zwana dalej „Umową”). 

2. W celu uchylenia wątpliwości strony wskazują, że dostęp do usługi nie gwarantuje zawarcia 

umowy przewozu ani pozyskania kontrahenta. 

 

§2 ZAWARCIE UMOWY 

1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą Rejestracji Konta Użytkownika przez Usługobiorcę na 

Platformie Transportowej „Connect Trans” (zwanego dalej „Platformą”). 

2. Użytkownikowi przysługuje dostęp do Platformy z chwilą dokonania przez Usługodawcę 

pozytywnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w Regulaminie świadczenia usług   

i dostępu do Platformy Transportowej „Connect Trans” (zwanego dalej „Regulaminem”). 

3. Umowa dotyczy możliwości pozyskania przez Użytkownika zlecenia transportowego na Platformie, 

na zasadach zgodnych z prawem przewozowym (Dz.U.2017.1983 tj. z dnia 2017.10.25) i 

konwencją CMR (Dz.U.1962.49.238 z dnia 1962.09.14). Usługodawca nie jest Przewoźnikiem ani 

Nadawcą i nie może być uznany za żadnego z powyższych, w  rozumieniu ustawy prawo 

przewozowe ani konwencja CMR.  

4. Regulamin stanowi integralną część niniejszej Umowy, a wszystkie jego postanowienia mają 

bezpośrednie zastosowanie do niniejszej Umowy. 

 

§3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI 

 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta celem podjęcia współpracy między Usługodawcą 

a  Użytkownikiem. W związku z realizacją niniejszej Umowy Użytkownik zobowiązuje się do 

świadczenia usług transportowych na rzecz Użytkowników/Nadawców. 

2. Użytkownik oświadcza, iż jest świadomy faktu, iż Usługodawca nie jest przewoźnikiem 

w  rozumieniu Prawa Przewozowego ani Konwencji CMR.  

3. Usługodawca nie realizuje samodzielnie przewozu ani nie dokonuje wyboru przewoźnika.  



4. Wyboru przewoźnika dokonuje Użytkownik/Nadawca. Użytkownik/Przewoźnik oświadcza, iż jest w 

pełni świadomy, że wyboru dokonuje Użytkownik/Nadawca.  

5. Użytkownik oświadcza, iż jest świadomy faktu, że Usługodawca nie jest nadawcą ani załadowcą. 

6. Usługodawca świadczy usługi spedycyjne oraz ogłoszeniowe, informacyjne,  pośrednictwa przy 

zawieraniu umów. 

7. Sposób świadczenia usług został opisany w Regulaminie. 

 

§4 PŁATNOŚĆ 

1. Zapłaty wynagrodzenia przysługującego Użytkownikowi tytułem zrealizowania zlecenia 

pozyskanego za pośrednictwem Usługodawcy dokonuje Usługodawca.  

2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Użytkownikowi/Przewoźnikowi jest określona w 

zleceniu transportowym oraz w ogłoszeniu zamieszczonym na Platformie.  

3. W celu uzyskania płatności w skróconym terminie Przewoźnik może skorzystać za pośrednictwem 

Platformy z usług Faktora na warunkach określonych w Umowie, o której mowa w punkcie 13.2 

Regulaminu.  

4. Płatność wynagrodzenia za fracht następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Użytkownika na  Usługodawcę.  

5. Termin płatności wynagrodzenia jest określony w zleceniu transportowym oraz w  ogłoszeniu 

zamieszczonym na Platformie. 

6. Faktura VAT jest wystawiana przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy zgodnie z  umową o 

autofakturowanie (self-billing), która jest integralną częścią niniejszej Umowy: 

a. niewyrażenie zgody na zawarcie umowy o autofakturowanie przez Użytkownika 

skutkuje niezawarciem niniejszej Umowy;  

b. wypowiedzenie niniejszej Umowy w zakresie autofakturowania skutkuje rozwiązaniem 

niniejszej Umowy w całości bez okresu wypowiedzenia.  

7. Faktura VAT zostanie wystawiona po zrealizowaniu usługi transportowej przez 

Użytkownika/Przewoźnika oraz prawidłowym dodaniu do Platformy skanów dokumentu 

potwierdzającego wykonanie usługi transportowej, tj. listu przewozowego. 

8. Termin płatności zostanie ustalony w konkretnym zleceniu transportowym. 

9. Przewoźnik jest zobowiązany do dostarczenia oryginału listu przewozowego oraz wszystkich 

innych dokumentów związanych z realizowanym przewozem (m.in. WZ, kwitów paletowych, 

kwitów wagowych, , kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie odprawy celnej ostatecznej, 

numeru zlecenia, trasy, a w razie realizacji przewozu chłodnią także wykazu temperatury z 

termografu ) na adres korespondencyjny wskazany przez nadawcę w terminie 21 dni od dnia 

rozładunku.  



 

§5 FAKTORING 

1. Użytkownik może za pośrednictwem Platformy zawrzeć umowę Faktoringu zgodnie z  warunkami 

wskazanymi w Regulaminie. 

2. Użytkownik na podstawie umowy cesji zawartej z Faktorem przenosi na Faktora własność 

wierzytelności wobec Usługodawcy z tytułu zrealizowanej usługi transportowej.  

3. Usługodawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości fakt przeniesienia własności wierzytelności 

powstałej na skutek wykonania niniejszej umowy przez Użytkownika na Faktora.  

4. Usługodawca oświadcza, iż zrozumiał otrzymane od Faktora (cesjonariusza) drogą elektroniczną 

zawiadomienie o dokonanej cesji wierzytelności powstałej na skutek wykonania niniejszej umowy, 

a ponadto , jest ono wystarczające i zostanie wykonane.  

5. Usługodawca wyraża bezwarunkową i bezterminową zgodę na dokonanie przez Użytkownika cesji 

wierzytelności powstałej w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 

§6 UMOWA O AUTOFAKTUROWANIE 

 

1. Działając na podstawie art. 106d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., Użytkownik (dostawca, 

sprzedawca) upoważnia Usługodawcę (odbiorca, nabywca) do wystawiania w imieniu i na rzecz 

Użytkownika faktur dokumentujących dokonywanie przez Użytkownika sprzedaży na rzecz 

Usługodawcy (w tym dotyczących takiej sprzedaży faktur, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 

u.p.t.u. oraz faktur korygujących), a Usługodawca upoważnienie to przyjmuje. 

2. Faktury, o których mowa w §6.1, Usługodawca zobowiązany jest wystawiać najpóźniej siódmego 

dnia po dniu ukończenia przez Użytkownika usługi transportowej, pozyskanej za pośrednictwem 

Platformy Connect Trans. Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 17 u.p.t.u., faktury te zawierać będą wyraz 

"samofakturowanie". 

3. Autofakturowanie odbywa się za pośrednictwem Platformy udostępnionej przez Usługodawcę.  

4. Użytkownik akceptuje fakturę po jej wystawieniu przez Usługodawcę za pośrednictwem  Platformy 

lub niezwłocznie zgłasza potrzebę jej skorygowania: 

a. zgłoszenie potrzeby skorygowania faktury nie może nastąpić później niż w dniu 

wyznaczonym jako dzień płatności;  

b. brak zgłoszenia potrzeby skorygowania faktury w czasie jednej godziny od chwili jej 

otrzymania jest równoznaczne z akceptacją faktury.  

 

 



§7 OŚWIADCZENIE USŁUGODAWCY  

1. Usługodawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych na Platformie 

ofert zleceń transportowych. Usługodawca nie odpowiada za działania podejmowane przez 

Użytkowników Platformy oraz ich zaniechania, w szczególności za: 

a.  prawdziwość przekazywanych przez Użytkowników danych teleadresowych; 

b.  prawdziwość ogłoszeń umieszczanych przez Użytkowników; 

c. działania podejmowane przez Użytkowników z naruszeniem prawa oraz       Regulaminu; 

d.  treść publikowanych przez Użytkowników komentarzy. 

2. Usługodawca oświadcza, że wszelkie informacje i instrukcje przekazane przez Usługodawcę 

Użytkownikowi a dotyczące obowiązków prawno-formalnych obciążających  

Użytkownika/Przewoźnika w związku z realizacją zlecenia transportowego stanowią 

odzwierciedlenie informacji przekazanych przez Użytkownika/Nadawcę i Usługodawca nie ponosi 

odpowiedzialności za ich treść.  

 

§8 WYPOWIEDZENIE  

1. Niniejsza Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem  

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2.  Usługodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik: 

a. świadczy usługi na rzecz Nadawców towarów w niewłaściwy sposób; 

b.  utracił uprawnienia do wykonywania przewozu towarów; 

c. przesłane przez niego dane lub dokumenty okażą się nieprawdziwe; 

d) zostanie ujawniony w Biurze Informacji Gospodarczej jako dłużnik w rozumieniu ustawy z  dnia 9 

kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych  

i wymianie danych gospodarczych lub prowadzi działalność niezgodną z prawem lub Regulaminem; 

e. nie dostarczył dokumentów niezbędnych do jego weryfikacji lub utracił autoryzację do korzystania z 

usług Platformy; 

f. dopuścił się  naruszenia postanowień niniejszej Umowy lub Regulaminu. 

 

§9 ZAKAZ KONKURENCJI  

1. Użytkownik nie będzie działał na szkodę Usługodawcy ani spółek powiązanych. Użytkownik 

zobowiązuje się ponadto nie przejmować zleceń ani nie świadczyć jakichkolwiek usług podmiotom, 

dla których Usługodawca lub spółka powiązana osobowo lub kapitałowo świadczy lub świadczyła 

usługę jako pierwsza, a w szczególności, gdy pierwsze zlecenie transportowe od danego podmiotu 



zrealizowane przez Użytkownika zostało pozyskane przez Użytkownika za pośrednictwem 

Platformy. 

2. Zakaz czynności konkurencyjnych, o których mowa w niniejszym paragrafie, dotyczy zarówno 

okresu pozostawania we wzajemnej współpracy, jak również  przez okres jednego roku po 

rozwiązaniu Umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem. 

3. Wynagrodzenie Użytkownika  za powstrzymanie się od działań wskazanych w punkcie 1 i  2 

niniejszego paragrafu jest zawarte w kwocie wynagrodzenia otrzymywanego za zrealizowany 

transport. Użytkownik oświadcza, iż jest to kwota w pełni wystarczająca.   

4.  Usługodawca obciąży Użytkownika kwotą odpowiadającą dwukrotności frachtu otrzymanego za 

zrealizowanie usługi przewozu na rzecz Nadawcy, z którym pierwsza Umowa została zawarta za 

pośrednictwem Platformy. Użytkownik oświadcza, iż akceptuje wysokość kary umownej za 

naruszenie zakazu konkurencji i zobowiązuje się do jej zapłaty w chwili zaistnienia przesłanek do 

naliczenia kary umownej.  

 

§10 KLAUZULA SALWATORYJNA 

1. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za nieważne, Umowa w 

pozostałej części pozostaje ważna. 

2.  W przypadku opisanym w ust.1 Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień 

niniejszej Umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za 

nieważne. 

 

§11 REGULAMIN 

1. Użytkownik niniejszym oświadcza, że na etapie rejestracji Konta zapoznał się  

z opublikowanym na stronie Usługodawcy Regulaminem, który znajduje zastosowanie w zakresie 

nieuregulowanym Umową oraz zobowiązuje się go przestrzegać. 

2. Zmiany Regulaminu następują w trybie wskazanym w Regulaminie. 

3. Użytkownik w szczególności oświadcza, że zapoznał się z punktem 16 Regulaminu i  akceptuje 

opisane w nim zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników. 

 

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Zmiany w Regulaminie są dokonywane w formie wskazanej w Regulaminie.  



3. W razie wątpliwości w interpretacji zapisów niniejszej Umowy, dotyczących usług świadczonych 

przez Usługodawcę, wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść interpretacji, że usługi świadczone 

przez Usługodawcę nie wymagają licencji ani zezwolenia.   

4. W sprawach nieunormowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

5. Strony zobowiązują się nie ujawniać stronom trzecim żadnych informacji dotyczących zawarcia i 

wykonania niniejszej Umowy bez wcześniejszej, pisemnej zgody drugiej Strony, z wyjątkiem 

przypadków, gdy ujawnienia takich informacji wymagają obowiązujące przepisy prawa na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze  

            Stron. 

 

§13 WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów mogących powstać w związku  

z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej Umowy będzie sąd właściwy miejscowo według siedziby 

Usługodawcy, Faktora lub Sąd Rejonowy w Tarnowie.  

 


