
 
 

 Umowa ramowa świadczenia usług pośrednictwa przy przewozie rzeczy 
 

 
Zawarta w dniu …………………. roku, w …………….. 
 
zwaną w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”, bądź „Nadawcą” , 
 
a 
 
Connect zwanego w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”, bądź „Connect” . 
 
Łącznie zwane „stronami” lub z osobna „stroną” 
 
 

§1 PRZEDMIOT UMOWY 
1. Connect zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Nadawcy stałych usług          

pośrednictwa przy przewozie rzeczy, (zwane dalej jako usługi spedycyjne) w          
zakresie i na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Regulaminie         
świadczenia usług i dostępu do Platformy Connect Trans, załącznikach do          
niniejszej umowy, a Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy         
ustalonego wynagrodzenia. 

2. Organizacja przewozu polegać będzie na zawarciu przez Connect, w imieniu          
własnym lecz na rzecz Zleceniodawcy, umowy przewozu z Przewoźnikiem oraz          
wykonaniu innych umówionych czynności spedycyjnych.  

3. Koszt wynagrodzenia Przewoźnika ujęty jest w wynagrodzeniu Zleceniobiorcy        
określonego w niniejszej umowie. 

4. Zleceniobiorca, nie realizuje samodzielnie przewozu.  
5. Zleceniobiorca świadczy usługi za pośrednictwem internetowej Platform Connect,        

dostępnej pod adresem www.connect-trans.pl (dalej jako platforma). Aby        
niniejsza umowa była możliwa do realizacji Zleceniodawca jest zobowiązany do          
założenia konta Użytkownika na tej Platformie Connect Trans. 

6. Komunikacja między stronami oraz przekazywanie zleceń spedycyjnych odbywa        
się za pośrednictwem platformy Connect Trans.  

 
§3 ZAKRES STOSOWANIA UMOWY 

1. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa posiada charakter ramowy i nie stanowi           
wiążącego zobowiązania Zleceniodawcy do udzielania na jej podstawie zleceń         
pośrednictwa przy przewozie rzeczy, a zakres współpracy będzie uzależniony od          
zapotrzebowania Zleceniodawcy na usługi transportowe i możliwości ich realizacji         
przez Zleceniobiorcę. 

2. Umowy spedycji zawarte przez Strony w trakcie trwania niniejszej Umowy uważa           
się za zawarte na jej podstawie, chyba że pisemnie postanowiono inaczej. 
 

§4 ZAPEWNIENIE ZLECENIODAWCY 
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1. Zleceniodawca oświadcza, że posiada zdolność finansową pozwalającą na        
wypełnienie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

2. Zleceniodawca oświadcza, iż ładunki przekazywane Zleceniobiorcy do przewozu        
są wolne od obciążeń prawnych, w tym należności publicznoprawnych. 

3. Zleceniodawca, oświadcza, iż za dowód prawidłowego wykonania usługi        
przewozu uznaje skan lub zdjęcie listu przewozowego przesłany za         
pośrednictwem Platformy. 

4. Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich wymaganych prawem        
kraju docelowego oraz krajów tranzytowych dokumentów związanych z ładunkiem         
Zleceniobiorcy przed rozpoczęciem realizacji usługi transportowej. 

 
 

§5 ZAPEWNIENIE ZLECENIOBIORCY 
1. Connect oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje         

zasobami osobowymi, finansowymi i technicznymi zapewniającymi prawidłowe i        
terminowe wykonanie usług przewozowych wynikających z niniejszej umowy. 

2. Connect posiada licencję spedycyjną wydaną przez Starostę Myślenickiego        
ważną do 03.12.2069r. o numerze 0081209/19/P 

3. Connect posiada polisę ubezpieczeniową Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora       
rozszerzone o Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika      
Drogowego Umownego w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeniowym ERGO       
Hestia S.A. ważną do 02.06.2021 o numerze 436000220069 której zakres w pełni            
pokrywa zakres usług świadczonych na mocy niniejszej Umowy na kwotę nie           
mniejszą niż 300 000 eur za pojedyncze zdarzenie. 

a. Connect jest zobowiązany do posiadania polisy ubezpieczeniowej na co         
najmniej tożsamych warunkach przez cały okres trwania niniejszej Umowy  

4. Connect oświadcza, że przewoźnicy, którym zostaną przekazane ładunki        
posiadają licencję transportową odpowiednią do realizacji konkretnego zlecenia        
oraz ważną polisę ubezpieczeniową, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 EUR           
za pojedyncze zdarzenie. 

5. Connect zapewnia że na załadunek zostaną podstawione pojazdy czyste i          
sprawne technicznie. 

6. Connect oświadcza, że zobowiążę przewoźników do zachowania zasad        
bezpieczeństwa, przestrzegania czasu prowadzenia pojazdu, przestrzegania      
czasu odpoczynku, przestrzegania ograniczeń prędkości, przestrzegania      
maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu oraz nacisków na poszczególne osie;         
nawet jeśli uzgodnione daty i godziny dostawy stają się niemożliwe do           
zrealizowania. 

7. Przewóz zorganizowany przez Connect będzie wykonywany zgodnie z        
przepisami krajowymi państw członkowskich Unii Europejskiej, odnoszącymi się        
do delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, w tym płac          
minimalnych, jeśli w danym państwie członkowskim obejmują również sektor         
transportu międzynarodowego.  
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8. Connect zobowiązuje się do weryfikacji możliwości, zrealizowania przewozu        
przez przewoźników, którym powierzy ładunek.  

 
 

 
§6 PRZEKAZANIE ZLECENIA 

1. Przesłanie do Zleceniobiorcy za pośrednictwem Platformy Connect Trans danych         
niezbędnych do wykonania przewozu ładunku stanowi ofertę przystąpieniu do         
realizacji umowy pośrednictwa przy przewozie rzeczy 

2. Zawarcie umowy spedycji między Stronami, następuje w chwili zakończenia         
przekazywania przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy informacji o ładunku, za        
pośrednictwem formatki „dodawania zlecenia” na platformie elektronicznej       
Connect Trans. Na dowód zawarcia umowy pośrednictwa przy przewozie rzeczy          
zostanie wygenerowane „zlecenie spedycyjne”, który określa warunki realizacji        
transportu. 

3. Zleceniobiorca, oświadcza, iż wygenerowanie na Platformie Connect Trans        
„zlecenia spedycyjnego” stanowi oświadczenie woli Zleceniobiorcy o       
przystąpieniu do realizacji umowy pośrednictwa przy przewozie rzeczy.  

4. Zawarcie umowy spedycji między stronami dla swojej ważności musi nastąpić z           
wyprzedzeniem wynoszącym 12 godzin od terminu planowanego załadunku, chyba że          
strony zgodnie postanowiły inaczej.  

5. Zleceniodawca, może do chwili ukończenia czynności ładunkowych w miejscu załadunku          
zmienić miejsce rozładunku, dodać miejsce rozładunku lub usunąć miejsce rozładunku z           
trasu przewozu.  

6. Przekazane informacje o ładunku zawierają przynajmniej adres i termin załadunku, adres           
i termin rozładunku oraz ilość punktów rozładunkowych, wagę ładunku, rodzaj naczepy,           
typ ładunku inne postanowienia nie uregulowane niemniejszą umową. 

7. Zleceniobiorca zobowiązany jest pozostawać w gotowości do odbioru zleceń w dni od            
poniedziałku do soboty (z wyjątkiem dni wolnych ustawowo) w godzinach od 08:00 do             
16:00 zlecenia przekazane po godzinie 16:00 będą traktowane jako przesłane          
następnego dnia roboczego o godzinie 8:00, a termin wskazany w ustępie 5 jest liczony              
od godziny 8:00 W przypadku wystąpienia przeszkód w przyjmowaniu zleceń przez           
Zleceniobiorcę, Zleceniobiorca zobowiązany jest o tym 

 
 
 

§7 ŁADUNEK 
1. Ładunek nie jest wrażliwy na zamoczenia ani na temperaturę. 
2. Ładunek będzie przekazany do załadowania na paletach zwrotnych lub paletach          

jednorazowych, co będzie wskazane w przekazanych informacjach o ładunku.  
3. Zleceniodawca oświadcza, iż przewóz ładunków zlecanych Zleceniobiorcy nie        

podlega rygorowi ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania            
drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi         
(SENT).  
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§8 WYNAGRODZENIE 
1. Strony zgodnie ustalają, że Zleceniobiorcy za świadczone usługi przysługiwać         

będzie wynagrodzenie płatne w terminie maksymalnie 50 dni licząc od chwili           
zrealizowania usługi transportowej. 

2. Wynagrodzenie jest płatne na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, o numerze PLN          
43114020040000330279664313, EUR PL50 1140 2004 0000 3412 1168 5049         
SWIFT: BREXPLPWMBK 

3. Wysokość przysługującego wynagrodzenia zostaje wskazany w trakcie       
przekazywania danych wskazanych w paragrafie 6 ustęp 1. 

4. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT jedynie drogą         
elektroniczną, na adres poczty elektronicznej biuro@connect-trans.pl 

5. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie Zleceniobiorcy określone według        
powyższych zasad jest ostateczne i obejmuje wszystkie wydatki i koszty          
związane z wykonaniem usług przewozowych. Zleceniobiorca może żądać        
podwyższenia wynagrodzenia po zrealizowaniu lub w trakcie realizacji zlecenia         
wyłącznie po wykazaniu, iż poniesienie dodatkowego kosztu było lub jest          
niezbędne dla realizacji zlecenia a wysokości dodatkowego kosztu została         
wykazana rachunkiem lub fakturą.  

6. Płatności wyrażone w walucie euro, są przeliczane z euro na złote według            
średniego kursu walut ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w tabeli A, z            
dnia wysyłki ładunku. 
 

§9 CESJA 

1. Zleceniodawca, wyraża bezwarunkową i bezterminową zgodę na dokonanie        
przez Usługodawcę na Faktora cesji wierzytelności powstałej w związku z          
realizacją niniejszej umowy. 

2. Zleceniobiorca, jednocześnie oświadcza, iż zleceniodawca zostanie      
powiadomiony przez Faktora o dokonanej cesji, za pośrednictwem poczty         
elektronicznej. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu         
poprzedzającym, Usługodawca zamieści skan zawiadomienia o cesji na        
Platformie Connect Trans, w panelu Użytkownika. 

3. Zawiadomienie o dokonaniu cesji wierzytelności przez Zleceniobiorcę (cedenta)        
zostanie dostarczone drogą elektroniczną, na adres biuro@connect-trans.pl 

4. Faktura VAT będzie zawierać informację o dokonaniu cesji wierzytelności oraz          
będzie wskazywać jedynie rachunek bankowy cesjonariusza, którym       
każdorazowo będzie Faktor.  
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5. Użytkownik oświadcza, iż zawiadomienie o dokonanej cesji wierzytelności        
powstałej przez wykonanie niniejszej umowy, wysłane drogą elektroniczną jest         
zrozumiałe, wystarczające i zostanie wykonane. 

 
 

§10 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z jednomiesięcznym         

okresem wypowiedzenia. 
2. Strony Zobowiązują się do realizacji umowy w trakcie trwania okresu          

wypowiedzenia.  
 

§11 ROZWIĄZANIE UMOWY 
 BEZ OKRESU WYPOWIEDZENIA 

1. Zleceniodawca lub Zleceniobiorca może rozwiązać umowę w trybie        
natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia w przypadkach : 

a. jeśli druga Strona umowy utraciła zdolność wykonywania niniejszej umowy         
lub jeśli utraciła zezwolenia lub licencji niezbędnych do realizacji niniejszej          
umowy, 

b.  jeśli utracono zdolność do czynności prawnych, 
c. jeśli uprawomocniło się orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności        

gospodarczej przez Stronę lub przez osoby będące organami        
uprawnionymi do reprezentacji Strony 

d. jeśli zostało wszczęte postępowania egzekucyjnego z zorganizowanej       
części przedsiębiorstwa Strony 

e. jeśli powołano kuratora dla Strony 
f. jeśli zostało wszczęte postępowania upadłościowego lub      

restrukturyzacyjnego Strony 
2. Zleceniobiorca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez okresu         

wypowiedzenia w przypadku gdy Zleceniodawca spóźnia się z płatnością         
wynagrodzenia więcej niż 30 dni kalendarzowych. 

 
§13 POUFNOŚĆ 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych          
otrzymanych lub uzyskanych od drugiej Strony. 

2. Obowiązek określony w ustępie poprzedzającym odnosi się do wszelkich         
Informacji Poufnych, niezależnie od tego, czy strona otrzymała je bezpośrednio          
od drugiej Strony, czy też osób trzecich działających w imieniu Strony, zarówno            
otrzymanych lub uzyskanych w sposób zamierzony lub przypadkowy przez         
Pracownika. 

3. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych obejmuje w        
szczególności zakaz ich udostępniania osobom trzecim. 
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4. Informacje Poufne oznaczają wszelkie informacje otrzymane przez Stronę czy to          
przed czy po dacie sporządzenia niniejszej Umowy, niezależnie od tego, czy           
Informacje Poufne zostały przekazane w formie pisemnej czy też ustnej, a jeśli            
zostały przekazane w formie pisemnej niezależnie w jaki sposób zostały spisane           
lub reprodukowane. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do oznaczenia Informacji Poufnych        
przekazywanych oznaczeniem „Informacja Poufna” lub innym równoznacznym       
określeniem oraz oznaczeniem pozwalającym na personalizowanie Informacji       
Poufnych przez wskazanie komu zostały ujawnione. Oznaczenie Informacji        
Poufnych może zostać umieszczone na fizycznych nośnikach tych Informacji (w          
szczególności papierowych ofertach, dokumentach) lub przez zakodowanie go w         
formacie cyfrowym na elektronicznych nośnikach Informacji Poufnych (w        
szczególności w plikach je zawierających). Oznaczenie danych jako Informacje         
Poufne może być dokonane zarówno w sposób jawny jak i w sposób            
niewidoczny. Fakt, iż informacje nie zostały oznaczone jako poufne lub          
oznaczenie jest niewidoczne nie pozbawia ich charakteru Informacji Poufnych. 

6. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie dotyczy sytuacji, gdy          
obowiązek ich udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących        
przepisów prawa i osoby te zażądają ich przekazania. 

7. Informacja Poufna według tej umowy to wszelkie informacje dotyczące zawartych          
umów, kontraktów, kontrahentów, planów rozwoju, planów sprzedaży, zakresu        
organizacji i zarządzania, technologii techniki, organizacji pracy, finansów oraz         
know-how, a także materiały i dokumenty, wszelkie pomysły, wynalazki, tajemnice          
handlowe, projekty i biznes plany oraz inne informacje. 

 
 

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie           

pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy        

prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks             
cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 15 listopada                 
1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 z późn. zm.), wraz               
aktami wykonawczymi, jak również właściwe umowy międzynarodowe, tj. w         
szczególności: Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego       
towarów (CMR) i Protokół podpisania, sporządzone w Genewie dnia 19 maja           
1956 r. (Dz.U. z 1962 nr 49, poz. 238 z późn. zm.), (powyższe zwane łącznie:               
„właściwymi przepisami prawa”). 

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

4. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów mogących powstać w         
związku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej Umowy będzie Sąd właściwy          
miejscowo według siedziby Zleceniobiorcy. 
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5. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień umowy zostało uznane za          
nieważne, umowa w pozostałej części pozostaje ważna. 

6. W przypadku opisanym w ustępie 5 niniejszego paragrafu, Strony umowy          
zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy nowymi        
postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne. 

 
 

Zleceniodawca Zleceniobiorca 
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