
UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W DOSTARCZANIU PRZESYŁEK 

Umowa zawarta w dniu (data) pomiędzy:  

GepardLogistic (prezesi), adres: (adres), NIP, REGON zwaną dalej Usługodawcą, 

 a (nazwa firmy), adres : (adres), NIP, zwaną dalej Usługobiorcą 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usług pośrednictwa w dostarczaniu przesyłek przez 
Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy. Usługobiorca zleca wykonanie takiej usługi poprzez wypełnienie 
formularza na stronie http://gepardlogistic.com/3915-2/.  

2. Niniejsza umowa określa warunki współpracy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą na zasadzie 
odroczonej płatności.  

4. Łączny limit na wykonane i niezafakturowane usługi oraz nieopłacone faktury wynosi: 1000,00 zł brutto  

5. Użytkownik uprawniony do zamawiania usług w imieniu Usługobiorcy: (ktoś) 

§2  

1. Za zlecone usługi Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę VAT w ciągu 7 dni od zakończenia okresu 
rozliczeniowego.  

2. Koniec okresu rozliczeniowego przypada na 15 oraz ostatni dzień miesiąca.  

3. Zlecone usługi nieuwzględnione w bieżącym okresie, mogą być rozliczane w okresach następnych. 4. 
Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty należności za fakturę przelewem w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.  

5. Jako dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania konta Usługodawcy. 

6. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z §3 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich 
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 
249, poz. 1661)  

7. Faktury w formie elektronicznej będą wysyłane na adres email: (jakiś adres) 

8. W przypadku zakwestionowania przez Usługobiorcę faktury, bądź jej części, Usługobiorca ma obowiązek 
poinformować o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Po tym okresie strony 
uznają wierzytelność za bezsporną.  

9. W przypadku zakwestionowania przez Usługobiorcę części wierzytelności, Usługobiorca zobowiązuje się 
opłacić terminowo część niekwestionowaną.  

10. Usługodawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT.  

11. W przypadku braku płatności faktury we wskazanym terminie, Usługodawca ma prawo zaliczyć na poczet 
przeterminowanych należności pobrania należne Usługobiorcy od firm kurierskich oraz zastrzec sobie prawo 
do obciążenia Usługobiorcy równowartością w PLN kwoty 50 PLN, określoną w artykule 10 ustawy z dnia 8 
marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania 
należności.  

12. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że zobowiązania przeterminowane ponad 30 dni będą podstawą 
do zgłoszenia Usługobiorcy do Biura Informacji Gospodarczej - Krajowego Rejestru Długów, zgodnie z Ustawą o 
udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. z 2003r.. Nr 50, poz. 424) 

§3 

1. Usługobiorca może stosować prawo do reklamacji względem Usługodawcy wyłącznie w następujących 

przypadkach: 

a) przekroczenia dwudniowego (2 dni robocze) terminu nadania Przesyłki Detalicznej, za wyjątkiem art. 3, pkt 7 

Umowy, 
b) uszkodzenia Przesyłki Detalicznej z winy Usługodawcy (np. podczas przewozu przez granicę). 
2. Wysokość zwrotu z tytułu uznanej reklamacji wyliczana będzie przez Usługodawcę w oparciu o rzeczywiście 

poniesione koszty netto (bez marży), na podstawie faktur, zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów 

księgowych. 
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia Przesyłki Zbiorczej i/lub Detalicznej 

w czasie transportu do Miejsca Dostawy Przesyłki Zbiorczej (Zgorzelec). Natomiast poza tym Usługodawca jest 

odpowiedzialny za Przesyłki Detaliczne do momentu dostarczenia ich Klientowi Końcowemu. 
4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności (w tym prawnej) za zawartość Przesyłek Zbiorczych 

Detalicznych. 



5. Usługobiorca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność (w tym karną) za zawartość Przesyłek Detalicznych i 

Zbiorczych. 
6. Koszty z tytułu wszelakich zwrotów Przesyłek Detalicznych (np. w przypadku reklamacji zawartości Przesyłki 

Detalicznej przez Klienta Końcowego, nieodebrania Przesyłki Detalicznej przez Klienta Końcowego) ponosi 

wyłącznie Usługobiorca. 
7.Strony zostaną zwolnione z odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewypełnienie zobowiązań z 
Umowy, jeżeli to niewypełnienie byłoby spowodowane wpływem siły wyższej lub innymi nadzwyczajnymi 
zdarzeniami, które nastąpiły po zawarciu niniejszej Umowy, a których strony Umowy nie mogły przewidzieć w 
czasie podpisywania Umowy i których nie mogły uniknąć nawet przy podjęciu wszystkich możliwych kroków 
(np. strajki, blokady, klęski żywiołowe i inne katastrofy naturalne), i to bądź na terytorium siedzib stron Umowy 
lub w miejscu wykonania Przedmiotu Umowy. Zobowiązania i obowiązki strony poszkodowanej w wyniku 
zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostają zawieszone na okres odpowiadający 
okresowi trwania tych zdarzeń oraz na okres niezbędny do ponownego uruchomienia jej normalnej 
działalności. 
2. Strona, która z w/w powodów nie może wypełniać zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jest 
zobowiązana poinformować w formie pisemnej o powstaniu i ustaniu w/w okoliczności stronę drugą i to 
najpóźniej w ciągu 2 dni. 

§4 

1. Wszelkie ustalenia pomiędzy stronami, treść niniejszej umowy, cenniki i inne warunki współpracy, obecne 
lub przyszłe stanowią tajemnicę handlową zgodnie z art. 11, pkt. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późniejszymi zmianami.  

2. Zarówno Usługobiorca jak i Usługodawca zobowiązują się chronić dane objęte tajemnicą handlową i nie 
udostępniać ich osobom trzecim, bez wyraźnej, pisemnej zgody drugiej strony.  

3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

4. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia: 
1. w przypadku podjęcia działań windykacyjnych spowodowanych brakiem płatności za powstałe zobowiązania 
2. naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszej umowy lub regulaminu, w szczególności naruszenia 
tajemnicy handlowej przez Usługobiorcę  

5. Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy przez którąś ze stron, nie zwalnia od obowiązku uregulowania 
powstałych wcześniej zobowiązań oraz zachowania tajemnicy handlowej  

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności  

7. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszej umowie podlegają zapisom Kodeksu Cywilnego.  

8. Wszelkie sprawy sporne strony będą próbowały załatwić na drodze polubownej, w przypadku braku 
porozumienia, sprawy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla miasta Elbląg.  

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


