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I. Definicje 

 
1. W rozumieniu niniejszego dokumentu: 

 
a) „dostawca” oznaczać będzie przewoźnika, spedytora lub inny podmiot, który prowadzi 

działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych; 
b) „kierowca” oznaczać będzie osobę odpowiedzialną za bezpośredni transport 

towaru/ładunku, w tym osobę kierującą pojazdem służącym do transportu 
towarów/ładunków; 

c) „towar” albo "ładunek" oznaczać będzie każdy rodzaj rzeczy, który ma być 
przedmiotem usług transportowych; 

d) „Walstead” oznaczać będzie spółkę Walstead Kraków Sp. z o.o., z siedzibą w 
Krakowie, przy ul. Obrońców Modlina 11,30-733 Kraków, dla której akta rejestrowe 
prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS: 0000046086, kapitał zakładowy: 
146.695.262,00-zł, Numer NIP: 6760101661, VAT UE: PL6760101661, numer 
rejestrowy (BDO): 000028356; 

e) „OZW” oznaczać będzie niniejsze Ogólne Zasady Współpracy dostawców usług 
transportowych z Walstead;  

f) „umowa” oznaczać będzie umowę w sprawie wykonania usług transportowych, 
zawartą pomiędzy Walstead a dostawcą w oparciu o OZW, w tym przede wszystkim z 
wykorzystaniem zlecenia transportowego; 

g) „usługa transportowa” oznaczać będzie przewóz drogowy towarów, krajowy albo 
międzynarodowy, a także inne usługi określone w umowie, wykonywane w oparciu o 
OZW; 

h) „zespół Koordynacji Transportem w Walstead" oznaczać będzie wydzieloną 
organizacyjnie grupę osób, pracowników / współpracowników Walstead, 
odpowiedzialnych za całokształt spraw związanych z transportem towaru; 

i) „zlecenie transportowe” oznaczać będzie dokument potwierdzający zlecenie dostawcy 
przez Walstead wykonania usługi transportowej na warunkach określonych w OZW. 

 
II. Przedmiot OZW 

 
2. W związku ze świadczonymi usługami transportowymi przyjmuje się poniższy dokument, który 

określa ogólne zasady współpracy dostawców usług transportowych z Walstead. OZW stosuje 
się do wszystkich umów zawieranych przez Walstead z dostawcami. W przypadku 
sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami OZW a treścią umowy wiążące są 
postanowienia OZW, chyba, że treść umowy jest korzystniejsza dla Walstead (wówczas wiążą 
postanowienia umowy). 
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3. Podstawowym narzędziem współpracy pomiędzy zespołem Koordynacji Transportem w 
Walstead a dostawcą jest zlecenie transportowe, które zawiera komplet informacji na temat 
przewozu oraz zapewnia poprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń. Zlecenie transportowe 
są składane/przyjmowane w formie dokumentowej (w tym z wykorzystaniem poczty 
elektronicznej). Zlecenie transportowe stanowi instrument do zawierania umów (zlecenie 
transportowe stanowi ofertę Walstead zawarcia umowy, o treści wynikającej ze zlecenia 
transportowego). OZW stosuje się do każdego zlecenia transportowego, chociażby OZW nie 
zostały dołączone do zlecenia transportowego lub nie zostały wskazane w treści zlecenia 
transportowego.  

 
III. Realizacja usług 

 
4. Zlecenie transportowe może być przyjęte przez dostawcę jedynie bez zastrzeżeń. Brak 

odpowiedzi na zlecenie transportowe w terminie do jednej (1) godziny od jego doręczenia 
dostawcy jest równoznaczny z przyjęciem zlecenia transportowego przez dostawcę 
(zawarciem umowy).  

5. Zmiany/uzupełnienia umowy, w tym zlecenia transportowego powinny być dokonywane w 
formie dokumentowej, w tym z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Zmiana zlecenia 
transportowego przez Walstead, po jego otrzymaniu przez dostawcę, będzie traktowana jako 
nowe zlecenie transportowe, chyba że strony uzgodnią inaczej w formie dokumentowej, w tym 
z wykorzystaniem poczty elektronicznej, pod rygorem nieważności. 

6. Przyjęcie towaru odbywa się na podstawie listu przewozowego podpisanego przez Walstead 
oraz dostawcę/kierowcę realizującego usługę transportową. 

7. Dostawca odbiera towar w miejscu nadania i odwozi do miejsca przeznaczenia wskazanego w 
zleceniu transportowym oraz liście przewozowym. 

8. Walstead wskazuje w zleceniu transportowym wymagany termin dostawy. 
9. Magazyny w Walstead pracują w systemie 24/7. Koordynator Transportu Walstead może 

narzucić dostawcy dokładną godzinę załadunku, która staje się wiążącym dla dostawcy 
terminem podstawienia środka transportu. Opóźnienie w podstawieniu środka transportu w 
takim terminie będzie skutkować koniecznością oczekiwania środka transportu do kolejnego, 
wolnego okna czasowego.  

10. Dostawcy/kierowcy podczas operacji załadunku i rozładunku zobligowani są do postępowania, 
w zakresie bezpieczeństwa, wg wytycznych pracowników Walstead oraz przyjętych w danej 
lokalizacji zasad BHP, z zastrzeżeniem punktu 11 OZW. 

11. Z zastrzeżeniem punktu 12 OZW, preferowany typ środka transportu to plandeka 
– podstawienie naczepy z zabudową typu izoterma / chłodnia / tandem jest możliwe tylko i 
wyłącznie po konsultacji z Koordynatorem Transportu Walstead. W celu zabezpieczenia 
należytego stanu ładunku, w tym zabezpieczenia ładunku przed zanieczyszczeniem, w każdym 
przypadku m.in. plandeka lub zabudowa musi być czysta (na zewnątrz i wewnątrz). Każdy 
pojazd zostanie zaplombowany.  

12. Dostawa/kierowca odpowiada za to, aby każdy podstawiany środek transportu nadawał się do 
transportu danego typu/rodzaju ładunku, w tym zwłaszcza był odpowiednio wyposażony 
(stosowne zabezpieczenie np.: komplet pasów mocujących ładunek na każdy rząd palet, belki 
blokujące, poduszki powietrzne itp.), zawsze jednak w zależności i przy uwzględnieniu m.in. 
rodzaju transportowanego ładunku, jego cech, trwałości, podatności na zniszczenie, ubytki, 
ryzyka uszkodzenia, przy czym dokonując wyboru odpowiedniego sposobu mocowania 
ładunku dostawca/kierowca powinien kierować się obowiązującymi przepisami prawa oraz 
normami, a także interesem Walstead w bezpiecznym przewozie ładunku, bez jego 
uszkodzenia. W zleceniu transportowym Walstead ma prawo (ale nie obowiązek) zamieścić 
instrukcje co do sposobu zabezpieczenia ładunku. Instrukcje takie albo ich brak nie mają 
znaczenia dla odpowiedzialności dostawcy (w tym dostawca nie jest związany takimi 
instrukcjami i nadal ponosi wyłączną odpowiedzialność za dopełnienie opisanych powyżej 
obowiązków).  

13. Dostawca jest zobowiązany do zweryfikowania ładunku pod kątem jego zgodności ze 
zleceniem transportowym i listem przewozowym. W przypadku braku powiadomienia Walstead 
o rozbieżnościach, wszelkie wynikające z tego tytułu koszty i wydatki poniesione przez 
którąkolwiek ze stron obciążają dostawcę. 

14. Kierowca ma obowiązek aktywnie asystować przy załadunku, w sposób wyraźny, jasnym i 
prostym językiem, informować/instruować pracownika Walstead o sposobie właściwego 
rozmieszczenia ładunku w części ładunkowej środka transportu oraz weryfikować stan ładunku, 
w tym w szczególności w zakresie zabezpieczeń, załadunku, mając na uwadze dobór 
odpowiedniego sposobu załadunku, sposobu mocowania, a także gdy istnieją ku temu 
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uzasadnione podstawy może dokonać protokolarnego sprawdzenia. Protokół z takiego 
sprawdzenia powinien być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

15. Kierowca/dostawca odpowiada nie tylko za dobór kompatybilnego do danego transportu środka 
transportu, ale także odpowiednie i bezpieczne, adekwatne do rodzaju towaru rozmieszczenie 
ładunku (przy uwzględnieniu dobranego sposobu mocowania) w części ładunkowej środka 
transportu, aby jego przewóz odbywał się zgodnie z przepisami prawa, a zarazem pozostawał 
w zgodzie z interesami Walstead, w tym by ładunek nie uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu – w 
tym zakresie Walstead może dokonać w szczególności wspomnianego sprawdzenia. 

16. Dostawca oświadcza, że zarówno dostawca, jak i wszystkie osoby wykonujące usługi 
transportowe, w tym kierowcy posiadają wymagane i niezbędne dla wykonania usług 
transportowych doświadczenie, zezwolenia, licencje, uprawnienia i wiedzę w zakresie m.in. 
przewozu ładunku, w tym mocowania ładunku, przy uwzględnieniu określonych typów/rodzajów 
ładunku.  

17. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy zleceniem transportowym, 
a wystawionymi kierowcy przez załadowcę dokumentami transportowymi wymagany jest 
niezwłoczny kontakt z właściwym Koordynatorem Transportu Walstead celem wyjaśnienia 
niezgodności. W przypadku braku powiadomienia Walstead o rozbieżnościach, wszelkie 
wynikające z tego tytułu koszty i wydatki poniesione przez dostawcę lub Walstead obciążają 
dostawcę. 

18. W przypadku zaistnienia komplikacji na trasie dojazdu do miejsca nadania lub miejsca 
docelowego, w tym komplikacji, które mogą zakłócić w jakikolwiek sposób terminowe 
dostarczenie ładunku do odbiorcy, bezwzględnie wymagana jest natychmiastowa telefoniczna 
i mailowa informacja o zaistniałym problemie. Dotyczy to każdego rodzaju komplikacji (np. 
opóźnienie, utrata, ubytek, uszkodzenia ładunku, awaria środka transportu). W przypadku, gdy 
w wyniku komplikacji część lub cały ładunek, zawierający Informacje, zdefiniowane w punkcie 
VI niniejszego dokumentu (w tym dane osobowe) znajdzie się poza pojazdem lub nie będzie 
odpowiednio zabezpieczony, dostawca niezależnie od przekazania informacji odpowiedzialny 
jest za jak najszybsze zabezpieczenie takiego ładunku oraz poinformowanie Walstead o tym 
fakcie. 

19. Powierzenie przez dostawcę wykonywania usług transportowych w całości lub w części 
podwykonawcom jest zabronione. Powyższe nie dotyczy jedynie powierzenia przez dostawcę 
będącego spedytorem wykonywania usług transportowych podwykonawcom - przewoźnikom. 
Dostawca jest spedytorem tylko wówczas, gdy spełnia wszelkie wymagania dla wykonywania 
spedycji, w tym ma niezbędne zezwolenia, licencje, uprawnienia. W żadnych wypadku nie jest 
dozwolone wystawianie przewozu towaru lub poszukiwanie podwykonawców za pomocą giełd 
transportowych. Dostawca zapewnia, że podwykonawcy wykonujący usługi transportowe będą 
zobowiązani do ich wykonywania, co najmniej według tych samych zasad co określone w OZW 
i umowie.  

20. Usługa transportowa jest uważana za wykonaną z chwilą przedstawienia ładunku do 
rozładunku w miejscu wskazanym w umowie, chyba że Walstead wyraźnie przyjął obowiązek 
rozładunku (wówczas usługa transportowa jest uważana za wykonaną z chwilą zakończenia 
rozładunku w miejscu wskazanym w umowie), bądź też strony w umowie wskazały inne 
zdarzenie świadczące o wykonaniu usługi transportowej. 

21. Jeżeli w toku realizacji usługi transportowej konieczne okaże się podjęcie przez dostawcę 
jakichkolwiek nieprzewidzianych przez strony czynności, dostawca podejmie się ich wykonania 
po uprzednim potwierdzeniu ich przez Walstead. W przypadku wystąpienia sytuacji nagłych, 
gdy kontakt z Walstead jest niemożliwy, a zwłoka w działaniu grozi niepowetowaną szkodą, 
dostawca podejmie się czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim na własne ryzyko, na 
koszt Walstead. 

22. W przypadku zaistnienia potrzeby przedstawienia przez Walstead dokumentu 
potwierdzającego wykonanie przewozu, dostawca zobowiązuje się przekazać taki dokument / 
zestaw dokumentów w formie skanu, kserokopii lub oryginału najpóźniej do czterdziestu ośmiu 
(48) godzin od pojawienia się takiej potrzeby po stronie Walstead. Dostawca natychmiast po 
otrzymaniu żądania Walstead przekaże Walstead informacje na temat aktualnego statusu 
pojazdu (aktualna lokalizacja pojazdu) w trakcie wykonywania usługi transportowej (tracking 
pojazdów). Informacje takie mogą pochodzić z systemu GPS albo innego systemu wdrożonego 
przez dostawcę. Informacja takie powinny obejmować, co najmniej (i) numery rejestracyjne 
pojazdu, (ii) imię i nazwisko kierowcy, (iii) numer telefonu kierowcy, (iii) współrzędne 
geograficzne dla lokalizacji pojazdu lub inne dane niezbędne do dokładnego określenia 
lokalizacji pojazdu.   

23. Zobowiązania wynikające z OZW mają zastosowanie do każdej umowy, w tym do każdego 
zlecenia transportowego złożonego dostawcy przez Walstead w okresie obowiązywania OZW, 
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bez względu na to, czy OZW zostały przywołane w umowie, w tym w zleceniu transportowym / 
załączone do umowy, w tym zlecenia transportowego.  

24. DO UMOWY NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA WZORCE UMÓW, W TYM REGULAMINY LUB 
OGÓLNE WARUNKI UMÓW STOSOWANE PRZEZ DOSTAWCĘ, CHOCIAŻBY WZORCE 
UMÓW ZOSTAŁY DORĘCZONE WALSTEAD LUB UDOSTĘPNIONE WALSTEAD W INNY 
SPOSÓB PRZED ZAWARCIEM UMOWY LUB W TRAKCIE JEJ WYKONYWANIA. W 
KAŻDYM PRZYPADKU ZLECENIE TRANSPORTOWE WRAZ Z OZW STANOWI OSTATNIĄ 
OFERTĘ, KTÓRĄ DOSTAWCA PRZYJMUJE POPRZEZ PRZYSTĄPIENIE DO WYKONANIA 
USŁUGI TRANSPORTOWEJ, CHOCIAŻBY DOSTAWCA PÓŹNIEJ DORĘCZYŁ WALSTEAD 
WZORZEC UMOWY I WALSTEAD NIE USTOSUNKOWAŁ SIĘ DO NIEGO, W TYM NIE 
SPRZECIWIŁ SIĘ JEGO STOSOWANIU.  
 

IV. Reklamacje i odpowiedzialność 
 

25. Do odpowiedzialności dostawcy stosuje się odpowiednie przepisy prawa. W szczególności, w 
przypadku krajowego transportu drogowego towarów, dostawca ponosi odpowiedzialność za 
utratę, ubytek, uszkodzenie towaru lub opóźnienie, chyba że utrata, ubytek, uszkodzenie lub 
opóźnienie w przewozie towaru powstały z przyczyn występujących po stronie Walstead lub 
odbiorcy, nie wywołanych winą dostawcy, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej.  

26. Dostawca odpowiada za naruszenie obowiązków wynikających z OZW oraz umowy przez 
pracowników oraz podwykonawców dostawcy jak za własne naruszenie, chociażby dostawca 
nie ponosił winy w wyborze tych podmiotów lub zachowanie takiego podmiotu zostało podjęte 
jedynie przy okazji wykonywania obowiązków. 

27. Walstead żąda ustalenia stanu towaru, zgłasza zastrzeżenia co do stanu towaru oraz składa 
reklamacje w terminach wynikających z przepisów prawa.  

28. Dostawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania (termin na doręczenie 
Walstead odpowiedzi na reklamację, której treść powinna być zgodna z przepisami prawa). 
Reklamacja jest kompletna w przypadku, gdy jej treść jest zgodna z przepisami prawa, a do 
reklamacji załączono kopię listu przewozowego, oraz w przypadku, gdy Walstead posiada takie 
dokumenty - kopię faktury, z której wynika cena towaru, kopię protokołu o stanie towaru, kopię 
zamówienia / umowy, na podstawie, której towar został wyprodukowany oraz kopię 
korespondencji Walstead z innymi podmiotami w sprawie rodzaju i wysokości roszczenia. W 
przypadku, gdy reklamacja nie jest kompletna, dostawca, w terminie do 7 dni od otrzymania 
reklamacji, wzywa Walstead do jej uzupełnienia, wraz z odpowiednim pouczeniem, w terminie, 
co najmniej 14 dni od otrzymania wezwania. Reklamacja nieuzupełniona jest pozostawiana bez 
rozpoznania. W przypadku uzupełnienia reklamacji, termin na rozpoznanie reklamacji jest 
liczony od dnia otrzymania przez dostawcę uzupełnionej reklamacji. W przypadku, gdy z 
przepisów prawa wynikają inne terminy, w tym inne terminy rozpoznania reklamacji, stosuje się 
takie inne terminy. Reklamacja, odpowiedź na reklamację oraz inna korespondencja, w tym 
wezwania powinny być składane na piśmie, a w przypadku krajowego transportu drogowego - 
także w formie dokumentowej albo elektronicznej na adresy e-mail podane przez Walstead 
oraz dostawcę. 

29. Dostawca jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej dostawcy zarówno w ruchu krajowym oraz w ruchu międzynarodowym, o ile przewóz 
będzie dotyczył transportu międzynarodowego. 

30. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dostawcy obejmuje całkowite i częściowe 
uszkodzenie lub utratę ładunku w transporcie krajowym lub międzynarodowym, jak również 
między innymi: szkody powstałe w czasie przewozu ładunków podwyższonego ryzyka oraz 
szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju. 

31. W przypadku, gdy świadczenie usług transportowych na podstawie OZW będzie odbywało się 
w ruchu międzynarodowym dostawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia ważnego 
na terytorium każdego z krajów, w których odbywa się transport. 

32. O ile będzie to miało zastosowanie (usługa transportowa stanowi międzynarodowy transport 
drogowy towarów), reklamacje będą składane i rozstrzygane zgodnie z trybem postępowania 
reklamacyjnego przewidzianym w Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu 
Drogowego Towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r. (Dz. U. z 1962r., Nr 49, poz. 238 z 
późniejszymi zmianami). 
 

V. Wynagrodzenie 
 

33. Walstead zapłaci dostawcy wynagrodzenie w wysokości ustalonej w umowie. 
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34. Kwoty podane w umowie są kwotami netto do których zostanie dodany VAT w wysokości oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

35. Walstead będzie zobowiązane do zapłaty dostawcy dodatkowego wynagrodzenia lub kosztów, 
które nie zostały ujęte w umowie, gdy dostawca podjął czynności w celu należytego wykonania 
umowy lub w celu zabezpieczenia roszczeń Walstead, o ile takie dodatkowe wynagrodzenie 
lub koszty zostały przed ich poniesieniem zaakceptowane przez Walstead. Akceptacja, o której 
mowa powyżej powinna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

36. Korporacyjny termin płatności wynosi 60 dni, liczony od daty doręczenia Walstead prawidłowo 
wystawionej faktury. 

37. Każda faktura musi być poparta właściwym dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi 
transportowej, tj. listem przewozowym (w przypadku transportu krajowego dodatkowo 
podpisany przez odbiorcę dokument WZ; a w przypadku transportu międzynarodowego 
podpisany przez odbiorcę dokument CMR). 

38. Brak dostarczenia wraz z fakturą dokumentów potwierdzających wykonanie usługi 
transportowej, opisanych w punkcie 37 będzie skutkował brakiem zapłaty za fakturę, do czasu 
dostarczenia Walstead kompletnej dokumentacji.  

39. Każda faktura musi zawierać unikatowy nr PO identyfikujący daną usługę transportową w 
systemie księgowym Walstead – nr PO jest tworzony przez Koordynatora Transportu Walstead 
najpóźniej w dniu załadunku. Za zdobycie i umieszczenie nr PO na fakturze odpowiedzialny 
jest dostawca. Brak nr PO na fakturze może wpłynąć na wydłużenie terminu płatności. 

40. Wartość frachtu na fakturze musi pokrywać się z wartością frachtu uzgodnioną z 
Koordynatorem Transportu Walstead w umowie lub w innym dokumencie. 

41. WALSTEAD KRAKÓW SP. Z O.O. MA STATUS DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY zgodnie z 
definicją dużego przedsiębiorcy zawartą w przepisach ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, z późniejszymi 
zmianami (ostatnia zm. Dz.U. 2019, poz. 1649) - art. 4 (6) ustawy. Niniejsze oświadczenie jest 
składane w celu dopełnienia obowiązku z art. 4c ustawy. 
 

VI. Poufność 
 

42. Dostawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przez 
dostawcę w związku z zawieraniem umowy lub wykonywaniem usługi transportowej, w tym 
informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych, kadrowych, 
finansowych, informacji zawartych w umowie, informacji dotyczących Walstead, innych spółek 
z Grupy Walstead, ich klientów oraz dostawców, odbiorcy, terminu przewozu, ilości ładunku 
(np. liczba roli papieru, liczba palet z ładunkiem), wagi ładunku, rodzaju ładunku (np. rodzaj, 
gramatura przewożonego papieru), a także wszelkich treści zawartych w ładunku (np. 
informacje zawarte w przewożonych katalogach, ulotkach, magazynach), informacji zawartych 
w dokumentach przewozowych, danych osobowych oraz innych informacji posiadających 
wartość gospodarczą, bez względu na to, czy informacje takie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późniejszymi zmianami), czy też nie (Informacje).  

43. Obowiązek poufności, o którym mowa w niniejszym punkcie, dotyczy również Informacji 
przekazanych dostawcy m.in. przez klientów Walstead, inne spółki z grupy Walstead lub ich 
klientów.  

44. Dostawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji, w których posiadanie 
dostawca wejdzie również (albo wyłącznie) w inny sposób niż w związku z zawieraniem umowy 
lub wykonywaniem usługi transportowej (np. tylko przy okazji zawierania umowy lub 
wykonywania usługi transportowej). Obowiązek poufności, o którym mowa wyżej, dotyczy 
również Informacji, które w wewnętrznych strukturach Walstead lub innego podmiotu są 
powszechnie znane (np. wydawany nakład, obroty z kontrahentami, dane obrazujące wielkość 
produkcji i sprzedaży, a także źródła zaopatrzenia). 

45. Dostawca zobowiązuje się do niepozyskiwania, nieprzekazywania, nieujawniania Informacji, a 
także niewykorzystywania Informacji w jakimkolwiek celu, w tym w celu zagrażającym 
interesom Walstead, innej spółki z grupy Walstead, ich klienta, dostawcy, z wyjątkiem 
wykorzystania Informacji wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do należytego wykonania 
usługi transportowej przez dostawcę.    

46. Dostawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do zachowania 
Informacji w tajemnicy, w tym do poinformowania pracowników, współpracowników, 
podwykonawców o obowiązku zachowania Informacji w tajemnicy oraz do zabezpieczenia 
Informacji przed dostępem osób nieuprawnionych.  

47. Za działania oraz zaniechania podmiotów przy pomocy, których dostawca wykonuje usługę 
transportową lub którym powierza wykonanie usługi transportowej, w całości albo w części, w 
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wyniku, których doszło do naruszenia obowiązku poufności, o którym mowa w niniejszym 
punkcie, dostawca odpowiada jak za własne działania oraz zaniechania, chociażby dostawca 
nie ponosił winy w wyborze takiego podmiotu, jego działanie lub zaniechanie miało miejsce 
jedynie przy okazji wykonywania powierzonych obowiązków lub po ustaniu stosunku prawnego 
łączącego taki podmiot z dostawcą. 

48. W każdym przypadku naruszenia przez dostawcę któregokolwiek z obowiązków, o których 
mowa w niniejszym punkcie, w tym w każdym przypadku pozyskania, przekazania, ujawnienia 
lub wykorzystania Informacji z naruszeniem zapisów niniejszego punktu, Walstead ma prawo 
domagać się od dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 15.000-EUR za każdy taki 
przypadek. Walstead wystawi odpowiednią notę obciążeniową albo inny dokument księgowy. 
Kara umowna będzie płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od doręczenia dostawcy takiego 
dokumentu. Walstead jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość kary umownej. 

49. Zobowiązanie do zachowania Informacji w tajemnicy, o którym mowa w niniejszym punkcie 
obowiązuje przez czas nieokreślony. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć powyższe 
zobowiązanie z zachowaniem dziesięcioletniego (10-cio letniego) terminu wypowiedzenia. 
Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy nie stanowi wypowiedzenia powyższego zobowiązania. 
Powyższe nie ma zastosowania do Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zachowane w tajemnicy 
bezterminowo (bez prawa do wypowiedzenia). 
 

VII. Ochrona danych osobowych 
 

50. Dostawca, jako administrator danych osobowych zobowiązuje się do dopełnienia wszelkich 
obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów prawa dotyczących przetwarzania 
danych osobowych. 

51. Walstead Kraków Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych osób reprezentujących 
drugą stronę. Główne rodzaje przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, miejsce 
wykonywania pracy (adres), nazwa pracodawcy, pełniona funkcja. Główny cel przetwarzania 
danych osobowych: oznaczenie osoby uprawnionej do reprezentowania drugiej strony. Pełna 
treść klauzuli informacyjnej, w tym informacja o prawach przysługujących osobie, której dane 
dotyczą, znajduje się na stronie internetowej, w zakładce RODO, na dole strony internetowej 
(Załączniki - klauzule informacyjne - osoby kontaktowe), pod adresem URL: 
https://www.walstead-ce.com/wp-content/uploads/2020/09/Instrukcja-do-klauzul-
informacyjnych_Walstead_Krakow_21_09_2020-PL.pdf.  
 

VIII. Postanowienia końcowe 
 

52. Jeśli poszczególne postanowienia OZW lub umowy są całkowicie lub częściowo nieważne lub 
bezskuteczne, ważność i skuteczność pozostałych postanowień OZW lub umowy pozostaną 
nienaruszone. Nieważne lub bezskuteczne postanowienie zostanie zastąpione przez 
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, a w przypadku ich braku, przez strony ważnym i 
skutecznym postanowieniem, które najlepiej odpowiada zamierzonemu znaczeniu i celowi 
nieważnego lub bezskutecznego postanowienia. 

53. Z zastrzeżeniem punktu 49 OZW, w przypadku, gdy umowa nie stanowi inaczej, każda ze stron 
ma prawo wypowiedzieć OZW z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu OZW powinno 
być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Usługi transportowe niewykonane 
do dnia upływu terminu wypowiedzenia zostaną wykonane, także po upływie tego terminu, 
zgodnie z OZW oraz umową.  

54. Walstead zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany OZW w każdym czasie. Zmiany mogą 
dotyczyć zagadnień technicznych związanych z wykonywaniem usług transportowych, w tym 
stosowanych zabezpieczeń, a także zagadnień, których zmiana jest niezbędna z uwagi na 
zmianę obowiązujących przepisów prawa. Walstead doręczy dostawcy zmienione OZW z 
wykorzystaniem poczty elektronicznej (np. w treści e-maila albo jako załącznik do e-maila). 
Zmiany w OZW mogą być również publikowane na https://www.walstead-ce.com/en/home/. 
Zmiany OZW obowiązują po upływie 14 dni od doręczenia dostawcy zmienionych OZW, chyba, 
że dostawca wypowie OZW ze skutkiem natychmiastowym w terminie do 7 dni od doręczenia 
dostawcy zmienionych OZW. Zmienione OZW mają zastosowanie do umów zawartych w dniu 
albo pod dniu, od którego obowiązują zmienione OZW. Wypowiedzenie OZW powinno być 
dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku wypowiedzenia OZW, 

https://www.walstead-ce.com/en/home/
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do umów zawartych przed wypowiedzeniem OZW a nieukończonych, stosuje się OZW w 
dotychczasowym brzmieniu.  

55. Uzgodnienia stron dotyczące zmiany lub uzupełnienia OZW powinny być dokonane w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

56. Ewentualne spory powstałe na tle OZW lub umów będą rozstrzygane przez sądy powszechne 
właściwe miejscowo dla siedziby Walstead.  

57. Do OZW, a także umów mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.   
58. OZW obowiązują od dnia podpisania niniejszego dokumentu przez czas nieoznaczony. 

 
W imieniu dostawcy: 
 
Imię i Nazwisko: 
 
Stanowisko: 
 
Podpis: 
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