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I. Definicje

1. W rozumieniu niniejszego dokumentu:

a) „dostawca” oznacza  b dzie przewo nika, spedytora lub inny podmiot, który prowadzi
dzia alno  gospodarcz  w zakresie us ug transportowych;

b) „kierowca” oznacza  b dzie osob  odpowiedzialn  za bezpo redni transport
towaru/ adunku, w tym osob  kieruj  pojazdem s cym do transportu
towarów/ adunków;

c) „towar” albo " adunek" oznacza  b dzie ka dy rodzaj rzeczy, który ma by
przedmiotem us ug transportowych;

d) „Walstead” oznacza  b dzie spó  Walstead Starachowice Sp. z o.o., z siedzib  w
Starachowicach, przy ul. Bema 2C, 27-200 Starachowice, dla której akta rejestrowe
prowadzi S d Rejonowy w Kielcach, Wydzia  X Gospodarczy Krajowego Rejestru

dowego, wpisan  do Rejestru Przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego pod
Numerem KRS: 0000437807, kapita  zak adowy: 25.238.410,00-z , Numer NIP:
6570232242, VAT UE: PL6570232242, numer rejestrowy (BDO): 000031251;

e) „OZW” oznacza  b dzie niniejsze Ogólne Zasady Wspó pracy dostawców us ug
transportowych z Walstead;

f) „umowa” oznacza  b dzie umow  w sprawie wykonania us ug transportowych,
zawart  pomi dzy Walstead a dostawc  w oparciu o OZW, w tym przede wszystkim z
wykorzystaniem zlecenia transportowego;

g) „us uga transportowa” oznacza  b dzie przewóz drogowy towarów, krajowy albo
mi dzynarodowy, a tak e inne us ugi okre lone w umowie, wykonywane w oparciu o
OZW;

h) „zespó  Koordynacji Transportem w Walstead" oznacza  b dzie wydzielon
organizacyjnie grup  osób, pracowników / wspó pracowników Walstead,
odpowiedzialnych za ca okszta t spraw zwi zanych z transportem towaru;

i) „zlecenie transportowe” oznacza  b dzie dokument potwierdzaj cy zlecenie dostawcy
przez Walstead wykonania us ugi transportowej na warunkach okre lonych w OZW.

II. Przedmiot OZW

2. W zwi zku ze wiadczonymi us ugami transportowymi przyjmuje si  poni szy dokument, który
okre la ogólne zasady wspó pracy dostawców us ug transportowych z Walstead. OZW stosuje
si  do wszystkich umów zawieranych przez Walstead z dostawcami. W przypadku
sprzeczno ci lub rozbie no ci pomi dzy postanowieniami OZW a tre ci  umowy wi ce s
postanowienia OZW, chyba, e tre  umowy jest korzystniejsza dla Walstead (wówczas wi
postanowienia umowy).
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3. Podstawowym narz dziem wspó pracy pomi dzy zespo em Koordynacji Transportem w
Walstead a dostawc  jest zlecenie transportowe, które zawiera komplet informacji na temat
przewozu oraz zapewnia poprawne i skuteczne dochodzenie roszcze . Zlecenie transportowe

 sk adane/przyjmowane w formie dokumentowej (w tym z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Zlecenie transportowe stanowi instrument do zawierania umów (zlecenie
transportowe stanowi ofert  Walstead zawarcia umowy, o tre ci wynikaj cej ze zlecenia
transportowego). OZW stosuje si  do ka dego zlecenia transportowego, chocia by OZW nie
zosta y do czone do zlecenia transportowego lub nie zosta y wskazane w tre ci zlecenia
transportowego.

III. Realizacja us ug

4. Zlecenie transportowe mo e by  przyj te przez dostawc  jedynie bez zastrze . Brak
odpowiedzi na zlecenie transportowe w terminie do jednej (1) godziny od jego dor czenia
dostawcy jest równoznaczny z przyj ciem zlecenia transportowego przez dostawc
(zawarciem umowy).

5. Zmiany/uzupe nienia umowy, w tym zlecenia transportowego powinny by  dokonywane w
formie dokumentowej, w tym z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Zmiana zlecenia
transportowego przez Walstead, po jego otrzymaniu przez dostawc , b dzie traktowana jako
nowe zlecenie transportowe, chyba e strony uzgodni  inaczej w formie dokumentowej, w tym
z wykorzystaniem poczty elektronicznej, pod rygorem niewa no ci.

6. Przyj cie towaru odbywa si  na podstawie listu przewozowego podpisanego przez Walstead
oraz dostawc /kierowc  realizuj cego us ug  transportow .

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

8. Walstead wskazuje w zleceniu transportowym wymagany termin dostawy.
9. Magazyny w Walstead pracuj  w systemie 24/7. Koordynator Transportu Walstead mo e

narzuci  dostawcy dok adn  godzin  za adunku, która staje si  wi cym dla dostawcy
terminem podstawienia rodka transportu. Opó nienie w podstawieniu rodka transportu w
takim terminie b dzie skutkowa  konieczno ci  oczekiwania rodka transportu do kolejnego,
wolnego okna czasowego.

10. Dostawcy/kierowcy podczas operacji za adunku i roz adunku zobligowani s  do post powania,
w zakresie bezpiecze stwa, wg wytycznych pracowników Walstead oraz przyj tych w danej
lokalizacji zasad BHP, z zastrze eniem punktu 11 OZW.

11. Z zastrze eniem punktu 12 OZW, preferowany typ rodka transportu to plandeka
– podstawienie naczepy z zabudow  typu izoterma / ch odnia / tandem jest mo liwe tylko i
wy cznie po konsultacji z Koordynatorem Transportu Walstead. W celu zabezpieczenia
nale ytego stanu adunku, w tym zabezpieczenia adunku przed zanieczyszczeniem, w ka dym
przypadku m.in. plandeka lub zabudowa musi by  czysta (na zewn trz i wewn trz). Ka dy
pojazd zostanie zaplombowany.

12. Dostawca/kierowca odpowiada za to, aby ka dy podstawiany rodek transportu nadawa  si
do transportu danego typu/rodzaju adunku, w tym zw aszcza by  odpowiednio wyposa ony
(stosowne zabezpieczenie np.: komplet pasów mocuj cych adunek na ka dy rz d palet, belki
blokuj ce, poduszki powietrzne itp.), zawsze jednak w zale no ci i przy uwzgl dnieniu m.in.
rodzaju transportowanego adunku, jego cech, trwa ci, podatno ci na zniszczenie, ubytki,
ryzyka uszkodzenia, przy czym dokonuj c wyboru odpowiedniego sposobu mocowania
adunku dostawca/kierowca powinien kierowa  si  obowi zuj cymi przepisami prawa oraz
normami, a tak e interesem Walstead w bezpiecznym przewozie adunku, bez jego
uszkodzenia. W zleceniu transportowym Walstead ma prawo (ale nie obowi zek) zamie ci
instrukcje co do sposobu zabezpieczenia adunku. Instrukcje takie albo ich brak nie maj
znaczenia dla odpowiedzialno ci dostawcy (w tym dostawca nie jest zwi zany takimi
instrukcjami i nadal ponosi wy czn  odpowiedzialno  za dope nienie opisanych powy ej
obowi zków).

13. Dostawca jest zobowi zany do zweryfikowania adunku pod k tem jego zgodno ci ze
zleceniem transportowym i listem przewozowym. W przypadku braku powiadomienia Walstead
o rozbie no ciach, wszelkie wynikaj ce z tego tytu u koszty i wydatki poniesione przez
któr kolwiek ze stron obci aj  dostawc .

14. Kierowca ma obowi zek aktywnie asystowa  przy za adunku, w sposób wyra ny, jasnym i
prostym j zykiem, informowa /instruowa  pracownika Walstead o sposobie w ciwego
rozmieszczenia adunku w cz ci adunkowej rodka transportu oraz weryfikowa  stan adunku,
w tym w szczególno ci w zakresie zabezpiecze , za adunku, maj c na uwadze dobór
odpowiedniego sposobu za adunku, sposobu mocowania, a tak e gdy istniej  ku temu



___________________________________________________________________________________________________________________________

3

uzasadnione podstawy mo e dokona  protokolarnego sprawdzenia. Protokó  z takiego
sprawdzenia powinien by  sporz dzony w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci.

15. Kierowca/dostawca odpowiada nie tylko za dobór kompatybilnego do danego transportu rodka
transportu, ale tak e odpowiednie i bezpieczne, adekwatne do rodzaju towaru rozmieszczenie
adunku (przy uwzgl dnieniu dobranego sposobu mocowania) w cz ci adunkowej rodka
transportu, aby jego przewóz odbywa  si  zgodnie z przepisami prawa, a zarazem pozostawa
w zgodzie z interesami Walstead, w tym by adunek nie uleg  zniszczeniu lub uszkodzeniu – w
tym zakresie Walstead mo e dokona  w szczególno ci wspomnianego sprawdzenia.

16. Dostawca o wiadcza, e zarówno dostawca, jak i wszystkie osoby wykonuj ce us ugi
transportowe, w tym kierowcy posiadaj  wymagane i niezb dne dla wykonania us ug
transportowych do wiadczenie, zezwolenia, licencje, uprawnienia i wiedz  w zakresie m.in.
przewozu adunku, w tym mocowania adunku, przy uwzgl dnieniu okre lonych typów/rodzajów
adunku.

17. W przypadku zaistnienia niezgodno ci pomi dzy zleceniem transportowym,
a wystawionymi kierowcy przez za adowc  dokumentami transportowymi wymagany jest
niezw oczny kontakt z w ciwym Koordynatorem Transportu Walstead celem wyja nienia
niezgodno ci. W przypadku braku powiadomienia Walstead o rozbie no ciach, wszelkie
wynikaj ce z tego tytu u koszty i wydatki poniesione przez dostawc  lub Walstead obci aj
dostawc .

18. W przypadku zaistnienia komplikacji na trasie dojazdu do miejsca nadania lub miejsca
docelowego, w tym komplikacji, które mog  zak óci  w jakikolwiek sposób terminowe
dostarczenie adunku do odbiorcy, bezwzgl dnie wymagana jest natychmiastowa telefoniczna
i mailowa informacja o zaistnia ym problemie. Dotyczy to ka dego rodzaju komplikacji (np.
opó nienie, utrata, ubytek, uszkodzenia adunku, awaria rodka transportu). W przypadku, gdy
w wyniku komplikacji cz  lub ca y adunek, zawieraj cy Informacje, zdefiniowane w punkcie
VI niniejszego dokumentu (w tym dane osobowe) znajdzie si  poza pojazdem lub nie b dzie
odpowiednio zabezpieczony, dostawca niezale nie od przekazania informacji odpowiedzialny
jest za jak najszybsze zabezpieczenie takiego adunku oraz poinformowanie Walstead o tym
fakcie.

19. Powierzenie przez dostawc  wykonywania us ug transportowych w ca ci lub w cz ci
podwykonawcom jest zabronione. Powy sze nie dotyczy jedynie powierzenia przez dostawc

cego spedytorem wykonywania us ug transportowych podwykonawcom - przewo nikom.
Dostawca jest spedytorem tylko wówczas, gdy spe nia wszelkie wymagania dla wykonywania
spedycji, w tym ma niezb dne zezwolenia, licencje, uprawnienia. W adnych wypadku nie jest
dozwolone wystawianie przewozu towaru lub poszukiwanie podwykonawców za pomoc  gie d
transportowych. Dostawca zapewnia, e podwykonawcy wykonuj cy us ugi transportowe b
zobowi zani do ich wykonywania, co najmniej wed ug tych samych zasad co okre lone w OZW
i umowie.

20. Us uga transportowa jest uwa ana za wykonan  z chwil  przedstawienia adunku do
roz adunku w miejscu wskazanym w umowie, chyba e Walstead wyra nie przyj  obowi zek
roz adunku (wówczas us uga transportowa jest uwa ana za wykonan  z chwil  zako czenia
roz adunku w miejscu wskazanym w umowie), b  te  strony w umowie wskaza y inne
zdarzenie wiadcz ce o wykonaniu us ugi transportowej.

21. Je eli w toku realizacji us ugi transportowej konieczne oka e si  podj cie przez dostawc
jakichkolwiek nieprzewidzianych przez strony czynno ci, dostawca podejmie si  ich wykonania
po uprzednim potwierdzeniu ich przez Walstead. W przypadku wyst pienia sytuacji nag ych,
gdy kontakt z Walstead jest niemo liwy, a zw oka w dzia aniu grozi niepowetowan  szkod ,
dostawca podejmie si  czynno ci, o których mowa w zdaniu poprzednim na w asne ryzyko, na
koszt Walstead.

22. W przypadku zaistnienia potrzeby przedstawienia przez Walstead dokumentu
potwierdzaj cego wykonanie przewozu, dostawca zobowi zuje si  przekaza  taki dokument /
zestaw dokumentów w formie skanu, kserokopii lub orygina u najpó niej do czterdziestu o miu
(48) godzin od pojawienia si  takiej potrzeby po stronie Walstead. Dostawca natychmiast po
otrzymaniu dania Walstead przeka e Walstead informacje na temat aktualnego statusu
pojazdu (aktualna lokalizacja pojazdu) w trakcie wykonywania us ugi transportowej (tracking
pojazdów). Informacje takie mog  pochodzi  z systemu GPS albo innego systemu wdro onego
przez dostawc . Informacja takie powinny obejmowa , co najmniej (i) numery rejestracyjne
pojazdu, (ii) imi  i nazwisko kierowcy, (iii) numer telefonu kierowcy, (iii) wspó rz dne
geograficzne dla lokalizacji pojazdu lub inne dane niezb dne do dok adnego okre lenia
lokalizacji pojazdu.

23. Zobowi zania wynikaj ce z OZW maj  zastosowanie do ka dej umowy, w tym do ka dego
zlecenia transportowego z onego dostawcy przez Walstead w okresie obowi zywania OZW,
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bez wzgl du na to, czy OZW zosta y przywo ane w umowie, w tym w zleceniu transportowym /
za czone do umowy, w tym zlecenia transportowego.

24. DO UMOWY NIE MAJ  ZASTOSOWANIA WZORCE UMÓW, W TYM REGULAMINY LUB
OGÓLNE WARUNKI UMÓW STOSOWANE PRZEZ DOSTAWC , CHOCIA BY WZORCE
UMÓW ZOSTA Y DOR CZONE WALSTEAD LUB UDOST PNIONE WALSTEAD W INNY
SPOSÓB PRZED ZAWARCIEM UMOWY LUB W TRAKCIE JEJ WYKONYWANIA. W
KA DYM PRZYPADKU ZLECENIE TRANSPORTOWE WRAZ Z OZW STANOWI OSTATNI
OFERT , KTÓR  DOSTAWCA PRZYJMUJE POPRZEZ PRZYST PIENIE DO WYKONANIA
US UGI TRANSPORTOWEJ, CHOCIA BY DOSTAWCA PÓ NIEJ DOR CZY  WALSTEAD
WZORZEC UMOWY I WALSTEAD NIE USTOSUNKOWA  SI  DO NIEGO, W TYM NIE
SPRZECIWI  SI  JEGO STOSOWANIU.

IV. Reklamacje i odpowiedzialno

25. Do odpowiedzialno ci dostawcy stosuje si  odpowiednie przepisy prawa. W szczególno ci, w
przypadku krajowego transportu drogowego towarów, dostawca ponosi odpowiedzialno  za
utrat , ubytek, uszkodzenie towaru lub opó nienie, chyba e utrata, ubytek, uszkodzenie lub
opó nienie w przewozie towaru powsta y z przyczyn wyst puj cych po stronie Walstead lub
odbiorcy, nie wywo anych win  dostawcy, z w ciwo ci towaru albo wskutek si y wy szej.

26. Dostawca odpowiada za naruszenie obowi zków wynikaj cych z OZW oraz umowy przez
pracowników oraz podwykonawców dostawcy jak za w asne naruszenie, chocia by dostawca
nie ponosi  winy w wyborze tych podmiotów lub zachowanie takiego podmiotu zosta o podj te
jedynie przy okazji wykonywania obowi zków.

27. Walstead da ustalenia stanu towaru, zg asza zastrze enia co do stanu towaru oraz sk ada
reklamacje w terminach wynikaj cych z przepisów prawa.

28. Dostawca rozpoznaje reklamacj  w terminie 14 dni od jej otrzymania (termin na dor czenie
Walstead odpowiedzi na reklamacj , której tre  powinna by  zgodna z przepisami prawa).
Reklamacja jest kompletna w przypadku, gdy jej tre  jest zgodna z przepisami prawa, a do
reklamacji za czono kopi  listu przewozowego, oraz w przypadku, gdy Walstead posiada takie
dokumenty - kopi  faktury, z której wynika cena towaru, kopi  protoko u o stanie towaru, kopi
zamówienia / umowy, na podstawie, której towar zosta  wyprodukowany oraz kopi
korespondencji Walstead z innymi podmiotami w sprawie rodzaju i wysoko ci roszczenia. W
przypadku, gdy reklamacja nie jest kompletna, dostawca, w terminie do 7 dni od otrzymania
reklamacji, wzywa Walstead do jej uzupe nienia, wraz z odpowiednim pouczeniem, w terminie,
co najmniej 14 dni od otrzymania wezwania. Reklamacja nieuzupe niona jest pozostawiana bez
rozpoznania. W przypadku uzupe nienia reklamacji, termin na rozpoznanie reklamacji jest
liczony od dnia otrzymania przez dostawc  uzupe nionej reklamacji. W przypadku, gdy z
przepisów prawa wynikaj  inne terminy, w tym inne terminy rozpoznania reklamacji, stosuje si
takie inne terminy. Reklamacja, odpowied  na reklamacj  oraz inna korespondencja, w tym
wezwania powinny by  sk adane na pi mie, a w przypadku krajowego transportu drogowego -
tak e w formie dokumentowej albo elektronicznej na adresy e-mail podane przez Walstead
oraz dostawc .

29. Dostawca jest zobowi zany do posiadania wa nego ubezpieczenia od odpowiedzialno ci
cywilnej dostawcy zarówno w ruchu krajowym oraz w ruchu mi dzynarodowym, o ile przewóz

dzie dotyczy  transportu mi dzynarodowego.
30. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej dostawcy obejmuje ca kowite i cz ciowe

uszkodzenie lub utrat adunku w transporcie krajowym lub mi dzynarodowym, jak równie
mi dzy innymi: szkody powsta e w czasie przewozu adunków podwy szonego ryzyka oraz
szkody powsta e w wyniku kradzie y i rozboju.

31. W przypadku, gdy wiadczenie us ug transportowych na podstawie OZW b dzie odbywa o si
w ruchu mi dzynarodowym dostawca jest zobowi zany do posiadania ubezpieczenia wa nego
na terytorium ka dego z krajów, w których odbywa si  transport.

32. O ile b dzie to mia o zastosowanie (us uga transportowa stanowi mi dzynarodowy transport
drogowy towarów), reklamacje b  sk adane i rozstrzygane zgodnie z trybem post powania
reklamacyjnego przewidzianym w Konwencji o Umowie Mi dzynarodowego Przewozu
Drogowego Towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r. (Dz. U. z 1962r., Nr 49, poz. 238 z
pó niejszymi zmianami).

V. Wynagrodzenie

33. Walstead zap aci dostawcy wynagrodzenie w wysoko ci ustalonej w umowie.
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34. Kwoty podane w umowie s  kwotami netto do których zostanie dodany VAT w wysoko ci oraz
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa.

35. Walstead b dzie zobowi zane do zap aty dostawcy dodatkowego wynagrodzenia lub kosztów,
które nie zosta y uj te w umowie, gdy dostawca podj  czynno ci w celu nale ytego wykonania
umowy lub w celu zabezpieczenia roszcze  Walstead, o ile takie dodatkowe wynagrodzenie
lub koszty zosta y przed ich poniesieniem zaakceptowane przez Walstead. Akceptacja, o której
mowa powy ej powinna by  dokonana w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci.

36. Korporacyjny termin p atno ci wynosi 60 dni, liczony od daty dor czenia Walstead prawid owo
wystawionej faktury.

37. Ka da faktura musi by  poparta w ciwym dokumentem potwierdzaj cym wykonanie us ugi
transportowej, tj. listem przewozowym (w przypadku transportu krajowego dodatkowo
podpisany przez odbiorc  dokument WZ; a w przypadku transportu mi dzynarodowego
podpisany przez odbiorc  dokument CMR).

38. Brak dostarczenia wraz z faktur  dokumentów potwierdzaj cych wykonanie us ugi
transportowej, opisanych w punkcie 37 b dzie skutkowa  brakiem zap aty za faktur , do czasu
dostarczenia Walstead kompletnej dokumentacji.

39. Ka da faktura musi zawiera  unikatowy nr PO identyfikuj cy dan  us ug  transportow  w
systemie ksi gowym Walstead – nr PO jest tworzony przez Koordynatora Transportu Walstead
najpó niej w dniu za adunku. Za zdobycie i umieszczenie nr PO na fakturze odpowiedzialny
jest dostawca. Brak nr PO na fakturze mo e wp yn  na wyd enie terminu p atno ci.

40. Warto  frachtu na fakturze musi pokrywa  si  z warto ci  frachtu uzgodnion  z
Koordynatorem Transportu Walstead w umowie lub w innym dokumencie.

41. Walstead Starachowice Sp. z o.o. posiada status du ego przedsi biorcy zgodnie z definicj
du ego przedsi biorcy zawart  w przepisach ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzia aniu
nadmiernym opó nieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.2022.893 z dnia 2022.04.25, z
pó niejszymi zmianami).

VI. Poufno

42. Dostawca zobowi zuje si  do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przez
dostawc  w zwi zku z zawieraniem umowy lub wykonywaniem us ugi transportowej, w tym
informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych, kadrowych,
finansowych, informacji zawartych w umowie, informacji dotycz cych Walstead, innych spó ek
z Grupy Walstead, ich klientów oraz dostawców, odbiorcy, terminu przewozu, ilo ci adunku
(np. liczba roli papieru, liczba palet z adunkiem), wagi adunku, rodzaju adunku (np. rodzaj,
gramatura przewo onego papieru), a tak e wszelkich tre ci zawartych w adunku (np.
informacje zawarte w przewo onych katalogach, ulotkach, magazynach), informacji zawartych
w dokumentach przewozowych, danych osobowych oraz innych informacji posiadaj cych
warto  gospodarcz , bez wzgl du na to, czy informacje takie stanowi  tajemnic
przedsi biorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z pó niejszymi zmianami), czy te  nie (Informacje).

43. Obowi zek poufno ci, o którym mowa w niniejszym punkcie, dotyczy równie  Informacji
przekazanych dostawcy m.in. przez klientów Walstead, inne spó ki z grupy Walstead lub ich
klientów.

44. Dostawca zobowi zuje si  do zachowania w tajemnicy Informacji, w których posiadanie
dostawca wejdzie równie  (albo wy cznie) w inny sposób ni  w zwi zku z zawieraniem umowy
lub wykonywaniem us ugi transportowej (np. tylko przy okazji zawierania umowy lub
wykonywania us ugi transportowej). Obowi zek poufno ci, o którym mowa wy ej, dotyczy
równie  Informacji, które w wewn trznych strukturach Walstead lub innego podmiotu s
powszechnie znane (np. wydawany nak ad, obroty z kontrahentami, dane obrazuj ce wielko
produkcji i sprzeda y, a tak e ród a zaopatrzenia).

45. Dostawca zobowi zuje si  do niepozyskiwania, nieprzekazywania, nieujawniania Informacji, a
tak e niewykorzystywania Informacji w jakimkolwiek celu, w tym w celu zagra aj cym
interesom Walstead, innej spó ki z grupy Walstead, ich klienta, dostawcy, z wyj tkiem
wykorzystania Informacji wy cznie w celu i w zakresie niezb dnym do nale ytego wykonania
us ugi transportowej przez dostawc .

46. Dostawca zobowi zuje si  do podj cia wszelkich dzia  niezb dnych do zachowania
Informacji w tajemnicy, w tym do poinformowania pracowników, wspó pracowników,
podwykonawców o obowi zku zachowania Informacji w tajemnicy oraz do zabezpieczenia
Informacji przed dost pem osób nieuprawnionych.

47. Za dzia ania oraz zaniechania podmiotów przy pomocy, których dostawca wykonuje us ug
transportow  lub którym powierza wykonanie us ugi transportowej, w ca ci albo w cz ci, w
wyniku, których dosz o do naruszenia obowi zku poufno ci, o którym mowa w niniejszym
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punkcie, dostawca odpowiada jak za w asne dzia ania oraz zaniechania, chocia by dostawca
nie ponosi  winy w wyborze takiego podmiotu, jego dzia anie lub zaniechanie mia o miejsce
jedynie przy okazji wykonywania powierzonych obowi zków lub po ustaniu stosunku prawnego

cz cego taki podmiot z dostawc .
48. W ka dym przypadku naruszenia przez dostawc  któregokolwiek z obowi zków, o których

mowa w niniejszym punkcie, w tym w ka dym przypadku pozyskania, przekazania, ujawnienia
lub wykorzystania Informacji z naruszeniem zapisów niniejszego punktu, Walstead ma prawo
domaga  si  od dostawcy zap aty kary umownej w wysoko ci 15.000-EUR za ka dy taki
przypadek. Walstead wystawi odpowiedni  not  obci eniow  albo inny dokument ksi gowy.
Kara umowna b dzie p atna w terminie 7 (siedmiu) dni od dor czenia dostawcy takiego
dokumentu. Walstead jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupe niaj cego,
przenosz cego wysoko  kary umownej.

49. Zobowi zanie do zachowania Informacji w tajemnicy, o którym mowa w niniejszym punkcie
obowi zuje przez czas nieokre lony. Ka da ze stron ma prawo wypowiedzie  powy sze
zobowi zanie z zachowaniem dziesi cioletniego (10-cio letniego) terminu wypowiedzenia.
Wypowiedzenie powinno by  dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci.
Wyga ni cie lub rozwi zanie umowy nie stanowi wypowiedzenia powy szego zobowi zania.
Powy sze nie ma zastosowania do Informacji stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa.
Informacje stanowi ce tajemnic  przedsi biorstwa powinny by  zachowane w tajemnicy
bezterminowo (bez prawa do wypowiedzenia).

VII. Ochrona danych osobowych

50. Dostawca, jako administrator danych osobowych zobowi zuje si  do dope nienia wszelkich
obowi zków wynikaj cych z odpowiednich przepisów prawa dotycz cych przetwarzania
danych osobowych.

51. Walstead Starachowice Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych osób
reprezentuj cych drug  stron . G ówne rodzaje przetwarzanych danych osobowych: imi ,
nazwisko, miejsce wykonywania pracy (adres), nazwa pracodawcy, pe niona funkcja. G ówny
cel przetwarzania danych osobowych: oznaczenie osoby uprawnionej do reprezentowania
drugiej strony. Pe na tre  klauzuli informacyjnej, w tym informacja o prawach przys uguj cych
osobie, której dane dotycz , znajduje si  na stronie internetowej, w zak adce RODO, na dole
strony internetowej (Za czniki - klauzule informacyjne - osoby kontaktowe), pod adresem URL:
https://www.walstead-ce.com/wp-content/uploads/2020/09/Instrukcja-do-klauzul-
informacyjnych_Walstead_Starachowice_21_09_2020-PL.pdf.

VIII. Postanowienia ko cowe

52. Je li poszczególne postanowienia OZW lub umowy s  ca kowicie lub cz ciowo niewa ne lub
bezskuteczne, wa no  i skuteczno  pozosta ych postanowie  OZW lub umowy pozostan
nienaruszone. Niewa ne lub bezskuteczne postanowienie zostanie zast pione przez
bezwzgl dnie obowi zuj ce przepisy prawa, a w przypadku ich braku, przez strony wa nym i
skutecznym postanowieniem, które najlepiej odpowiada zamierzonemu znaczeniu i celowi
niewa nego lub bezskutecznego postanowienia.

53. Z zastrze eniem punktu 49 OZW, w przypadku, gdy umowa nie stanowi inaczej, ka da ze stron
ma prawo wypowiedzie  OZW z zachowaniem miesi cznego terminu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesi ca kalendarzowego. O wiadczenie o wypowiedzeniu OZW powinno
by  z one w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci. Us ugi transportowe niewykonane
do dnia up ywu terminu wypowiedzenia zostan  wykonane, tak e po up ywie tego terminu,
zgodnie z OZW oraz umow .

54. Walstead zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany OZW w ka dym czasie. Zmiany mog
dotyczy  zagadnie  technicznych zwi zanych z wykonywaniem us ug transportowych, w tym
stosowanych zabezpiecze , a tak e zagadnie , których zmiana jest niezb dna z uwagi na
zmian  obowi zuj cych przepisów prawa. Walstead dor czy dostawcy zmienione OZW z
wykorzystaniem poczty elektronicznej (np. w tre ci e-maila albo jako za cznik do e-maila).
Zmiany w OZW mog  by  równie  publikowane na https://www.walstead-ce.com/en/home/.
Zmiany OZW obowi zuj  po up ywie 14 dni od dor czenia dostawcy zmienionych OZW, chyba,
e dostawca wypowie OZW ze skutkiem natychmiastowym w terminie do 7 dni od dor czenia

dostawcy zmienionych OZW. Zmienione OZW maj  zastosowanie do umów zawartych w dniu
albo pod dniu, od którego obowi zuj  zmienione OZW. Wypowiedzenie OZW powinno by
dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci. W przypadku wypowiedzenia OZW,
do umów zawartych przed wypowiedzeniem OZW a nieuko czonych, stosuje si  OZW w
dotychczasowym brzmieniu.

https://www.walstead-ce.com/wp-content/uploads/2020/09/Instrukcja-do-klauzul-
https://www.walstead-ce.com/en/home/.
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55. Uzgodnienia stron dotycz ce zmiany lub uzupe nienia OZW powinny by  dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewa no ci.

56. Ewentualne spory powsta e na tle OZW lub umów b  rozstrzygane przez s dy powszechne
ciwe miejscowo dla siedziby Walstead.

57. Do OZW, a tak e umów maj  zastosowanie przepisy prawa polskiego.
58. OZW obowi zuj  od dnia podpisania niniejszego dokumentu przez czas nieoznaczony.

W imieniu dostawcy:

Imi  i Nazwisko:

Stanowisko:

Podpis:


