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ZLECENIE TRANSPORTOWE – LOGISTYKA KOLEJOWA 

 
ZLECENIE NR:                                       DATA, MIEJSCOWOŚĆ:                                
 
DANE KLIENTA:    
Nazwa 
adres 
NIP 
 
        
OSOBA KONTAKTOWA:    E-mail: @ 
      Phone: +48    
 
 
SPEDYTOR:     Schenker Sp. z o.o. 

ul.Ordona 2a  
01-237 Warszawa 
 

OSOBA KONTAKOWA:   mala@dbschenker.com  
TEL: + 48 83 375 03 69  
FAX: + 48 83 375 23 52 

 
Schenker sp. z o.o. świadczy usługi na podstawie  „WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG I 

ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE SPEDYCJI KOLEJOWEJ” (zwane dalej Warunkami), których 
treść jest dostępna w Biurze Zarządu i Oddziałach Schenker sp. z o.o. oraz na stronie internetowej 
www.schenker.pl Zleceniodawca oświadcza, że przed zleceniem usługi zapoznał się z ww. aktualnymi 
Warunkami oraz że je akceptuje. Złożenie zlecenia oznacza przyjęcie oferty Schenker o podanym 
niżej numerze. Zlecenie nie może zmieniać warunków oferty, chyba że Schenker wyrazi na to 
pisemną zgodę. 
 
NINIEJSZYM ZLECENIODAWCA ZLECA SPEDYTOROWI WYKONANIE NASTĘPUJĄCYCH 
USŁUG SPEDYCYJNYCH: 

 ZORGANIZOWANIE TRANSPORTU INTERMODALNEGO  
 ZORGANIZOWANIE TRANSPORTU MULTIMODALNEGO  
 ZORGANIZOWANIE TRANSPORTU KOLEJĄ  
 ZORGANIZOWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO  

 
 NA WARUNKACH INCOTERMS: 

 
np. DAT / DAF /  EXW 

 
W tym: 

 zawarcie umów z podwykonawcami – przewoźnikami 
 zorganizowanie podstawienia środków transportu pod załadunek i przejęcia przesyłki 

 
oraz1 

 przeładunek 
 magazynowanie pomiędzy etapami transportu  

 dodatkowe ubezpieczenie przesyłki  

 usługi dodatkowe:                                                                                                                                                                       

 
 
 
 

  

                                                 
1 Prosimy o zaznaczenie stosownych pozycji. 
 Warunkiem koniecznym ubezpieczenia jest podanie wartości  
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1/ SPECYFIKACJA ŁADUNKU: 

ILOŚĆ 
Rodzaj 

opakowania 
Wymiary (cm) 

    DŁ. x SZER. x WYS. 

Waga 
brutto 
(kg) 

Opis towaru (kod NHM) 
Piętrowalne 
TAK     NIE 

      
 

           x     x                        

      
 

           x     x                        

                 x     x                        
                 x     x                        

2/ JEŚLI ADR: 3/ TOWAR STRATEGICZNY w myśl ustawy z 29 
listopada 2000 (Dz. U. Nr 119, poz 1250 z 2000r z poźn 

zm.)  
TAK / NIE 
Kod kontrolny dla towaru strategicznego: 
      

Nr UN       

KLASA       

GRUPA PAKOWANIA       

4/ JEDNOSTKA ŁADOWNA (TYP)                              oraz          ILOŚĆ  JEDNOSTEK: 
 

 

KONTENER (wybierz z listy)       
 

WAGON (wybierz z listy) 
 

      

FTL (wybierz z listy) 
 

      

INNY (proszę o opis)       

5/ TRANSPORT: 
wybierz z listy 
 

6/ TERMIN PŁATNOŚCI:  
14 od daty wystawienia faktury lub zgodnie z innymi 
ustaleniami 

7/ NADAWCA: 
nazwa 
adres 
dane kontaktowe 

8/ ODBIORCA:  
nazwa 
adres 
dane kontaktowe 

9/ MIEJSCE I TERMIN ZAŁADUNKU: 
nazwa 
adres 
dane kontaktowe 
inne (np. shipment no, container no) 
data i godzina 

10/ MIEJSCE I TERMIN DOSTAWY: 
nazwa 
adres 
dane kontaktowe 
inne (np. shipment no, container no) 
data i godzina 

11/ ODPRAWA CELNA EKSPORTOWA (właściwe 
zaznaczyć): 

12/ ODPRAWA CELNA IMPORTOWA (właściwe 
zaznaczyć): 

 wykonana     do wykonania     nie wymagana  wykonana     do wykonania   nie wymagana 
Nazwa i adres agencji celnej: 
nazwa 
Kod Urzędu Celnego 
adres 
dane kontaktowe 

Nazwa i adres agencji celnej: 
nazwa 
Kod Urzędu Celnego 
adres 
dane kontaktowe 

13/ NUMER OFERTY SCHENKER:  
14BZxxxxxxx 

14/ UWAGI: 
ilość pasów zabezpiecących, ochraniaczy krawędzi, 
inne 

W przypadku zlecenia przewozu towarów strategicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o 
znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 119, poz. 1250 z 2000 r. z 
późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa 
i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE L 134/1 z 29.05.2009 z późniejszymi zmianami) oraz przy jednoczesnym uwzględnieniu 
aktualnie obowiązujących krajowych i międzynarodowych aktów prawnych określających listę państw objętych zakazem obrotu lub jego ograniczeniami, warunkiem 
podjęcia realizacji usługi będzie przesłanie przez Zleceniodawcę kopii zezwolenia na eksport/import tego towaru oraz uzyskanie przez Schenkera zezwolenia na 
wykonanie usług objętych umową (jeśli zezwolenie jest wymagane). Jednocześnie Schenker zastrzega sobie prawo do korekty stawek wymienionych w Umowie o  koszt 
powyższego zezwolenia oraz inne niezbędne koszty związane z obsługą towaru strategicznego. Zleceniodawca zobowiązany jest do podania numeru kontrolnego 
towaru, zgodnie z ww. przepisami. Brak numeru kontrolnego oznacza, że Zleceniodawca oświadcza, iż towar objęty zleceniem nie jest towarem strategicznym 

SPEDYTOR ZLECENIODAWCA 
       

 


