
Ramowa umowa handlowa numer [___________________] 

 

                         zawarta w [___________________], zwana dalej Umową, pomiędzy: 

Firma Geis Parcel PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Adres Sosnowiec-Pieński 7, 95-010 Stryków 

Sąd Rejestrowy 
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego 

KRS 0000326471 

NIP 9591856995 

REGON 260287537 

Kapitał Zakładowy 1.100.000,00 PL 

Numer telefonu  

Adres e-mail kontaktowy  

Adres e-mail, z którego nadawane są faktury elektroniczne  

Osoby reprezentujące  

dalej zwana „Geis Parcel PL” lub „Stroną”, 

a 
Firma:  

Adres:  

Sąd Rejestrowy  

KRS:  

NIP:  

REGON:  

Kapitał Zakładowy w PLN  

Osoba kontaktowa  

Numer telefonu kontaktowy  

Adres e-mail kontaktowy  

Adres e-mail do doręczeń faktur elektronicznych  

Numer rachunku bankowego do wpłaty pobrań w PLN  

Numer rachunku bankowego do wpłaty pobrań w 

[______________] 
 

Osoby reprezentujące  

dalej zwana „Zleceniodawcą” lub „Stroną”,  

 

o następującej treści: 

 

§ 1 [Przedmiot Umowy] 

1. Geis Parcel PL zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy:  

1) krajowych usług pocztowych;  

2) krajowych drogowych usług przewozowych; 

3) międzynarodowych drogowych usług przewozowych, jeżeli miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu i miejsca 

przewidziane dla jej dostawy, znajdują się w dwóch różnych krajach, z których przynajmniej jeden to 

Rzeczpospolita Polska, Republika Czeska lub Republika Słowacka; 

4) usług dodatkowych wspomagających krajowe usługi pocztowe i krajowe usługi przewozowe na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

zwanych dalej łącznie „Usługami”, na podstawie zleceń składanych przez Zleceniodawcę za pomocą aplikacji 

GClient, w zakresie i na zasadach określonych w Umowie i załącznikach do niej oraz Ogólnych Warunkach 

Handlowych, opublikowanych na stronie www.geis.pl, których aktualne brzmienie stanowi Załącznik nr 1 do 

Umowy, zwanych dalej „OWH”.  

2. Zleceniodawca będzie nadawał Paczki i Przesyłki w miejscowości [___________________] 

([___________________]) przy ul. [___________________] w godzinach [___________________].  

3. Miejsce przeznaczenia Paczki lub Przesyłki będzie oznaczone w treści złożonego zlecenia oraz na etykiecie 

przyklejonej do opakowania zewnętrznego Paczki lub Przesyłki.  

4. Zleceniodawca jest zobowiązany przygotować i zabezpieczyć Paczki lub Przesyłki w sposób zgodny z instrukcją 

pakowania znajdującą się na stronie internetowej www.geis.pl. W przypadku przygotowania lub zabezpieczenia 

Paczki lub Przesyłki niezgodnie z instrukcją pakowania znajdującą się na stronie internetowej www.geis.pl, Geis 

Parcel PL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas lub w związku ze świadczeniem Usług.  

 

§ 2 [Wynagrodzenie Geis Parcel PL] 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za świadczone przez Geis Parcel PL Usługi, zgodnie 

z cennikiem opublikowanym na stronie internetowej www.geis.pl, którego aktualne brzmienie stanowi załącznik 

nr 2 do Umowy, zwanego dalej „Cennikiem” oraz indywidualnym cennikiem, stanowiącym załącznik nr 3 do 

Umowy, zwanego dalej „Indywidualnym Cennikiem”, a także opłaty paliwowej i drogowej, na rachunek 

bankowy Geis Parcel PL podany na fakturze VAT w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.  
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2. Geis Parcel PL będzie wystawiać faktury VAT za Usługi świadczone za okres od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 

16 dnia do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego i przesyłać Zleceniodawcy w formie elektronicznej 

na podany w komparycji Umowy adres e-mail. 

3. Opłata drogowa zostanie doliczona każdorazowo do kwoty netto wynagrodzenia za Usługę, w zakresie 

krajowych usług pocztowych oraz krajowych drogowych usług przewozowych. Opłata paliwowa zostanie 

doliczona każdorazowo do kwoty netto stanowiącej sumę wynagrodzenia za Usługę w zakresie krajowych usług 

pocztowych i krajowych drogowych usług przewozowych, a także związanych z nią Usług dodatkowych. 

4. Wynagrodzenie za świadczone przez Geis Parcel PL Usługi determinowane jest przez masę i wymiary Paczki 

lub Przesyłki oraz stawkę opłaty paliwowej i drogowej, z zastrzeżeniem postanowień OWH. 

5. Wysokość opłaty paliwowej i drogowej może być obniżana lub podwyższana. Stawka opłaty paliwowej i 

drogowej jest aktualizowana co miesiąc, z uwagi na wahania cen paliwa oraz opłat z tytułu wykonywania usług 

przewozowych po drogach podlegających obowiązkowi poboru opłaty elektronicznej i płatnych autostradach 

koncesyjnych. Aktualna stawka opłaty paliwowej i drogowej publikowana jest na stronie internetowej 

www.geis.pl.  

6. W przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia Geis Parcel PL lub opłaty paliwowej i drogowej, Geis 

Parcel PL będzie uprawniona do żądania od Zleceniodawcy odsetek w transakcjach handlowych.  

 

§ 3 [OWH, Cennik i Cennik Indywidualny] 

1. Geis Parcel PL zastrzega sobie prawo do zmiany OWH, Cennika i Cennika Indywidualnego.  

2. Zmiana przez Geis Parcel PL OWH, Cennika i Cennika Indywidualnego nie stanowi zmiany Umowy.  

3. Zleceniodawca zostanie powiadomiony przez Geis Parcel PL o zmianie OWH lub Cennika przez umieszczenie 

na stronie internetowej www.geis.pl lub na stronie przeznaczonej do logowania się do konta GClient, 

wiadomości o zmianie OWH lub Cennika przynajmniej 14 dni przed terminem wejścia w życie zmienionego 

OWH lub Cennika. Zmieniony OWH lub Cennik będzie dostępny na stronie internetowej www.geis.pl, 

przynajmniej 14 dni przed jego wejściem w życie, w taki sposób, aby Zleceniodawca mógł OWH lub Cennik 

przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. 

4. Zleceniodawca zostanie powiadomiony przez Geis Parcel PL o zmianie Cennika Indywidualnego przynajmniej 

14 dni przed terminem wejścia w życie zmienionego Cennika Indywidualnego. Zmieniony Cennik Indywidualny 

zostanie przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail kontaktowy, przynajmniej 14 dni przed jego wejściem 

w życie, w taki sposób, aby Zleceniodawca mógł Cennik Indywidualny przechowywać i odtwarzać w zwykłym 

toku czynności. 

5. Jeżeli Zleceniodawca nie akceptuje zmiany OWH, Cennika lub Cennika Indywidualnego w ciągu 14 dni od 

chwili wejścia w życie OWH, Cennika lub Cennika Indywidualnego może rozwiązać Umowę z zachowaniem 

14-dniowego okresu wypowiedzenia. 

 

§ 4 [Postanowienia końcowe]  

1. Postanowienia Umowy obowiązują od dnia [___________________]. Umowa została zawarta na czas 

nieoznaczony.  

2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. Wszystkie postanowienia Umowy są objęte tajemnicą handlową i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. 

4. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  

5. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień 

§ 3 [OWH, Cennik i Cennik Indywidualny]. 

6. Umowa wraz z załącznikami stanowi całość ustaleń poczynionych pomiędzy Stronami w odniesieniu do 

zagadnień w niej zawartych. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy i 

załączników, Strony przyznają pierwszeństwo postanowieniom Umowy.  

7. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do 

wyegzekwowania, w całości lub w części, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość 

wyegzekwowania pozostałych postanowień Umowy. Strony zgadzają się zastąpić takie postanowienie innym 

postanowieniem, wynegocjowanym w dobrej wierze, które, na ile będzie to możliwe, osiągnie pierwotny cel 

ekonomiczny Stron.  

8. Jeżeli nie uda się zastąpić postanowienia nieważnego, bezskutecznego lub niemożliwego do wyegzekwowania 

w trybie, o którym mowa w ust. 7, Umowa pozostaje w mocy co do pozostałych postanowień, a w miejsce 

postanowień dotkniętych nieważnością wchodzą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub ustawy prawa 

przewozowego. 

9. Zleceniodawca nie będzie dokonywać potrąceń wzajemnych należności bez pisemnie udzielonej zgody Geis 

Parcel PL. Geis Parcel PL zastrzega sobie prawo do potrącenia wszelkich wymagalnych wierzytelności 

powstałych z tytułu świadczonych Usług oraz opłat pobieranych przez bank prowadzący rachunek bankowy Geis 
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Parcel PL związanych z obsługą transakcji w walucie obcej, z wierzytelnościami wynikającymi z obowiązku 

zwrotu kwoty pobrania, bez potrzeby składania w tym przedmiocie jakiegokolwiek oświadczenia woli. 

10. Zleceniodawca nie może dokonać jakichkolwiek cesji spośród swych praw lub zobowiązań wynikających z 

Umowy bez pisemnej zgody Geis Parcel PL. 

11. Geis Parcel PL zastrzega sobie prawo do odmowy przyjmowania do realizacji wszystkich zleceń, zleceń 

określonego rodzaju lub zleceń składanych za pomocą aplikacji webowej GClient, jeżeli niezwłocznie 

zawiadomi o tym Zleceniodawcę.  

12. W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub jej załącznikach zastosowanie mają przepisy:  

1) ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529); 

2) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380); 

4) rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013  r. w sprawie reklamacji  usługi 

pocztowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1468); 

5) rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu 

przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z dnia 7 marca 2006 r.); 

6) Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) z dnia 19.05.1956 r. (Dz. 

U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238 ze zm.). 

13. Sądem właściwym miejscowo w zakresie wszelkich sporów wynikłych na tle ważności lub wykonywania 

Umowy, jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy lub sąd wyższego rzędu właściwy dla spraw z zakresu obszaru 

działania wskazanego sądu. 

14. Z dniem zwarcia Umowy rozwiązaniu ulegają wszystkie dotychczas zawarte przez Strony umowy handlowe, 

których przedmiotem są Usługi. Do usług zleconych w dniu zawarcia Umowy zastosowanie mają wyłącznie 

postanowienia Umowy. 

15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Zleceniodawca  Geis Parcel PL 

 

Załączniki: 

1) Ogólne Warunki Handlowe; 

2) Cennik; 

3) Cennik Indywidualny. 

 


