
ZASADY WERYFIKACJI PRZEWOŹNIKÓW FAKTYCZNYCH

1.  Zasady niniejsze  mają  zastosowanie  do  umów przewozu i/lub  spedycji  zawartych  przez  Demr  Rafał
Stępniak (dalej: Demr) z przewoźnikami i/lub spedytorami (dalej: Zleceniobiorca). Zasady nie mają wpływu
na inne postanowienia zawarte w zleceniach na podstawie których strony zawarły poszczególną umowę.
2. Zleceniobiorca, w przypadku uzyskania zgody na skorzystanie z podwykonawcy, zobowiązany jest do 
przestrzegania niniejszych zasad.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy przewozy z podwykonawcą w formie pisemnej ( w 
tym wersji elektronicznej).
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
1)  NIE  MOŻE zlecić  przewozu  dalszemu  przewoźnikowi  umownemu,  który  nie  dysponuje  środkami
pozwalającymi na wykonanie przewozu,
2) Zobowiązany jest zlecić przewóz wyłącznie takiemu przewoźnikowi, który przewóz wykona i który spełnia
warunki określone w par. II. pkt. 1 i 2 właściwego zlecenia krajowego lub międzynarodowego, 
3) Zobowiązany jest  do poinformowania przewoźnika dalszego w zawieranej z nim umowie przewozu o
warunkach  zlecenia  przewozowego  firmy  Demr  (Zleceniodawcy)  a  w  szczególności  obowiązkach
określonych w właściwym zleceniu w par. III. Pkt 2,3,4, par. 4 pkt 11, par. 7 zlecenia krajowego. oraz par. III.
Pkt 2,3,4, par. 4 pkt 13, par. 7 zlecenia zlecenia międzynarodowego.
4) Zobowiązany jest do poinformowania przewoźnika dalszego w zawieranej z nim umowie przewozu, że
„ZABRANIA SIĘ przewoźnikowi zlecania przewozu kolejnym (dalszym) przewoźnikom”.
5) Zobowiązany jest do poinformowania przewoźnika dalszego w zawieranej z nim umowie przewozu, że jest
on zobowiązany do wpisania do listu przewozowego swoich danych (nazwa firmy i adres) lub ostemplowania
listu przewozowego swoją pieczęcią oraz danych (nazwa firmy i adres) swojego Zleceniodawcy, wpisania do
listu przewozowego numerów rejestracyjnych pojazdów wykorzystanych do przewozu oraz potwierdzenia
przyjęcia przesyłki do przewozu podpisem kierowcy.
6) Zobowiązany jest do sprawdzenia wiarygodności przewoźnika poprzez weryfikację otrzymanych od niego
dokumentów (kopii) potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przewozu towarów
oraz posiadanie wymaganych zezwoleń i licencji:

 KRS – na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/, 
 wypis z CEIDG – na stronie https://prod.ceidg.gov.pl
 NIP i Regon – na stronach internetowych: Głównego Urzędu Statystycznego: http://www.stat.gov.pl

i/lub CEIDG – na stronie https://prod.ceidg.gov.pl
 licencje  transportowe  i/lub  zezwolenia  na  wykonywanie  zawodu  przewoźnika  –  na  stronach

internetowych:

 GITD:  https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/postepowania-administracyjne/wykaz-waznych-
decyzji-administracyjnych/ i/lub 

 CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl i/lub 

 Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD): 
https://kreptd.gitd.gov.pl

 w przypadku  podwykonawcy  zagranicznego  posiadającego  siedzibę  na  terytorium krajów  Unii
Europejskiej: dokonanie weryfikacji w kraju rejestracji przewoźnika faktycznego, np. za pomocą:
  europejskiego portalu e-sprawiedliwość: 

https://e-justice.europa.eu/content_business _registers_ in_member_states-106-pl.do i/lub 
 europejskiego rejestru VAT (VIES): 

http://ec.europa. eu/taxation_customs/vies/?locale=pl
 w przypadku  podwykonawcy zagranicznego posiadającego siedzibę na terytorium krajów poza

Unią Europejską: dokonanie weryfikacji w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez instytucje
państwowe w kraju rejestracji przewoźnika faktycznego, 

a) zobowiązany  jest  do  sprawdzenia  wiarygodności  przewoźnika  telefonicznie  w  głównej  siedzibie

 www.demr.com.pl



podwykonawcy oraz w firmach dających referencje dla nowego podwykonawcy; 

Ciężar udowodnienia wykonania niniejszych obowiązków spoczywa na Zleceniobiorcy.
5. Zleceniobiorca jest zobowiązany do przekazania Zleceniodawcy informacji dotyczącej przewoźnika 
uprawnionego do odbioru przesyłki: danych osobowych: nazwa i/lub imię, nazwisko i numeru rejstracyjnego 
pojazdu oraz imię, nazwisko kierowcy i numer, seria dowodu tożsamości.

 www.demr.com.pl


