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Aneks nr 3  
z dnia 14 lutego 2022 roku 

 
do Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Przewozowych 

przez Fresh Logistics Polska sp. z o.o. 
 
 

§ 1  
 

Z dniem 1 marca 2022 roku wprowadza się w Ogólnych 
Warunkach Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh 
Logistics Polska sp. z o.o., obowiązujących od dnia 25 maja 2018 
roku (dalej „OWŚUP”) następujące zmiany:  
 
1) W Załączniku nr 1 do OWŚUP („Usługi Dodatkowe”): 

a) zmienia się opis Usługi Dodatkowej ROP (Wymiana i 
zwrot palet przy dostawie); 

b) zmienia się nazwę i definicję usługi „Dostawa w sobotę 
lub niedzielę”; 

i w związku z tym Załącznikowi nr 1 do OWŚUP nadaje się 
nowe brzmienie, określone w załączniku 1 do niniejszego 
Aneksu. 

 
2) W Załączniku nr 2 do OWŚUP ("Towary wyłączone”) zmienia 

się punkt II.7) a) i w związku z tym Załącznikowi nr 2 do 
OWŚUP nadaje się nowe brzmienie, określone w załączniku 
2 do niniejszego Aneksu. 
 

3) W Załączniku nr 4 do OWŚUP („Wynagrodzenie 
Przewoźnika”) zmienia się punkt II. Krok 3 punkt 2.3  i w 
związku z tym Załącznikowi nr 4 do OWŚUP nadaje się nowe 
brzmienie, określone w załączniku 3 do niniejszego Aneksu. 

 
4) Zmienia się tabelę 1 „Korekta paliwowa obowiązująca w 

przewozach krajowych i międzynarodowych” do Załącznika nr 
4 „Wynagrodzenie Przewoźnika”, i nadaje jej nowe brzmienie  
określone w załączniku 4 do niniejszego Aneksu. 

 
§ 2 

 
Pozostałe postanowienia OWŚUP nie ulegają zmianie.  

 
§ 3 

Załącznikami do niniejszego Aneksu są: 

− załącznik 1 - nowy Załącznik nr 1 do OWŚUP („Usługi 
Dodatkowe”); 

− załącznik 2 - nowy Załącznik nr 2 do OWŚUP ("Towary 
wyłączone”); 

− załącznik 3 - nowy Załącznik nr 4 do OWŚUP 
("Wynagrodzenie Przewoźnika”); 

− załącznik 4 - nowa tabela 1 do „Korekta paliwowa 
obowiązująca w przewozach krajowych i międzynarodowych” 
do Załącznika nr 4 „Wynagrodzenie Przewoźnika”. 

 
§ 4 

 
Aneks wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 roku. 
 

 
 
 

( - ) 
…….…………………………………..…. 

 
Zarząd  

Fresh Logistics Polska sp. z o.o. 
 

Annex no. 3  
of February 14, 2022 

 
to the General Terms and Conditions of Transport  

Services Rendered by  
Fresh Logistics Polska sp. z o.o. 

 
§ 1 

 
As of March 1, 2022 the following change is introduced into 
General Terms and Conditions of Transport Services Rendered by 
Fresh Logistics Polska sp. z o.o., binding as of May 25, 2018 
(hereinafter referred to as GT&C):  
 
1) In Appendix 1 to the GT&C (“Additional Services”): 

a) the description of the Additional Service ROP (“Exchange 
and return of EUR pallets upon delivery)” is amended; 

b) the name and the description of the Additional Service 
“Delivery on Sunday or Saturday” is amended; 

and therefore Appendix 1 to the GT&C is given a new wording, 
as specified in the appendix 1 to this Annex. 

 
 
2) In Appendix 2 to the GT&C (“Excluded goods”) point II.7) a)  is 

amended and therefore Appendix 2 to the GT&C is given a 
new wording, as specified in the appendix 2 to this Annex. 
 
 

3) In Appendix 4 to the GT&C (" Carrier's Remuneration”) point 
II. Step 3 point 2.3 is amended  and therefore Appendix 4 to 
the GT&C is given a new wording, as specified in the appendix 
3 to this Annex. 

 
4) Table 1 “Fuel adjustment applicable for domestic and 

international transport services” of Appendix 4 “Carrier's 
Remuneration” is amended and given a new wording, as 
specified in the appendix 4 to this Annex. 

 
§ 2 

 
The remaining provisions of GT&C remain unchanged.  
 

§ 3 
Following documents constitute appendices to this Annex: 

− appendix 1 – new Appendix 1 to the GT&C (“Additional 
Services”); 

− appendix 2 – new Appendix 4 to the GT&C (“Excluded 
Goods”); 

− appendix 3 – new Appendix 4 to the GT&C (“Carrier’s 
Remuneration”); 

− appendix 4 – new table 1 “Fuel adjustment applicable for 
domestic and international transport services” of Appendix 4 
“Carrier's Remuneration”. 

 
§ 4 

 
The Annex shall enter into force on 1 March 2022.  
 
 
 
 

( - )  
…..….……………………………. 

 
Management Board of  

Fresh Logistics Polska sp. z o.o.  


