OGÓLNE WARUNKI OBSŁUGI ZLECEŃ TRANSPORTOWYCH
DLA MATERIAŁÓW I PRZEDMIOTÓW
NIEBEZPIECZNYCH (ADR)
1.

Niniejsze ogólne warunki (dalej: “warunki”) określają zasady realizacji zleceń spedycyjnych
dotyczących przesyłek zawierających materiały i przedmioty niebezpieczne.

2. Ogólne zasady realizacji zleceń spedycyjnych dotyczących obsługi materiałów i przedmiotów niebezpiecznych wynikają z przepisów Umowy   pejskiej dotyczącej przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie 30 września 1957 r.
(Dz. U. 2002 r., nr 194, poz. 1629 wraz ze zmianami tekstów załączników A i B do tejże umowy ( Dz. U. 2003 r., nr 207, poz. 2014) oraz z przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku
o przewozie towarów niebezpiecznych ( Dz. U. nr 227, poz. 1367) ze zmianami).
3. ENPIRE realizując zlecenia dotyczące materiałów i przedmiotów niebezpiecznych dołoży
szczególnej staranności, aby nie dopuścić do uszkodzenia lub zaginięcia przesyłki, uszkodzenia innych przesyłek, uszkodzenia pojazdu, spowodowania zagrożenia dla środowiska
oraz dla zdrowia i życia ludzi.
4. Zleceniodawca oświadcza, iż rozumie, akceptuje i przyjmuje jako obowiązujące dla zleceń
dotyczących towarów niebezpiecznych w rozumieniu przepisów Umowy ADR i przepisów
krajowych, zapisy niniejszych Warunków.
5. Zleceniodawca zobowiązuje się do niepowierzania ENPIRE zleceń polegających na transporcie towarów niebezpiecznych, które:
a. nie spełniają wymogów dotyczących ich transportu określonych w przepisach Umowy
ADR i przepisach krajowych;
b. są wyszczególnione w przepisach Umowy ADR jako zabronione do transportu;
c. są wyszczególnione w przepisach prawnych jako zakazane do stosowania, produkowania, wprowadzania do obrotu i transportu;
d. są zabronione i niedopuszczone do transportu zgodnie z zapisami w ust. 7 i 8 niniejszych Warunków.
6. ENPIRE nie przyjmie do transportu towarów niebezpiecznych:
a. materiałów i przedmiotów niebezpiecznych nie spełniających wymogów przepisów ADR;
b. należących do I grupy pakowania;
c. należących do kategorii transportowej 0 lub 1;
d. należących do klas: 1 (wybuchowe), 6.1 (trujące, w I grupie pakowania), 6.2 (zakaźne)
oraz 7 (promieniotwórcze) w całości;
e. samoreaktywnych, samonagrzewających się, wymagających stosowania temperatury
kontrolowanej w klasach 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2;
f. silnie groźnych dla środowiska w ramach klasy 9;
g. zabronionych w przewozie drogowym według przepisów Umowy ADR;
h. dużego ryzyka podlegających specjalnym procedurom określonym w dziale 1.10 ADR;
i.

materiałów niebezpiecznych luzem, w kontenerach, w cysternach, pojazdach-bateriach, wiązkach butli lub wieloelementowych kontenerach do gazu (MEGC).
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7.

ENPIRE w oparciu o kryteria określone w ustępie 6 niniejszych Warunków ustala następujący „Wykaz materiałów i przedmiotów niebezpiecznych zabronionych i niedopuszczonych
do transportu bez względu na ilość przesyłek”:
a. W klasie 1 Materiały i przedmioty wybuchowe: cała klasa, z wyłączeniem 1.4S;
b. W klasie 2 Gazy: Grupy: T, TC, TO, TF, TOC, TFC, C, CO, FC (w tym aerozole w tych grupach) oraz UN 1005, 1017, 1043, 2186, 2421, 2455;
c. W klasie 3 Materiały ciekłe zapalne: I grupa pakowania oraz wybuchowe zawierające
kod klasyfikacyjny D : UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357, 3379;
d. W klasie 4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone: I grupa pakowania oraz wybuchowe zawierające kod klasyfikacyjny D lub DT, a także samoreaktywne zawierające kod SR : UN 2956, 3221 do 3242
oraz 3251 i 3097, 2304, 2448, 3176;
e. W klasie 4.2 Materiały samozapalne: I grupa pakowania oraz UN 3127 i 3255;
f. W klasie 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne: I grupa pakowania oraz UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129,
3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3148, 3396, 3398, 3399;
g. W klasie 5.1 Materiały utleniające: I grupa pakowania oraz UN 2426, 3100, 3121 i 3137;
h. W klasie 5.2 Nadtlenki organiczne: Nadtlenki typu A, B i C oraz wszystkie nadtlenki
wymagające temperatury kontrolowanej zawierające kod P2 : UN 3101 do 3104 oraz
3111 do 3120;
i.

W klasie 6.1 Materiały trujące: I grupa pakowania oraz UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312,
3250, 3294, 3452, 3455 i 2249;

j.

W klasie 6.2 Materiały zakaźne: cała klasa;

k. W klasie 7 Materiały promieniotwórcze: Cała klasa;
l.

W klasie 8 Materiały żrące: I grupa pakowania oraz UN 1798;

m. W klasie 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne: Materiały o kodach: M1 (rakotwórcze), M2 (dioksyny), M8 (drobnoustroje), M9-M10 (materiały o podwyższonej
temperaturze): UN 2212, 2315, 2590, 3151, 3152, 3245, 3257, 3258, 3432
8. ENPIRE może zastrzec sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia, gdy przesyłka zawierać
będzie materiał lub przedmiot niebezpieczny zabroniony lub niedopuszczony do transportu na podstawie zapisów ust. 6 i 7 niniejszych Warunków.
9. ENPIRE ma prawo do żądania przedstawienia przez Zleceniodawcę Karty Charakterystyki
Materiału Niebezpiecznego lub Certyfikatu Klasyfikacji Materiału Niebezpiecznego (Certyfikat potwierdzający klasyfikację nie musi znajdować się w pojeździe podczas przewozu. Powinien
być udostępniany przez nadawcę przewoźnikowi lub instytucjom kontrolnym o ile zajdzie taka
potrzeba. Certyfikat lub jego kopia powinien być sporządzony w języku urzędowym kraju nadawcy, a jeżeli nie jest to język angielski, francuski lub niemiecki–również w jednym z tych języków);
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10. Zleceniodawca lub działający w jego imieniu nadawca i/lub załadowca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i zgodne z przepisami Umowy ADR przygotowanie przesyłki
do transportu, w tym za jakość i oznakowanie opakowań, oraz poprawność i kompletność
dokumentacji.
11. Obowiązki Zleceniodawcy lub działającego w jego imieniu nadawcy/załadowcy w zakresie
oddania do transportu materiałów i towarów niebezpiecznych ADR:
a. przestrzeganie zakazu nadawania do transportu towarów w określonych w ust. 7 niniejszych Warunków;
b. zaopatrzenie kierowcy/załogi pojazdu w informacje oraz wymagane dokumenty przewozowe i dokumenty towarzyszące takiej jak – certyfikaty, świadectwa, oświadczenia
specjalne itp. niezbędne dla prawidłowego transportu towarów niebezpiecznych;
c. oznakowanie sztuk przesyłki i opakowań zbiorczych zgodnie z przepisami ADR;
d. przekazanie do transportu WYŁĄCZNIE opakowań z ważnym terminem użytkowania,
które są odpowiednie i dopuszczone do przewozu danego rodzaju towaru, są dobre
jakościowo, nie posiadają innych rozszczelnień, uszkodzeń, pęknięć, wycieków, wysypów, ulotnień, są niezanieczyszczone na zewnątrz substancjami chemicznymi oraz posiadają oznakowanie certyfikacyjne wymagane przepisami Umowy ADR;
e. stosowanie się do wymagań przepisów Umowy ADR dotyczących sposobu nadania,
ładowania razem i innych ograniczeń wysyłkowych;
f. przekazanie pełnej treści i kompletnej dokumentacji przewozowej towarzyszącej przesyłce, zawierającą minimum: numer UN, prawidłową nazwę przewozową towaru niebezpiecznego, numer wzoru nalepki ostrzegawczej, grupę pakowania, kod ograniczeń
przewozu przez tunele, rodzaj/nazwę opakowania, liczbę sztuk opakowań, wagę lub
objętość łącznie w ramach każdego UN, oraz jeśli to właściwe inne informacje, zgodnie
z przepisami działu 5.4 Umowy ADR.
12. Niepodanie w dokumentacji przewozowej informacji określonych w ust. 11 lit. f. niniejszych
Warunków będzie traktowane jako oświadczenie Zleceniodawcy, iż przesyłka nie zawiera
towarów niebezpiecznych w rozumieniu Umowy ADR.
13. Jeżeli w trakcie realizacji zlecenia dojdzie do naruszeń wymagań transportowych, awarii lub
jakiegokolwiek uwolnienia substancji niebezpiecznej na skutek rozszczelnienia opakowania spowodowanego złą jakością opakowań przekazanych do transportu przez Zleceniodawcę lub działającego w jego imieniu nadawcę/załadowcę to ENPIRE będzie uprawniony
do dochodzenia od Zleceniodawcy rekompensaty wszelkich kosztów i powstałych szkód,
a w szczególności związanych z:
a. uszkodzeniem innych przesyłek, środka przewozowego, terminalu przeładunkowego;
b. reklamacjami wynikającymi z opóźnień w dostarczaniu innych przesyłek;
c. utratą zdrowia lub życia ludzkiego;
d. kosztami akcji ratunkowej i utylizacją materiałów niebezpiecznych;
e. zanieczyszczeniem środowiska;
f. sankcjami karnymi upoważnionych organów kontrolnych.
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14. Zleceniodawca oświadcza, iż zobowiązuje się do bezwarunkowego pokrycia wszelkich kosztów i szkód, o których mowa w ust. 13 niniejszych Warunków.
15. Podczas przyjmowania do transportu materiałów lub przedmiotów niebezpiecznych, ENPIRE lub działający na jego rzecz podmiot trzeci, w przypadku stwierdzenia, że przesyłka lub
dokumentacja nie spełnia któregokolwiek z wymagań wymienionych w ust. 11 niniejszych
Warunków, będzie miał prawo do odmowy podjęcia takiej przesyłki do transportu. W takim
przypadku ENPIRE obciąży Zleceniodawcę wszelkimi kosztami, które mogą powstać w wyniku ziszczenia się opisanych w niniejszym punkcie okoliczności.
16. ENPIRE realizując zlecenie spedycyjne, w trakcie którego stwierdzone zostanie naruszenie
wymagań dotyczących transportu materiałów lub przedmiotów niebezpiecznych lub dojdzie do awarii, która może zagrażać bezpieczeństwu ludzi i środowiska, przerwie realizację
zlecenia, a Zleceniodawca:
a. po uzyskaniu powiadomienia powinien niezwłocznie udzielić informacji odnośnie
dalszego postępowania z przesyłką. Brak takiej reakcji lub informacji ze strony Zleceniodawcy upoważnia ENPIRE do samodzielnego podejmowania działań dotyczących
zabezpieczenia przesyłki, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, na koszt Zleceniodawcy;
b. przyjmuje do wiadomości, że dalsza realizacja zlecenia będzie kontynuowana dopiero po usunięciu naruszeń lub awarii. O ile naruszenie wymagań transportowych lub
awaria nie leżą po stronie ENPIRE, to ENPIRE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
powstałych opóźnień w realizacji zlecenia;
c. jest zobowiązany do podania w treści listu przewozowego i/lub w innym dokumencie
przewozowym nazwiska i numerów telefonów do osób upoważnionych do udzielania
szczegółowych informacji o właściwościach materiału lub przedmiotu niebezpiecznego objętego zleceniem.
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