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INSTRUKCJA ZAŁADUNKU
Par. 1. CEL
Celem niniejszej Instrukcji jest przekazanie Nabywcom, Kontrahentom spółki Fricke
Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie (dalej: Fricke) oraz działającym w ich
imieniu Przewoźnikom niezbędnych informacji dotyczących załadunku nabytych
towarów i przygotowania ich do transportu.
Par. 2. ZAKRES STOSOWANIA
Niniejsza Instrukcja dotyczy wszystkich kierowców pojazdów kołowych należących do
Przewoźnika, działającego na zlecenie Nabywcy i poruszających się po terenie Fricke.
Par. 3. POJAZDY
Pkt. 1. Do pojazdów kołowych na potrzeby niniejszej Instrukcji zaliczamy pojazdy
wielośladowe, tj. samochody ciężarowe, w tym specjalistyczne, przystosowane do
wykonywania transportu wielkogabarytowego, należące do Przewoźnika działającego
na zlecenie Nabywcy.
Pkt. 2. Nabywca i przewoźnik odpowiadają za stan techniczny środków transportu
używanych do przewozu maszyny/maszyn kupionych od Fricke, za stan pasów użytych
do mocowania ładunku oraz stwierdzają, że kierowca jest przeszkolony i posiada
wiedzę potrzebną do prawidłowego rozlokowania i zabezpieczenia ładunku na
pojeździe, którym ładunek ma być transportowany.
Pkt. 3. Nabywca zobowiązany jest podstawić pod załadunek środek transportu
odpowiedni do wymiarów i wagi ładunku zgodnie z przepisami ruchu drogowego
Pkt. 4. Jeśli środek transportu wg. oceny Fricke nie jest przystosowany do przewozu
ładunku, Fricke poinformuje o tym fakcie na piśmie Nabywcę. Jeśli mimo otrzymania
informacji od Fricke Nabywca nie zadysponuje innego środka transportu i zleci
załadunek na środek transportu pierwotnie podstawiony, Fricke nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne zdarzenie mogące wyniknąć podczas załadunku lub
w trakcie transportu ładunku.
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Pkt. 5. Czynności pracowników Fricke przy załadunku towaru sprowadzają się do roli
pomocniczej, tj. wykonują oni polecenia kierowcy, który odpowiedzialny jest za
bezpieczne rozlokowanie towaru na środku transportu oraz jego odpowiednie
zabezpieczenie przed przesunięciem, zerwaniem pasów itp.
Par. 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WYMAGANIA
Pkt. 1. Każdy kierowca pojazdu należącego do Przewoźnika działającego na zlecenie
Nabywcy jest zobowiązany do kontroli stanu bezpieczeństwa, np. hamulce, światła,
opony, wycieki płynów, itp., używanego przez siebie pojazdu. Pojazd niesprawny
technicznie nie może poruszać się po terenie Fricke.
Pkt. 2. Wszystkie osoby obsługujące i kierujące pojazdami należącymi do Przewoźnika
działającego na zlecenie Nabywcy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania
wymagań przepisów ruchu drogowego obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej oraz postanowień niniejszej Instrukcji.
Pkt. 3. Wobec osób nieprzestrzegających na terenie Fricke prawa ruchu drogowego,
Kierownictwo Fricke może zastosować określone kary finansowe i porządkowe.
Par. 5. ZASADY OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE KIERUJĄCYCH PODCZAS PORUSZANIA
SIĘ PO TERENIE FRICKE I ZAŁADUNKU
Pkt. 1. Kierowca odpowiada za prawidłowe i bezpieczne załadowanie pojazdu i takie
zabezpieczenie ładunku, które umożliwi jego bezpieczny transport z Fricke do
Nabywcy.
Pkt. 2. Kierowca odpowiada za transport od momentu wjazdu na teren Fricke, aż do
docelowego dostarczenia towaru do Nabywcy zgodnie z wymaganymi przepisami,
zasadami i umowami.
Pkt. 3. Podczas załadunku pracownik/pracownicy Fricke prowadzą załadunek zgodnie
z zaleceniami kierowcy pojazdu Przewoźnika. Po załadunku kierowca odpowiada za
prawidłowe zamocowanie i zabezpieczenie ładunku i pojazdu tak, aby nie było
możliwości przesunięcia się ładunku w trakcie transportu.
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Pkt. 4. Z chwilą wydania towaru wyłącznie zobowiązanym do odpowiedniego
zapakowania i zabezpieczenia towaru stosownie do jego właściwości, oraz doboru
odpowiedniego środka transportu jest Przewoźnik. Jest on również zobligowany do
wyboru trasy przejazdu z Fricke do miejsca wskazanego przez Nabywcę.
Pkt. 5. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w ww. zakresie
wyłączną odpowiedzialność ponosi Przewoźnik.
Par. 6. ROZPOWSZECHNIANIE I PRZECHOWYWANIE
Pkt. 1. Niniejsza Instrukcja w wersji elektronicznej jest udostępniona poprzez
przeglądarkę na www.fricke.pl
Pkt. 2. Oryginał Instrukcji znajduje się w Fricke.
Pkt. 3. Nabywcy (odbiorcy) zapoznawani są z treścią niniejszej Instrukcji w chwili
dokonania zakupu maszyny lub maszyn w Fricke podczas podpisania umowy sprzedaży
lub otrzymania faktury VAT.
Pkt. 3. Nabywcy winni poinformować/zapoznać przewoźnika o niniejszej instrukcji
załadunku obowiązującej w oddziałach Fricke.
Pkt. 4. Kierowcy pojazdów należących do Przewoźnika działającego na zlecenie
Nabywcy potwierdzają zapoznanie się z treścią niniejszej Instrukcji poprzez jej
podpisanie w dniu załadunku na terenie Fricke.
Pkt. 5. Za przekazanie kierowcom Przewoźnika treści niniejszej Instrukcji
odpowiedzialni są pracownicy Fricke dokonujący załadunku.
DOKUMENTY ZWIĄZANE
Kodeks Ruchu Drogowego.
Prawo Przewozowe.
Incoterms 2010.
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