Załącznik nr 14 do Umowy
Zasady świadczenia usługi w zakresie realizacji przewozu przesyłek z ADR.

1. Wykonując

realizację usługi przewozu przesyłek z usługą ADR, Wykonawca

zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zasad:
1) zapewnienia

zgodność realizacji wykonywanych przewozów z warunkami

i wymaganiami określonymi w Umowie ADR i

Ustawie o przewozie towarów

niebezpiecznych i aktów wykonawczych oraz innych przepisów prawnych;
2) w przypadku kiedy ilość wynikająca z przeliczenia kategorii transportowych dla

trasy przekracza 1000 pkt ADR - posiadania przez kierowcę Wykonawcy
ważnego zaświadczenie ADR, odpowiedniego wyposażenia i oznakowania
pojazdu zgodnie z wymaganiami ADR, zaopatrzenia kierowcy w Instrukcje
pisemne zgodne z ADR;
3) w przypadku przewozu jednostką transportową o D.M.C powyżej 12 ton przesyłek

z ADR na zwolnieniu LQ o masie towarów powyżej 8 ton brutto - oznakowania
pojazdu z przodu i z tyłu znakiem LQ (wymiary min. 250 mm x 250 mm.
2. Wykaz towarów i klas niebezpiecznych nieobsługiwanych przez Pocztę Polską S.A.
1) towary, których przewóz jest zabroniony zgodnie z przepisami ADR;
2) towary dużego ryzyka, które wymagają wdrożenia w przedsiębiorstwie planu

ochrony antyterrorystycznej, o którym mowa w dziale 1.10 Umowy ADR;
3) towary wymagające podczas przewozu temperatury kontrolowanej;
4) towary stwarzające najwyższe zagrożenie czyli towary z I grupy pakowania

w poszczególnych klasach;
5) towary nadawane do przewozu: luzem, w cysternach, MEGC, UN MEGC i w

wiązkach butli;
6) towary, które nie mogą znajdować się w pobliżu żywności, pasz, materiałów

powszechnego użytku (np. zabawek);
7) ognie sztuczne i fajerwerki wymienione w klasie 1;
8) wyłączenie z przewozu materiałów ciekłych zapakowanych w Duże Pojemniki

do Przewozu Luzem (DPPL).
3. Klasy towarów niebezpiecznych nieobsługiwane przez Pocztę Polską S.A.
1) materiały i przedmioty wybuchowe z klasy 1 za wyjątkiem: UN 0173 urządzenia
rozłączające wybuchowe, UN 0174 nity wybuchowe, UN 0432 przedmioty
pirotechniczne, UN 0323 naboje do uruchamiania mechanizmów, UN 0503
urządzenia bezpieczeństwa pirotechniczne;
2) gazy trujące klasy 2;

3) materiały wybuchowe odczulone klasy 3 (np. nitrogliceryna) i klasy 4.1
(np. nitroceluloza);
4) materiały piroforyczne klasy 4.2;
5) materiały I grupy pakowania z klasy 4.3;
6) materiały z klasy 4.1 i 5.2 wymagające podczas przewozu temperatury
kontrolowanej;
7) materiały silnie trujące klasy 6.1; (cała klasa);
8) materiały zakaźne klasy 6.2; (cała klasa);
9) materiały promieniotwórcze klasy 7 (cała klasa);
10) materiały zagrażające zdrowiu klasy 9 (np. azbest, dwu i trój fenyle
polichlorowcowane) UN2212, UN 2315, UN 2590, UN 3151 UN,3152, UN 3432.

