ZASADY WERYFIKACJI PRZEWOŹNIKÓW FAKTYCZNYCH
1. Zasady niniejsze mają zastosowanie do umów przewozu i/lub spedycji zawartych przez TSL Nordic
sp. z o.o. (dalej: Zleceniodawca) 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 każdym przypadku skorzystania z podwykonawcy, zobowiązany jest do
przestrzegania niniejszych zasad.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy przewozu z podwykonawcą w formie
pisemnej (w tym w wersji elektronicznej).
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
1) zachowania należytej staranności w doborze przewoźników faktycznych, przez co rozumie się
wybór takich firm przewozowych, które dają rękojmie właściwego wykonania powierzonych im
czynności przewozowych, czyli wybór takich firm przewozowych, które:
a) posiadają wymagane przepisami licencje, koncesje i/lub zezwolenia na prowadzenie tego
typu działalności,
b) Posiadają aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) właściwą dla
prowadzonego rodzaju działalności przewozowej, obejmującą cały zlecony przewóz krajowy
i/lub przewóz międzynarodowy i/lub przewóz kabotażowy na terenie kraju UE wykonania
przewozu, z sumą gwarancyjną nie mniejszą jednak niż 250.000 EUR. Posiadana polisa OCP
musi posiadać pełny zakres ubezpieczenia obejmujący m.in.: szkody powstałe wskutek
rażącego niedbalstwa, rabunku lub rozboju, kradzieży, wydania osobie nieuprawnionej, jak
również brak wyłączeń dotyczących ochrony dla rodzaju mienia przyjmowanego do
przewozu.
c) udostępniły dokumenty stanowiące podstawę prowadzonej działalności przewozowej, w
tym: wpis do ewidencji działalności lub wypis z CEIDG, lub KRS, NIP, REGON oraz zezwolenia
i/lub licencje na prowadzenie działalności przewozowej, jeżeli są wymagane;
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2) sprawdzenia wiarygodności przewoźnika faktycznego poprzez weryfikację otrzymanych od
podwykonawcy dokumentów (kopii) potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie przewozu towarów:
- KRS – na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/
- wypis z CEIDG – na stronie https://prod.ceidg.gov.pl
- NIP i Regon – na odpowiednich stronach internetowych np.: Głównego Urzędu
Statystycznego: http://www.stat.gov.pl i/lub CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl
- licencji transportowych i/lub zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika – na stronach
internetowych GITD: https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/postepowaniaadministracyjne/wykaz-waznych-decyzji-administracyjnych/
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 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,
- polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia OC przewoźnika.
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3) Zlecając przewóz towaru nowemu przewoźnikowi faktycznemu, któremu Zleceniobiorca nie
zlecał wcześniej przewozów, Zleceniobiorca dodatkowo zobowiązany jest do sprawdzenia
wiarygodności tego przewoźnika poprzez:
a) telefoniczny kontakt z przewoźnikiem faktycznym na numer telefonu stacjonarnego lub
komórkowego w jego siedzibie i telefoniczne potwierdzenie złożenia przez niego oferty
przewozu lub przyjęcia zlecenia, przy czym ZALECA się, aby Zleceniobiorca samodzielnie ustalił
nr telefonu (np. w korzystając z zasobów internetowych) i odnotował nazwisko osoby
rozmówcy po zakończeniu rozmowy, zakres ubezpieczenia obejmujący m.in.: szkody powstałe
wskutek rażącego niedbalstwa, rabunku lub rozboju, kradzieży, wydania osobie
nieuprawnionej, jak również brak dotyczących ochrony dla rodzaju mienia przyjmowanego do
przewozu.
b) potwierdzenie w oparciu o uzyskany dokument, że przewoźnik faktyczny posiada aktualną
polisę odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) właściwą dla prowadzonego rodzaju
działalności przewozowej, obejmującą cały zlecony przewóz krajowy i/lub przewóz
międzynarodowy i/lub przewóz kabotażowy na terenie kraju UE wykonania przewozu, z sumą
gwarancyjną nie mniejszą jednak niż 250.000 EUR. Posiadana polisa OCP musi posiadać pełny
zakres ubezpieczenia.
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