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Szanowni Klienci Grupy BAUER, 
 
dziękujemy za wybór naszej oferty. 
Krajowe i międzynarodowe przepisy transportowe regulują obowiązki i odpowiedzialność w przypadku 
szkód. W celu zapewnienia Państwu i nam sprawnego odbioru towaru, chcielibyśmy zwrócić uwagę 
na najważniejsze przepisy, których należy przestrzegać w przypadku samodzielnego odbioru towaru 
w naszych zakładach.  
Warunkiem bezpiecznego i sprawnego załadunku w naszych zakładach jest przestrzeganie 
poniższych zasad.  
Prosimy o wyrozumiałość w tej kwestii. 
 
Zgłoszenie gotowości do wysyłki przez firmę Bauer 

• Gdy tylko towar będzie gotowy do odbioru, otrzymają Państwo e-mail z działu wysyłki wraz z 
dokumentami przewozowymi i upoważnieniem do odbioru. 

• Termin odbioru towaru prosimy uzgodnić z przydzielonym Państwu opiekunem zamówienia / 
pracownikiem działu sprzedaży. 

• Wypełnione upoważnienie do odbioru zamówienia należy przesłać na adres e-mail: 
logistics@bauer.de. Bez wypełnionego upoważnienia do odbioru towar nie zostanie wydany. 
 

Adresy odbioru zamówień  

• Zakład Schrobenhausen: 86529 Schrobenhausen, Bürgermeister-Götz-Straße 32 - 36 

• Zakład Aresing: 86561 Aresing, Sonnenhamerstraße 55 

• Zakład Edelshausen: 86529 Edelshausen, In der Scherau 1 
 
Godziny załadunku  

• Godziny załadunku urządzeń i wyposażenia w ww. zakładach: 
− od poniedziałku do czwartku w godzinach 07:00 - 15:00, 
− piątek w godzinach 07:00 - 12:00. 

• Nie ma możliwości odbioru towaru w niemieckie/bawarskie dni świąteczne. 
• Na teren zakładu można wjechać najwcześniej o godz. 7:00. 
• O terminie odbioru należy poinformować firmę Bauer z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni 

roboczych. Przewoźnik musi przestrzegać zgłoszonego czasu odbioru z zachowaniem 
marginesu maks. +/- 2 godzin. W przypadku niezapowiedzianego lub opóźnionego przyjazdu 
nie możemy zagwarantować załadunku w tym samym dniu roboczym. 
 

Samodzielny odbiór ładunku lotniczego 

• Ze względu na europejskie (Rozporządzenie (UE) 185/2010) i niemieckie (LuftSiG z dn. 
11.01.2005) przepisy dotyczące bezpieczeństwa ładunków lotniczych odbiorcom 
samodzielnym możemy przekazywać ładunek lotniczy tylko ze statusem 
NIEZABEZPIECZONY. Może to powodować opóźnienia i dodatkowe koszty dla Państwa przy 
obsłudze ładunku lotniczego.  
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Upoważnienia do odbioru  

• Warunkiem wydania lub przekazania towaru przewoźnikowi odbierającemu jest przedłożenie 
przez niego – najpóźniej w momencie odbioru towaru – wypełnionego w całości i podpisanego 
upoważnienia do odbioru.  

• Przy odbiorze wymagana jest kopia dokumentu tożsamości osoby odbierającej. Bez kopii 
dokumentu tożsamości towar nie zostanie wydany. 

 
Wyposażenie techniczne pojazdów 

• Pojazdy muszą być w nienagannym stanie technicznym, spełniać wymogi prawne oraz być 
dostosowane do transportu pod względem wyposażenia technicznego (np. wystarczająca 
liczba punktów mocowania, kłonice, dopuszczalne naciski na osie, ...). 

• Pojazdy o wymiarach przekraczających 16,5 m długości, 2,55 m szerokości i 4,0 m wysokości 
lub masie całkowitej przekraczającej 41,8 t wraz z ładunkiem wymagają uzyskania 
specjalnego zezwolenia zgodnie z § 29 niem. kodeksu drogowego StVO ust. 3, § 46 ust. 1 nr 
2 i nr 5 oraz § 70 niem. rozporządzenia o dopuszczeniu do ruchu drogowego StVZO. 

• W przypadku pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 100 t przed rozpoczęciem podróży 
przewoźnik musi uzyskać zezwolenie z TÜV w Bawarii oraz wcześniej samodzielnie zgłosić 
taki pojazd. 

• Ze względu na przepisy prawne firma Bauer jako załadowca jest zobowiązana do 
sprawdzenia przed rozpoczęciem załadunku kompletności i prawidłowości wymaganych 
zezwoleń na transport wielkogabarytowy i ciężki. Bez ważnych zezwoleń załadunek nie 
dojdzie do skutku. 

• Kierowca pojazdu musi załadować i zabezpieczyć ładunek zgodnie z przepisami prawa. W 
razie potrzeby firma Bauer deleguje do pomocy swoich pracowników załadunku. Pojazdy z 
niedostatecznie zabezpieczonym ładunkiem nie mogą opuścić terenu zakładu. 

• Towar musi być załadowany w taki sposób, aby w normalnych warunkach nie uległ 
uszkodzeniu i nie stanowił zagrożenia dla osób trzecich. W szczególności należy 
zabezpieczyć ładunek przed przemieszczeniem, stoczeniem, przewróceniem, spadnięciem 
lub spowodowaniem przewrócenia całego pojazdu. 

• Kierowca musi mieć ze sobą niezbędne materiały mocujące w nienagannym stanie 
technicznym i w wystarczającej ilości, w szczególności 
− maty antypoślizgowe, 
− pasy mocujące, 
− wciągniki łańcuchowe, 
− osłony krawędzi. 

• W przypadku nieodpowiednich pojazdów, braku materiałów mocujących lub zezwoleń firma 
Bauer będzie zmuszona na mocy przepisów prawa do odstąpienia od załadunku towaru. 
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Zasady postępowania na terenie zakładów grupy BAUER 

• Kierowca musi zgłaszać swój przyjazd i odjazd u portiera. 

• Pojazdy wolno parkować wyłącznie na specjalnie wydzielonych miejscach parkingowych. 

• Kierowca nie może swobodnie poruszać się po terenie zakładu. Musi on przebywać w lub 
przy pojeździe. 

• Przestrzegać znaków nakazu, zakazu i ostrzegawczych.  10 

• Na terenie zakładu obowiązują przepisy niemieckiego kodeksu  
drogowego! 

• Odwiedzający mają obowiązek noszenia kasków na całym terenie zakładu! 

• Podczas załadunku i rozładunku kierowca musi ponadto nosić obuwie ochronne.  
Służy to zapewnieniu jego własnego bezpieczeństwa. 

• Na terenie naszych zakładów niedozwolone jest: 
− spożywanie alkoholu i narkotyków, 
− nocowanie, 
− wyrzucanie śmieci i czyszczenie pojazdów. 

• Przy wjeździe i wyjeździe kierowca ma obowiązek poddać się kontroli niezbędnej do 
utrzymania porządku i bezpieczeństwa. 

• Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami pracowników firmy Bauer. 
 

Prosimy przestrzegać powyższych zasad, aby zapewnić bezpieczny, szybki i sprawny załadunek.  
W razie pytań prosimy o kontakt ze swoim zleceniodawcą lub z właściwym pracownikiem Grupy 
BAUER. 

 
Niniejszą broszurę można również znaleźć w internecie na stronie:  
Broszura informacyjna dla klientów samodzielnie odbierających towar. 

https://www.bauer.de/bma/company/gterm_conditions/merkblatt_selb/index.html

