
I.C.E. Transport Poland Sp. Z o.o. działa na rynku polskiej spedycji morskiej od 1992 r. 
Głównym obszarem działania firmy jest transport morski kontenerowy, drobnicowy i 
ponadgabarytowy miedzy Polską i krajami bałtyckimi a Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. 
Wchodząc w skład amerykańskiej grupy ICE firma ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze 
transportowej, logistycznej i celnej rynku amerykańskiego. 

Nasze atuty na rynku  amerykańskim  to

Możliwość Organizacja  legalnego przewozu kontenerów ciężkich na terenie 
USA i Kanady.

W powszechnej opinii w Stanach Zjednoczonych nie ma możliwości przewożenia kontenerów 
z ładunkami ciężkimi. Tymczasem podstawowe przepisy regulujące te kwestie niewiele różnią 
się od tych, jakie istnieją w Polsce czy w Europie. Podstawowym wyznacznikiem 
dopuszczalności przewozu drogowego jest waga całego zestawu oraz równomierne rozłożenie 
ładunku na osie. Problemem jest jednak to, że każdy stan ma w tym względzie osobne 
ustawodawstwo i osobne zasady udzielania zezwoleń na przewóz ładunków 
ponadnormatywnych. Co gorsza, amerykańskie służby drogowe i policja rygorystycznie 
egzekwują obowiązujące przepisy a znajdujące się przy drogach punkty ważenia są bardzo 
często w użyciu. Konsekwencje finansowe naruszeń w tym względzie sięgają kilkunastu 
tysięcy dolarów.

Nasze wieloletnie doświadczenie w przewozach przeciążonych kontenerów pozwala na 
szybkie opracowanie trasy i wersji dostawy oraz wyznaczenie limitów wagowych, typu 
kontenera i podstawowego planu sztauerskiego tak, aby w ramach obowiązujących w USA 
zminimalizować cenę transportu względem wagi ładunku. Kiedy natura towaru na to pozwala 
proponujemy klientom dostawy kontenerowe do portu i dalszy transport samochodami 
konwencjonalnymi, co przy większych ciągach ładunkowych pozwala na duże oszczędności 
ilości wożonych przez ocean kontenerów.

Więcej szczegółów na stronie: http://icetransport.homestead.com/HWP3.html

Możliwość Podejmowanie maszyn i urządzeń ponadgabarytowych wraz z ich 
przygotowaniem do podróży morskiej.

Zakup maszyn i urządzeń w Stanach i w Kanadzie stwarza często polskim klientom problemy 
z realizacją zawartych już kontraktów. Czasami strona amerykańska traktuje warunki 
dostawy „ex Works” bardzo dosłownie oczekując, że kupujący po prostu zabierze z placu lub 
hali nieprzygotowaną do transportu morskiego maszynę. W takich wypadkach ICE Transport 
jest w stanie zorganizować całość operacji od załadunku na środek transportu, przez 
przygotowanie ładunku do podróży morskiej (pakowanie w skrzynie, zastosowanie folii 
pochłaniających wilgoć), mocowanie w kontenerach lub załadunek na statki RO-RO. 

Możliwość Organizacja przewozu samochodów osobowych.

Prywatny import amerykańskich samochodów osobowych to ważna pozycja w przewozach 
morskich. ICE Transport oferuje osobom prywatnym i dealerom pomoc w organizacji takich 
transakcji wraz z kompleksową obsługą celną, dokumentacyjną i załadunkiem pojazdów do 
kontenerów.

Możliwość organizacji Organizacja i doradztwo w przewozach mienia 
przesiedlenia z / do USA i Kanady.

Osoby przeprowadzające się między Polską a Stanami Zjednoczonymi nie często stykają się z 
kompleksem zagadnień celno-transportowo-organizacyjnych, związanych z przewozem 
swojego dobytku przez ocean. Dzwoniąc do ICE w dyni lub w Edison,NJ otrzymacie Państwo 
pełną poradę na temat wymogów prawnych, celnych oraz dokumentów potrzebnych do 
zakwalifikowania ładunku do uprzywilejowanej kategorii „mienia przesiedleńczego”.

http://icetransport.homestead.com/HWP3.html


Możliwość Realizacja transportu jednym listem przewozowym – konosamentem 
ICE.

ICE Transport jako licencjonowany pośrednik w transporcie morskim (OTI – dawniej 
NVOCC) ma prawo wystawiać swój konosament, czyli morski list przewozowy. Oznacza to 
pełną odpowiedzialność za stan ładunku na całej trasie podróży a także możliwość 
korzystania z akredytyw wymagających wystawienia konosamentów przewoźnika morskiego.

Możliwość Dokonywanie odpraw celnych w Polsce i Stanach Zjednoczonych.

Sprawna odprawa celna, organizacja transportów pod zabezpieczeniem lub rozliczenia 
należności celnych są jednym z podstawowych elementów usługi spedycyjnej. Szczególnego 
wymiaru nabiera to dla polskich klientów zmuszonych do sprzedaży swoich towarów 
amerykańskim odbiorcom na warunkach DDP. Dla nich nasza amerykańska agencja celna 
może przygotować najkorzystniejszą stawką celną, rozliczyć cło oraz podatki federalne w 
formie wykładu.


