Wytyczne dla podwykonawców niezintegrowanych
Sovtransavto Deutschland GmbH posiada system zarządzania w zakresie standartów
jakościowych, ochrony środowiska, zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy. Dany system
optymalizuje jakość usług i strukturę organizacji w firmie.
Maksymalną jakość usług możemy osiągnąć tylko razem z naszymi podwykonawcami,
którzy powiązani są z nami na podstawie umowy.
Dlatego zwracamy się z prośbą do naszych partnerów o spełnienie następujących
wymogów:
Zatwierdzenie podwykonawcy :
Podwykonawcy są osobiście kontrolowani i zatwierdzani przez dyrektora firmy.
Podwykonawca obchodzi się ściśle poufnie ze wszystkimi informacjami otrzymanymi od
Sovtransavto Deutschland GmbH.
Sovtransavto Deutschland GmbH ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie
jakości , ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa u podwykonawców .
Jeżeli podwykonawca posiada certyfikat systemu zarządzania w zakresie standartów
jakościowych, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska (ISO 9001, SQAS itp.), to
prosimy o przysłanie kopii aktualnych certyfikatów czy też o dostęp do odpowiednich
sprawozdań z kontroli .
Informacje ogólne
-Wykonawca musi się dostosować do odpowiednich przepisów prawa krajowego i
międzynarodowego, zasad i rozporządzeń oraz winien posiadać wszystkie wymagane
zezwolenia i uprawnienia do przewozu towaru.
- Wszyscy pracownicy firmy podwykonawczej winni mieć odpowiedni wymagany przez
prawo wiek do pracy.
- Robotnicy przymusowi, więźniowie lub wykonujący pracę społeczną nie są przydzielani
do pracy.
- Wszyscy pracownicy firm podwykonawczych muszą posiadać legalne zezwolenie na
pracę.
- Wszyscy pracownicy mają prawo do wypowiedzenia warunków umowy pracy bez utraty

zapłaty za pracę lub wyznaczenia kary w terminie uzgodnionym przez umowę pracy.
- Pracownicy nie płacą podwykonawcom ani pośrednio ani bezpośrednio za procedurę
rekrutacji.
- Pracownicy nie są wzywani do dostarczenia zabezpieczeń lub do przyjęcia opóźnionych
płac wynagrodzeniowych za pracę. Możliwe pożyczki lub zaliczki ze strony pracodawcy
nie służą do związania pracownika do firmy.
- Pracownikom wolno opuścić teren firmy podwykonawczej po zakończeniu pracy .
- Nie ma żadnego przypadku korupcji lub przekupstwa .
- Nie ma żadnego przypadku ciężkiego zanieczyszczenia środowiska w tym sensie, że
dane zanieczyszczenie mogłoby mieć również negatywny wpływ na środowisko w małym
zasięgu poza terenem firmy i byłoby trudne do usunięcia.
- Pracownicy nie są narażani na poważne ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa, które
mogłoby stanowić bezpośrednie śmiertelne niebezpieczeństwo lub stały uszczerbek na
zdrowiu.
- Dla pracowników jest dostępny transparentny i wiarygodny system rejestracji czasu
pracy oraz zapłaty za pracę .
- Pracownicy otrzymują zapłatę w ścisłej zgodności z minimalną ustawową płacą .
- Podwykonawca zapewnia wszystkim pracownikom ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków, opiekę medyczną w razie wypadków przy pracy oraz
odszkodowanie w przypadku stałego uszczerbku na zdrowiu.
Sprzęt
- Wszystkie transporty realizowane są za pomocą pojazdów w prawidłowym stanie
technicznym . Sovtransavto Deutschland GmbH ma prawo do zażądania zaświadczenia o
regularnym przeglądzie technicznym pojazdów oraz o utrzymaniu ich w należytym stanie.
Wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa .
- Jeśli maksymalny wiek pojazdu jest określony w poleceniu przewozowym, to ma to być
ściśle przestrzegane przez podwykonawcę .
- Środki transportu muszą mieć prawidłową rejestrację zgodnie z wymogami prawnymi.
Jeżeli pojazd nie posiada numeru rejestracyjnego zgodnego z prawem, to o tym musi być
niezwłocznie poinformowana Sovtransavto Deutschland GmbH, a kierowca musi poczekać
na dalsze instrukcje.
- Kontrole prewencyjne pojazdów i sprzętu (np. kontrole wężów) muszą być
przeprowadzane i rejestrowane w regularnych odstępach czasu .

Kierowcy
- Wszyscy kierowcy, którzy są przydzielani do jazdy jako kierowcy w imieniu Sovtransavto
Deutschland GmbH, posiadają ważne prawo jazdy oraz ważny certyfikat ADR na transport
towarów niebezpiecznych.
- Kierowcy muszą być regularnie szkoleni w zakresie standartów jakościowych , ochrony
środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaświadczenia o szkoleniach winny być
przedłożone na wniosek Sovtransavto Deutschland GmbH.
- Czas jazdy oraz odpoczynku musi być przestrzegany. Odchylenia i plany działań muszą
być rejestrowane.
- Wszyscy kierowcy muszą posiadać podręcznik kierowcy.
- Wszyscy kierowcy muszą przestrzegać przepisów dotyczących korzystania z telefonów
komórkowych i pasów bezpieczeństwa .
- Wszystkie instrukcje Sovtransavto Deutschland GmbH są przestrzegane. W przypadku
załadunku i rozładunku są one ściśle przestrzegane przez podwykonawców. Wszelkie
rozbieżności powinny być natychmiast zgłaszane do Sovtransavto Deutschland GmbH.
- Podwykonawca zobowiązany jest przekazać niezbędną wiedzę oraz wszystkie
informacje kierowcom: profile wymóg przemysłu chemicznego, szkolenia na temat
stosowania środków ochrony osobistej, dostosowanie się do instrukcji dotyczących
załadunku i rozładunku, czystość sprzętu, zamykanie i monitorowanie pojazdów, obronne
kursy jazdy oraz bezpieczeństwa jazdy.
- Kierowcy muszą zapoznać się z treścią kart awaryjnych i je mieć z sobą w określonych
miejscach w pojazdach.
- Jeżeli przewożone są towary niebezpieczne klasy ADR 1.10.5, to musi być sporządzony
plan bezpieczeństwa, a kierowcy muszą być przeszkoleni .
- Podczas załadunku i rozładunku wszystkie instrukcje obsługi muszą być ściśle
przestrzegane. Jeśli są jakieś rozbieżności lub coś nie jest zgodne z instrukcją - kierowca
musi niezwłocznie powiadomić o tym Sovtransavto Deutschland GmbH.
- Podwykonawcy muszą posiadać deklarację na temat narkotyków i alkoholu. Kierowcy
muszą być przeszkoleni w tym zakresie.
Sprzęt ochronny
Podwykonawca musi zapewnić kierowcom odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE ). W
pojazdach powinien znajdować się następujący sprzęt:
- Hełm ochronny
- Okulary ochronne

- Rękawice z PCW
- Kombinezony robocze
- Rękawice ochronne
- Kamizelka odblaskowa
- Butelki do płukania oczu
- Apteczka
- W przypadku transportu towarów niebezpiecznych: ubranie ochronne z PCV, maskę
oddechową.
Dalszy sprzęt ochrony osobistej PPE musi być udostępniony dla kierowcy, jeśli jest to
określone w pisemnych instrukcjach.
Sprzęt ochronny musi posiadać okres ważności, tj. musi być regularnie sprawdzany.
Kierowca musi być instruowany przez podwykonawcę w zakresie korzystania PSA.
Oczekujemy od podwykonawcy, że posiada on plan szkoleń dla wszystkich pracowników
w celu zachowania bezpieczeństwa prewencyjnego podczas transportu.
Zgłaszanie awarii i incydentów
- Nagłe przypadki muszą być natychmiast telefonicznie zgłaszane Sovtransavto
Deutschland GmbH. 24-godzinny telefon alarmowy można znaleźć na stronie internetowej
Sovtransavto Deutschland GmbH.
- Awarie i wypadki muszą być natychmiast telefonicznie zgłaszane oddziałowi dyspozycji w
Sovtransavto. Niebezpieczne warunki załadunku i rozładunku są natychmiast zgłaszane
Sovtransavto Deutschland GmbH.
- Podwykonawca musi posiadać system alarmowy z odpowiednim numerem telefonu
alarmowego, dzięki któremu zapewniony jest stały kontakt z firmą.
Dokumentacja
- Instrukcje pisemne: Przy przeprowadzaniu transportów towarów niebezpiecznych
kierowcy muszą być poinformowani w pisemnej formie o niebezpiecznych właściwościach
ładunku oraz o zachowaniu się w nagłych przypadkach. To jest instrukcja w pisemnej
formie - instrukcja w przypadku wypadku. Jest ona przechowywana w pojeździe i musi być
w każdej chwili dostępna. Jeśli ma się z sobą pisemne instrukcje odnośnie innych
produktów, to są one przechowywane oddzielnie w samochodzie. One nie powinny być
widoczne.
- Dowód dostawy ( CMR )

Wszystkie dokumenty przewozowe powinny być wystawione w sposób staranny i
poprawny. Podwykonawca musi dostarczyć oryginały dowodu dostawy towaru / listy
przewozowy CMR rachunków do firmy Sovtransavto GmbH. Jeśli towar jest dostarczany w
stanie niekompletnym, to o tym jest niezwłocznie informowana firma Sovtransavto
Deutschland GmbH jeszcze przed opuszczeniem miejsca rozładunku przez kierowcę.
- Instrukcje pracy
Jeżeli podwykonawca otrzyma zlecenie od Sovtransavto Deutschland GmbH, to on
otrzymuje również instrukcje przewozowe w pisemnej formie. Instrukcje te muszą być
ściśle przestrzegane .
Ubezpieczenie
Firmy podwykonawcze muszą przedłożyć następujące ubezpieczenia :
- ubezpieczenie od wypadków w miejscu pracy/ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej na rzecz ochrony środowiska
Sumy ubezpieczenia zgodne są z odpowiednimi przepisami ustawowymi Ubezpieczenia
odpowiedzialności CMR w przypadku uszkodzenia towaru zgodnie z Konwencją CMR
odnośnie międzynarodowego transportu lub zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi. Sovtransavto Deutschland GmbH udostępnia każdemu podwykonawcy
powiązanego umową, który nie posiada wystarczającego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej CMR możliwość ubezpieczenia konkretnego transportu
poprzez ubezpieczeniową polisę na przewóz towaru firmy Sovtransavto Deutschland
GmbH substytucyjnie w/g ubezpieczenia od odpowiedzialności CMR.
- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych z sumą
ubezpieczenia zgodnie z przepisami prawa.
Na żądanie przedkłada podwykonawca potwierdzenie o możliwości pokrycia sumy
ubezpieczeniowej.

Ochrona przyrody
Polityka ochrony środowiska oraz cele Sovtransavto Deutschland GmbH znajdują się na
naszej stronie internetowej. Oczekujemy od naszych podwykonawców, że normy te będą
przez nich popierane i my będziemy informowani o wszystkich sprawach dotyczących
środowiska .

Bezpieczeństwo
Oczekujemy od naszych podwykonawców, że będą starali się o zapewnienie
maksymalnego bezpieczeństwa.
Zabezpieczenie towaru
- Podwykonawcy muszą zapewnić odpowiednie środki do zabezpieczenia transportu
towarów oraz urządzeń podczas transportu, a także przekazywać kierowcom informacje
na temat wymogów i ich przestrzegania.
- Podwykonawcy, którzy transportują towary niebezpieczne, muszą spełniać przepisy
zgodne z wymogami bezpieczeństwa ADR rozdział 1.10.
Zwracamy się z prośbą do podwykonawców, ażeby natychmiast powiadomili nas o
wszelkich odchyleniach w zakresie jakości, bezpieczeństwa i materiałów niebezpiecznych!
Podwykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich punktów wytycznych firmy
Sovtransavto Deutschland GmbH, przyjmując zlecenie przewozu od firmy Sovtransavto.

