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WYTYCZNE DLA PODWYKONAWCÓW
1. Wstęp
Dostawca usługi dla firmy Erontrans zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących
przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska. Ponadto zobowiązany jest do zapoznania
i przestrzegania, zasad zamieszczonych w niniejszej instrukcji, jak również polityki
zintegrowanego systemu zarządzania oraz poinformowania o nich wszystkich swoich
pracowników oraz Podwykonawców.

2. Definicje
Wykonawca – pod pojęciem Wykonawcy rozumie się dostawcę usługi transportowej
działającej wewnątrz i na zewnątrz firmy tzn. w trasie; działającego na zlecenie firmy
Erontrans; pracownicy głównego Wykonawcy oraz jego Podwykonawcy.
Koordynator – pracownik firmy Erontrans, Działu logistyki krajowej, Działu logistyki
międzynarodowej, Działu Handlowego, który nadzoruje wykonywane usługi lub dostawy
zarówno pod względem merytorycznym jak i przestrzegania niniejszej instrukcji.
Audytorzy – pracownicy firmy Erontrans, którzy będą nadzorować przestrzeganie zgodności
z wymogami odpowiednio prawa ochrony środowiska.

3. Wymagania ogólne dla wykonawcy
o W razie nieprzestrzegania zaleceń ochrony środowiska uprawnieni pracownicy firmy
zwrócą pisemną uwagę wykonawcy.
o W przypadku nie przestrzegania obowiązujących przepisów lub wymagań niniejszej
instrukcji przez pracowników Wykonawcy, Erontrans zastrzega sobie prawo do
zerwania umowy z winy Wykonawcy.
o Pracownicy Wykonawcy powinni prowadzić realizację usługi zgodnie
z umową tak, aby nie zakłócać pracy firmy Erontrans.
o Pojazdy muszą być sprawne technicznie oraz posiadać aktualne przeglądy techniczne.
o Erontrans zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wszystkich pojazdów
Wykonawcy.
o Obowiązkiem Wykonawcy jest traktowanie wszelkich informacji uzyskanych
w związku z pracą jako poufnych. Bez pisemnej zgody firmy Erontrans Wykonawca
nie może udzielać jakichkolwiek informacji dotyczących Erontrans środkom
masowego przekazu.

4. Wymagania szczegółowe dotyczące ochrony środowiska
o Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa
dotyczących ochrony środowiska, transportu drogowego, gospodarki odpadami, emisji
spalin, prawa przewozowego, materiałów niebezpiecznych, czasu pracy kierowców.
o Wykonawca zobowiązany jest zachować wszelkie środki ostrożności mające na celu
zapobieżenie skażeniu powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych
podczas wykonywanych prac transportowych.
o Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Koordynatora o wystąpieniu awarii
zagrażającej środowisku.
Wykonawcy zabrania się:
- tankowania pojazdów w miejscach do tego nie wyznaczonych,
- mycia pojazdów i sprzętu w miejscach do tego nie wyznaczonych,
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- wylewania i wyrzucania odpadów do wód, gleby lub do kanalizacji, wwożenia
na teren firmy Erontrans jakichkolwiek odpadów niebezpiecznych,
Wykonawca zobowiązuje się do:
- przeszkolenia kadry kierowniczej z zakresu ochrony środowiska,
- poruszania się pojazdami w sposób ekonomiczny w celu wytwarzania jak
najmniejszej emisji spalin,
- przeszkolenia kierowców z zakresu ekonomicznej jazdy,
- poruszania się drogami komunikacji ustalonymi z zamawiającym,
- używać sprzętu transportowego; nie starszego niż 10 lat, posiadającego klasę
ekologiczną min. EURO02; w odpowiednim stanie technicznym
i umożliwiać kontrolę w/w zamawiającemu oraz zabezpieczyć zgodnie
z zaleceniami zamawiającego miejsce postoju jeżeli jest to na terenie firmy
Erontrans,
- zabezpieczenia pojazdu w czasie przerw lub przestojów,
- posiadania certyfikatów na klasę ekologii pojazdów z możliwością okazania jej
na żądanie,
składowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych powstałych
w wyniku świadczenia usług,
- zabezpieczenia miejsc składowania odpadów, w szczególności odpadów
niebezpiecznych, uniemożliwiając skażenie gleby, powietrza, wód
powierzchniowych i podziemnych,
- zabezpieczenia miejsc składowania odpadów niebezpiecznych przed dostępem
osób trzecich,
- oznakowania pojemników z odpadami,
- oznaczenia pojemników z materiałami niebezpiecznymi.
-
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