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FB 333  Quality requirements subcontractor 
 

Niniejszy dokument określa zasady i wymagania wobec zleceniobiorców i podwykonawców 
odnośnie do ich odpowiedzialności za klienta, człowieka i środowisko.  
Na końcu niniejszego dokumentu zleceniobiorca może potwierdzić dotrzymanie warunków 
określonych w poniższych punktach. Zleceniobiorca oświadcza ponadto, że  zgadza się z 
zasadami postępowania (Code of Conduct) grupy Universal Transport dostępnymi na stronie 
internetowej www.universal-transport.com/service/downloads.  
 

1. Wymagania wobec przedsiębiorstwa i jego pracowników  
 

(Pod)wykonawca / zleceniobiorca ... 
 

1.1. spełnia wszystkie prawne warunki do realizacji transportów oraz zgodnego ze zleceniem 
wykonania uzupełniających postanowień (np. zezwoleń), rozporządzeń i ustaw (np. 
przepisów socjalnych, uznanych reguł, koncesji) i zobowiązuje się do ich przestrzegania.   

 

1.2. wyraża zgodę na to, by grupa Universal Transport przeprowadzała ew. audyty i/lub 
wizyty prewencyjne.  

 

1.3. będzie wspierać Universal Transport przy obsłudze klienta, np. 
» odbierając i dostarczając towar w uzgodnionym dniu i godzinie,  
» postępując zgodnie ze wskazówkami odbiorcy w przypadku dostawy przez Universal 

Transport, 
» zagwarantowany przepływ informacji w przypadku wystąpienia problemów i 

przeszkód w dostawie/transporcie,  
» dodatkowe komunikaty statusowe. 

 

1.4. przedstawi ważne potwierdzenie ubezpieczenia oraz kopię aktualnego zezwolenia 
przewozowego (licencja UE). Potwierdzenie ubezpieczenia musi odnosić się do pokrycia 
odpowiedzialności z tytułu usług i wysyłek towarów uzgodnionych z Universal Transport. 
Maksymalne sumy ubezpieczenia i możliwe zobowiązania i wyłączenia muszą być 
wymienione w takim potwierdzeniu.  

 

1.5. spełnia wymagania i wytyczne do ustawy o zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia, 
ochrony danych oraz przestrzega przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, 
przepisów socjalnych i obowiązku meldunkowego. 

 

1.6. zapewnia, że nie będzie tolerował żadnych form korupcji i przekupstwa ani w żaden 
sposób nie będzie brał w tym udziału, dotyczy to również wszelkich sprzecznych z 
prawem ofert zapłaty lub podobnych świadczeń na rzecz urzędników rządowych, aby 
wpłynąć na podejmowaną decyzję.  

 

1.7. zagwarantuje, że zatrudnieni kierowcy będą posiadać i mieć przy sobie ważne prawo 
jazdy, dowód tożsamości (dowód osobisty) lub paszport i inne dokumenty niezbędne do 
wykonywania przewozów.  

 

1.8. będzie regularnie kontrolował zatrudnionych kierowców pod kątem przestrzegania przez 
nich zakazu spożywania alkoholu i narkotyków oraz noszenia środków ochrony 
indywidualnej w miejscach załadunku i rozładunku naszych klientów.  

 

1.9. zadba o odpowiednie szkolenia i przeszkolenia swojego personelu, przynajmniej te 
wymagane prawem.  Ponadto zleceniobiorca przyjmuje odpowiedzialność za zdrowie i 
bezpieczeństwo swoich pracowników.  

 

1.10. zapewnia, że nie będzie zatrudniać pracowników, którzy nie mogą wykazać się 
ukończeniem 15 roku życia (zakaz pracy dzieci).  

 

1.11. zapewnia, że będzie szanował i przestrzegał podstawowych praw swoich pracowników.  
Do podstawowych praw pracowników zalicza się równość szans i równe traktowanie płci, 
szanowanie osobistej godności/ praw oraz sfery prywatnej każdego człowieka, 
niezatrudnianie lub nie zmuszanie do pracy nikogo wbrew jego woli, nietolerowanie 
nieakceptowalnego traktowania pracowników.   
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2. Wymagania dotyczące realizacji transportu  
 

2.1. Należy podstawiać wyłącznie pojazdy bezpieczne w eksploatacji i sprawne technicznie. 
Ponadto przed rozpoczęciem transportu kierowca sprawdza sprawność techniczną i 
kompletność wyposażenia pojazdu.  Wymagane i uzgodnione wyposażenie musi być w 
pojeździe do chwili zakończenia przewozu.  

 

2.2. Należy przestrzegać narzuconego przez zleceniodawcę/ załadowcę zakazu załadunku 
wraz z innymi ładunkami i jego przepisów dot. oddzielania ładunków.  

 

2.3. Wszelkie niezbędne dokumenty przewozowe muszą być prawidłowo wypełnione, zgodne z 
pozostałymi dokumentami towarzyszącymi i należy je mieć przy sobie. Treść tych 
dokumentów, podobnie jak towary, należy chronić przed dostępem osób trzecich, nie 
przekazywać ich osobom trzecim i traktować je jako ściśle poufne.  Wyjątkiem są nakazy 
urzędów lub organów państwa, przy czym takie przypadki należy udokumentować.  

 

2.4. Przedsiębiorca zapewnia, że trasy przejazdów użytych do przewozu pojazdów będą 
monitorowane, a komunikacja z załogą pojazdu będzie w każdej chwili możliwa.  

 

2.5. Potwierdzenia wywozu i dowody dostawy należy przedstawić wraz z fakturą za transport 
lub na żądanie.  

 

2.6. Formalności celne związane z transportem transgranicznym będą załatwiane zgodnie z 
przepisami celnymi i w odpowiednim terminie.  

 

2.7. Wypadki/ zdarzenia należy zgłaszać Universal Transport niezwłocznie niezależnie od tego, 
jak są poważne, i kto jest za nie odpowiedzialny: Takie zgłoszenie powinno zawierać dane 
osoby zgłaszającej/ osób zgłaszających, dane dot. wypadku (miejsce, czas, okoliczności 
wypadku), zakres szkody, nr zlecenia/ dowodu dostawy, dane odbiorcy, podjęte lub 
zlecone działania oraz numer telefonu kontaktowego i ew. jednostkę policji.  Zdjęcia i 
rzetelny protokół będą stanowić dopełnienie zgłoszenia. 

 

3. Uwagi ogólne 
 

3.1. Uzgadnia się niniejszym z podwykonawcą obowiązywanie „ochrony klienta” i zakazu 
konkurencji przez okres 12 miesięcy od wygaśnięcia umowy.  

 

3.2. Pod(wykonawca) zobowiązuje się przestrzegać norm prawnych i międzynarodowych 
standardów w zakresie ochrony środowiska,  i zapewnia, że będzie minimalizować 
obciążenia dla środowiska i stale podnosić poziom ochrony środowiska.  

 

3.3. Podzlecanie zamówień jest niedozwolone lub dozwolone wyłącznie za zgodą Universal 
Transport.  Dalsze zlecanie podzleconych zamówień jest niedozwolone.  

 

3.4. Wszelkie koszty/ skutki nieprzestrzegania powyższych warunków i wymogów prawnych 
obciążają zleceniobiorcę.  

 

3.5. Wszelkie zmiany w potwierdzonym profilu wymagań należy zgłosić Universal Transport 
niezwłocznie i bez wezwania.  

 

 
Potwierdzenie pod(wykonawcy): 
 

☐ 

Potwierdzam niniejszym, że będę przestrzegać wszystkich 
powyższych warunków i postanowień i wyrażam na nie zgodę.  

☐ Punkty ________________________ nie dotyczą lub zostają wyłączone.  
 

     
     

Data  Pieczęć  Podpis kierownictwa przedsiębiorstwa  
 

 

 
Wewnętrzna adnotacja Universal Transport: 
 

☐ Zezwala się niniejszym na podjęcie współpracy z tym przedsiębiorstwem.  

☐ 
Zezwala się na podjęcie współpracy pod warunkiem spełnienia wymagań / przedstawienia 

dokumentów, o których mowa w punkcie ___________.  Termin wykonania: _________ . 
 

   
   

Miejsce / data  Podpis (Universal Transport) 


