ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza

Warunki odbioru towaru
ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o. (dalej AMSG) znajduje się na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział
w Dąbrowie Górniczej (dalej AMP) – w załączeniu mapka „Drogi dojazdowe do ArcelorMittal Service
Group Sp. z o.o.”.
2. Magazyn wyrobów gotowych jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 − 13.30.
3. Wjazd na teren AMP odbywa się:
a) w przypadku konieczności ważenia samochodu − bramą nr 5 lub bramą nr 7;
b) bez ważenia − bramą nr 4.
4. Kierowca zgłaszający się po odbiór towaru ma być wyposażony w sprzęt ochrony osobistej:
a) kask ochronny (wyposażony w pasek pod brodę mocowany w 4 punktach kasku),
b) okulary ochronne,
c) kamizelkę odblaskową,
d) buty z podnoskami.
5. Samochód jest zamawiany na podstawie wyemitowanego i wysłanego zamówienia w systemie SAP (wyjątkowo
akceptowalne jest zlecenie transportowe) z określeniem ceny, wielkości załadowczej samochodu oraz terminu
wykonania zlecenia. Podstawiony samochód powinien być odpowiedni do przewożonego ładunku oraz
wyposażony we właściwe, nieuszkodzone środki zabezpieczające ładunek (pasy mocujące, łańcuchy itp.).
6. Kierowca odpowiada za rozkład ładunku oraz jego zabezpieczenie na czas transportu.
7. Kierowca przyjeżdżający po odbiór towaru zostaje upoważniony poprzez wysłanie na bramę towarową
jednorazowego
upoważnienia
–
wzór
upoważnienia
w
załączeniu.
(osoby
upoważniające
Zbigniew.Cieslik@arcelormittal.com, Zbigniew.Marzec@arcelormittal.com i Janusz.Rosikon@arcelormittal.com)
8. Kierowca przyjeżdżający po odbiór towaru musi posiadać ważny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej.
9. Przy odbiorze produktów, których ilość podana jest w jednostkach innych niż kilogram lub tona, na
upoważnieniu będzie znajdować się uwaga: „samochód nie wymaga ważenia”.
10. Kierowca odbierający towar zobowiązuje się do zapoznania się, przestrzegania oraz przyjęcia pełnej
odpowiedzialności za naruszenie zasad systemu przepustkowego obowiązującego na terenie AMP w Dąbrowie
Górniczej (Umowa o Zdrowiu i Bezpieczeństwie Pracy ArcelorMittal Poland S.A.), w szczególności w zakresie
obowiązujących kar, które przedstawione są w załączeniu. Wszelkie kary, którymi zostanie obciążony
Zlecający, tj. AMSG a wynikające z działań lub zaniechań Kierowcy, Spedytor zobowiązuje się w całości
zwrócić ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o. Spedytor odpowiada za działania lub zaniechania Kierowców
odbierających towar na jego rzecz, a także swoich pracowników oraz podwykonawców jak za swoje własne
oraz zobowiązuje się zapoznać Kierowców, pracowników i podwykonawców z powyższymi zasadami.
11. Informacje dodatkowe Spedytor może uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 795 63-08, (32) 795-63-10,
(32) 795-63-38 oraz na stronie internetowej: www.amservicegroup.pl .
1.

Załącznik :

Upoważnienie jednorazowe,
Katalog kar,
Mapka „Drogi dojazdowe do ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o.”.

Nasz znak: AMSG / …………………..

Data: ……………………………..

KONSALNET Holding S.A.
-------------------------------------

Dotyczy: wjazdu na teren ArcelorMittal Poland S.A.

Prosimy o umożliwienie wjazdu na teren ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza
w dniu …………………….. w godz. od ……… do ……. Panu/Pani …………… nr dow. ………………..
samochód ………………………..., do ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o. Oddział Dąbrowa Górnicza
w celach wywozu materiału. Firma ……………………………………………………………………….
Usługa bez ważenia.

Kopia :
a/a

KATALOG KAR
Nr

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Kara [PLN]

1

Nie stosowanie się do trójkąta bezpieczeństwa

1 000

2

Stanie lub przechodzenie pod zawieszonym ładunkiem

2 000

3

Używanie uszkodzonego lub niewłaściwego zawiesia

2 000

4

Nie stosowanie pasów bezpieczeństwa

1 000

5

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości

1 000

6

Nie zatrzymanie się na znaku STOP/czerwonym świetle

1 000

7

Niezgodne z zasadami korzystanie z telefonu komórkowego

1 000

8

Eksploatacja maszyn i pojazdów przez pracowników nie posiadających
odpowiednich licencji, uprawnień

1 000

9

Spowodowanie kolizji/ uszkodzenie mienia

4 000

10

Wejście w strefę wygrodzoną/niebezpieczną

1 000

11

Nie stosowanie lub stosowanie niewłaściwych środków ochrony indywidualnej i
ubrań roboczych (np. brak logo, niewłaściwy kolor, brak okularów itp.)

1 000

12

Palenie tytoniu w miejscach do tego nie wyznaczonych

1 000

13

Korzystanie pracownika Wykonawcy z odzieży roboczej/ochronnej ArcelorMittal
Poland S.A.

10 000

14

Kradzież i usiłowanie kradzieży

10 000

15

Każdorazowy przypadek wnoszenia, posiadania, próby wejścia, a także za
każdorazowe stwierdzenie przebywania na Terenie Spółki Pracownika Wykonawcy
(Podwykonawcy lub Pracownika Podwykonawcy) pod wpływem alkoholu, środków
odurzających, substancji psychotropowych, preparatów, środków zastępczych,
prekursorów, bądź nowych substancji psychoaktywnych (w rozumieniu ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii)

*10 000
**30 000
***50 000

*
kara za pierwsze zdarzenie (zdarzenia liczone są w ciągu 12 miesięcy od pierwszego przypadku)
** kara za drugie zdarzenie (zdarzenia liczone są w ciągu 12 miesięcy od pierwszego przypadku)
*** kara za trzecie i kolejne zdarzenie (zdarzenia liczone są w ciągu 12 miesięcy od pierwszego przypadku)

