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I. Postanowienia og6lne.

$ 1. Stosowanie cennika"

l. Zatzqd Sp6lki Terminal Promowy SwinoujScie Sp. z o.o. uchwal4 Nr 0212018 z dnia 19.01.2018 roku
dokonal zmiany postanowieri dokumentu ,,Cennik oplat zauslugi Terminalu Promowego SwinoujScie
Sp. , o.o." i. nastgpnie Wzyjql jednolit4 w za uslugi Terminalu
Promowego SwinoujScie Sp. z o.o.", ktora roku, a tym samym
poprzednia wersja dokumentu ,,Cennik oplat zat winoujScie Sp. z o.o.,,
i jej postanowienia utracily waznoSi z dntem 21 .01 .2018 rok.

2. Cennik oplat za uslugi, dotyczy uslug wykonywanych przez Sp6lkg Terminal Promowy SwinoujScie
Sp. z o.o. zwanqdalej TPS.

3.9ennik oplatza uslugi TPS nie obejrnuje oplatnalehnychZarzqdowi Morskich Port6w Szczecin i
SwinoujSci" p.A.. Oplaty te naliczane s? w oparciu o obowi4zuj 4cqTaryfg opNat zauslugi Terminalu
Promowego SwinoujScie.

4. Zawatte w Cenniku oplat za uslugi TPS wysokoSci oplat majq wryLEcy charakter w przypadku, gdy
umawiaj4ce sig o wykonanie uslugi strony nie uzgodnily inaczej.

5. Oplaty za uslugi nie wymienione w Cenniku oplat za uslugi TPS okreslane bgd4 odrgbn4 umow4
zawart4pomigdzy stronami; zawylEczeniem oplat wynikajqcych z punktu 4.

6. Cennik oplatzauslugi Swiadczone przezTPS obejmuje:

- oplaty za skladowanie i przeladunkimagazynowe,

- oplaty za skladowanie i transport naczep drogowych,

- oplaty zainne uslugi.

7. obowi4zek poniesienia oplat powstaje z chwlrqwykonania przez TpS uslugi.

8. Aktualnie obowi4zujacy ,,Cennik oplat za uslugi TPS" publikowany jest na stronie firmowej TPS
www.sft.pl w zakladce: do pobrania.

9. W sprawach nie uregulowanych w aktualnie obowi4zuj4cym ,,Cenniku oplat za uslugi TPS",
zastosowanie bgd4 mraLy powszechnie obowi4zujqce przepisy prawa, w tym odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

$ 2. Spos6b pobierania oplat.

1. Stawki netto oplat za Swiadczone uslugi wyralone s4 w PLN.

2.Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokoSci obowi4zuj4cej w dniu wykonania uslugi.

3. Minimalna warloSd uslugi wynosi 50,00 PLN netto.

4. Wszelkie oplaty wytahone w procentach pobiera sig od oplat zasadniczych (podstawowych).

5. Dla obliczenia naleznych oplat wagg ladunku zaokrqgla sig wzwyz do pelnych 100 kg.

6. Podstaw4 do obliczenia oplat dla ladunk6w drobnicolvych w imporcie jest cigzar podany w zleceniu,
kt6ry winien byd zgodny z cigLarem podanym w konosamencie, a w przypadku jego braku - w
manifeScie ladunkowym i lub liScie ladunkowej.

7. Podstaw4 do okreSleniacig2aru ladunk6w eksportowych jest cig2ar podany w zleceniu.

8. Rozliczeniabezgot6wkowe w formie ptatnoSci przelewem bankowym wymagajq wczesniejszego
zawarciapisemnej umowy z TPS.
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$ 3. Zlecanie uslug.

1. Uslugi wykonywane s4 na podstawie p]semnych zlecen - ,,Zlecenie wykonania uslugi" (Zal.Nr 1),
kaldotazowo potwierdzonych ptzez TPS. T,lecenie wykonania uslugi moze byi dostarczone w formie
elektronicznej do Dyspozycji portowej TPS na: fax 91 322 61421ub e-mail port@sft.pl

2. zlecentodawca obowi4zany jest poda6 w zleceniu uslug przeladunkowych:
a) nazwg towaru, liczbE sztuk, ciglar brutto, kubaturg oraz specjalne wymogi towaru,
b) rodzaj i cechy opakowania lub towaru,

c) specyfikacjg sztuk cigzkich r przestrzennych, z podaniem wymiar6w.

3. Podstawg do obci42emaZleceniodawcy ztyfiluwykonania zleceniastanowi sporu1dzone przezTpS
i potwierdzone ptzez przedstawi ciela Zlecaj4cego ,,Potwierdzenie wykonania uslugi" (Zal.Nr i).
4. Odwolanie zleceniapowinno byczgLoszonenajpo1niej 30 minut przedplanowan4 godzinqrozpoczgcia.

5. W przypadku nie odwolania zleceniaw przewidzianym v,ryzej terminie, wzglgdnie anulowania go po
uplywie okreSlonego terminu :

a) Zleceniodawca ponosi koszty gotowoSci zespol6w roboczych, oraz zapewnienia obslu giurzqdzeh
przeladunkowych i innego sprzgtu,

b) Podstawg do obci4ZeniaZleceniodawcy ztego tytulu stanowi sporzqdzony przez TPS ,,Protok6l
koszt6w odwolania uslugi" (Zat.Nr 8), kt6rego kopig przekazuje mezwlocznie Zleceniodawcy,

c) W protokole opisany zostanie stan faktyczny, oraz wskazane podstawy wyliczenia koszt6w
gotowoSci. ZleceniodawcamoLe w terminie 12 godzin od chwili otrzymania protokolu zglosic
umotywowanie zastrzelenra, ktore TPS rozpatrzy niezwNocznie powiadamiaj4c o tym drug4
strong.

1.

$ 4. Swiadczenie uslug.

TPS zobowiqzuje sig do Swiadczenia uslug porlowych zwrqzanychze skladowaniem i przeladunkami
towar6w, pojazd6w, autobus6w otaznaczep uZywanych w transporcie drogowym i przewoZonych w
transporcie morskim na promach i statkach zawijajqcych do Terminalu Promowego SwinoujScie,
zarSwno w przywozie i wywozie, na przystosowanych do tego celu placach skladowych.

TPS deklaruje wykonywanie uslug w systemie 24124,przezwszystkie dni tygodnia i caly rok.

Pracownicy TPS skierowani do wykonania prac posiadaj4 waane badania lekarskie, oraz
przeszkolenie w zakresie przepis6w BHP i p.poz.

TPS zapewnia wysoki poziom uslug, sprawnoSd urz1dzehprzeladunkowych, odpowiednie warunki
skladowania, atakLe odpowiednie kwalifikacje zawodowe pracownik6w TPS bior4cychudzial przy
Swiadczeniu uslug portowych.

TP S posiad a zawatll r wahnlpolisg oC w zakresie prowadzonej dzialalnosci.

2.

J.

4.

5.
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$ 5. OdpowiedzialnoSd stron.

TPS ponosi odpowiedzialnoSd za wszelkie szkody w przeladowywanych i skladowanych na zlecenie
Zleceniodawcy ladunkach,pojazdachbqd?naczepachuzywanych w transporcie drogowym jakie
mog4 wynikn46 z wypadk6w, lub wszelkiego rcdzaju zdarzen zwi4zanych z wykonywaniem uslug
portowych b4d2tez w trakcie ich skladowania.

TPS nie ponosi odpowiedzialnoSci za szkody bgd4ce skutkiem wad ukrytych wynik aj4cych z
niewlaSciwego stanu technicznego towar6w, pojazdow oraz naczep uzywanych w transporcie
drogowym przez Zleceniodawcg, niezgodnego z dobr4 praktyk4 morsk4 sztauowania ladunku, lub
niewidocznych uszkodzeri niemoZliwych do ustalenia w trakcie przegl4du zgodnego z dobrqpraktyk4
portow4 i morsk4.
TPS nie ponosi odpowiedzialnoSci za nie zabranie ladunku, pojazdu, bqdL naczepy uzywanej w
transporcie drogowym przezpromlstatek zwiny armatora,bqdlzpowoduniewlaSciwego przygotowinia
przesylki do transportu morskiego. Koszty przedNuhonego magazynowania obci4zajqZleceniodawcg.

TPS nie odpowiada takle:

a) za szkody i/lub straty spowodowane dzialaniem klgsk zywiolowych lub innej sily wyaszej;

b) za szkody powstale w wyniku decyzji organ6w pafstwowych oraz administracji paf,stwowej,
morskiej, samorz4dowej, innych niz wydanychz zawinionych przyczynlea4cychpo stronie TPS.

c) za stan ladunk6w skladowanych na wolnym powietrzu w przypadku, gdy Zleceniodawca wyda
tak4 pisemnq decyzjg. Nie zwalnia to TPS od naleZytego i starannego zabezpieczenia ladunku i
opiekowania sig nim podczas sktadowania, jak r6wnie2 od natychmiastowego zawiadomienia
Zleceniodawcy w ptzypadku stwierdzenra,2e towar zaczyna ulegai zepsuciu wzglgdnie, gdy nie
moZna go naleLycie uchroni6 przed ujemnym dziaNaniem wptryw6w atmosferycznych;

d) za ewentualne szkody, wyrz4dzone udzielaniem pomocy, do kt6rej tpS luU inny podmiot byl
zobowrEzany w interesie zapewnienrabezpieczeirstwa powszechnego orazbezpieczenstwa portu,
w granicach koniecznoSci;

e) za skutki mog4ce mie6 miejsce w zwi4zku z nieprawdzilvymi informacjami zloaonymi przez
zleceniodawcg, statek, lub jego agerrta

Wszelkie szkody (ubytki, uszkodzenia) winny bycbezzbgdnej zwloki zgloszoneprzezZleceniodawca
pisemnie i na tg okolicznoSd niezwlocznie zostanie spisany ,,Protok6l stwierdzonych szk6d
magazynorych" (Zal.Nr 9) i/lub ,,Protok6tr wypadku/szkodylawarlilzdarzenia" (Zai.Nr 10).
Zlecentodawca ponosi peln4 odpowiedzialnoSi za prawidlowoSd danych, zawartych w
zleceniachlformularzach(Zalyczniki: Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7), aw szczeg6lnoSci zawynilde
ewentualne szkody spowodowane wskazaniem blgdnych lub niedostatecznych danych, zawartychw
dokumentach lub przekazanych w inny spos6b, jak r6wnie? za szkodv powstale na skutek dzialama
jego pracownik6w wzglgdnie upowaznionych os6b.

3.

4.

5.

6.
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I[. Postanowienia szczeg6lowe

$ 1. Zasady zloi,enia/podjgcia towaru (przesylki) na magazyn drobnicowy.
1. Przesylki w wywozie:

a) Warunkiem przyjEcia towaru (przesylki) do skladowaniaprzez serwis portowy jest dostarczenie
przez skladaj4cego wypelnionej ,,Deklaracji zlohenra/podjgcia towaru", z adnotacjq
(potwierdzeniem) dokonania przez biuro armatora rezerwacji i miejsca na promie lstatku z
okreSlon4 datq r go dzinq wyj Scia.

b) Dodatkowe dokumenty towarzysz,qce przesylce (ladunkowe, przewozowe I inne) dostarczane s4
ptzez Armatora lub jego agenta bezpoSrednio na statek (bezudzialu serwisu portowego TPS).

c) Armator jest zobowi4zany do natychmiastowego informowania Dyspozy.tora TPS
o wszelkich zmianach dotyczqcych terminu zaladunku towar6w (przesylek) na poklad
promu/statku.

2. Przesylki w przywozie:

a) Zleceniem zdjgciatowaru ( przesylki) zprzybylego promu/statku jest wystawiony przez Armatora
lub j e g o agenta druk,, D ekl ar acj a zlo Lenia to waru".

b) Atmator, jego agent lub upowalniony przez niego spedytor wystawia druk (Deklaracje podjgcia
towaru), kt6ry jest podstaw4 wydania towaru przez serwis portowy odbieraj4cemu.

3. Towaruwazasigzaprzekazanyjednejzestronzchwil4potwierdzeniajejprzyjgcianadruku,,Deklaracji
zlohenra /podj gcia towaru".

$ 2. Zasady obslugi naczep drogowych w wywo zie i przywozie.

1. Naczepy w wywozie

a) warunkiem przyjgcia naazepy przez serwis portowy jest dostarczenie przez przewolnika
drogowego:

- wypelnionego raportu o stanie technicznym naczepy ( druk ,,Trailer raport")

- potwierdzenia dokonanraptzez biuro Armatora rezerwacji miejsca na promie z okreslonq dat4 r
godzin4 wyj5cia (druk: ,, Zlecenie zlo2enialpodjgcia naczepy w eksporcie").

b) dokumenty towarzyszqce naczepie (ladunkowe, rejestracyjne i inne) w zamknigtej i oznakowanej
przez biuro ladunkowe Armatora (opisanej numerem rejestracyjnym naczepy) kopercie
przekazywane s? serwisowi porlowemu TPS, ktory razem z naczepq w jej skrzynce pocztowej
dostarcza na prom.

c) Armator lub jego agent jest zobowrqzany do natychmiastowego informowania Dyspozytora TPS
o ws ze lki ch zmranach doty cz4cy ch term i nu zaladunku nac zepy .

d) w przypadku przekroczenia okresu wolnego od oplat sktadowych bgd4cego nastgpstwem
niezaladowania naczepy na poklad promu/statku z winy Armatora lub jego agenta, kosztami
skladowania zostaje obci4Zony Armator lub jego agent.

2. Naczepy w przywozie

a) podstaw4 zdjgcianaczepy zprzybylego promu/statku jest potwierdzony przez statek raport o stanie
technicznym naczepy.
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b) dokumenty ladunkowe, rejestracyjne i inne)- przekazywane sA w
zamknigtej i cyjnym kopercie operatorowi TPS i pt"."ho*y*ur. -
zamknigtej s do momentu wydania przewohnikowi drogowemu.

c) Armator, jego agent lub upowaZniony przez niego spedytor wystawia druk ( ,, Zlecenia
zlozenialpodjgcia naczepy w imporcie"), kt6ry jest podstaw4 wydania naczepy pruez serwis
portowy,

Place Terminalu Porlowego SwinoujScie oraz drogr dojazdowe pelm4role obszar6w manewrowych i
nie mog4 byc traktowane jako parkingi.

Miejscem przyjgcia, wydania oraz skladowania naczep jest wewngtrzny rejon Terminalu promowego
w Swinoujsciu ( wydzielony ogrodzeniem plac skladowania pojazd6w).

Naczepy z ladunkami niebezpiecznymi skladowane s4 zgodnie z ,, Planem zapewnienia
bezpieczenstwa towar6w niebezpiecznych duzego ryzyka (DTR) na Terminalu Promowym w
SwinoujSciu ADR".

Naczepg uwazasig zaprzekazan4jednej ze stron zchwilqpotwierdzenia jej przyjgcia na druku raportu
o stanie technicznym naczepy.

$ 3. Zasady wykonywania uslug transportowych naczep drogowych na terenie portu
SwinoujScie.

1. TPS przyjmuje do wykonania uslugi zwipzane ze lwiadczeniem uslug transportowych w zakresie:

a) transport naczep samochodowych zalwyladowywanych z prom6w morskich, na trasie Zaklad
Produkcyjny Zleceniodawcy zwanym dalej ,,Zakladem Produkcyjnym" - Terminal Promowy
SwinoujScie,

b) przestawianie naczep na terenie Zaldadu Produkcyjnego,

c) transport naczep samochodowych na terenie portu SwinoujScie, na trasach kaadorazowo okreslanych
przez Zleceniodawcg,

2. TPS zapewnia wysoki poziom ustug, sprawnoSi ci4gnik6w portowych, atakke odpowiednie kwalifikacje
zawodowe kierowc6w - operator6w ci4gnik6w.

3. Zleceniodawca ponosi peln4 odpowiedzialnoS6 zaprawidlowe mocowanie ladunku nanaczepie drogowej
zgodnie z wymogami transpottu drogowego i transportu morskiego oraz dobrqpraktyk4 w tym zakresie.

4. Zleceniodawca ponosi peln4 odpowiedzialnoS6 za zgodnoSi tadunku i jego wagg w stosunku do
deklarowanej w dokumentach transportowych i deklaracji sztauowanianaczepv drogowej.

5. W ramach zlecentawykonania uslugi TPS zobowiqzuje sig do:

a) transportu naczep na teren Zaklads Produkcyjnego bezpoSrednio po wyokrgtowaniu z promu.

b) transportu naczep z terenu Zakladu Produkcyjnego na teren Terminalu Promowego SwinoujScie, na
podstawie telefonicznego zg)oszenia, w czasie okrerilonym przez pracownika Freja, lub pracownika
Zakladu Pro dukcyj ne go,

c) wykonywania operacji polegaj4cych na przestawianiu naczep pomigdzy dokami ladunkowymi na
terenie Zakladu Produkcyj ne go,

d) zaokrgtowania naczepy na prom zgodnie z przygotowanymi dokumentami i dokonanq przez Freja
rezetwacJ4.

celu umozliwienia wlaSciwego wykonania uslugi ZleceniodawcalZaklad Produkcyjny zobowi4zuje sig

dokonania rezerwacji miejsca na promie,

a
J.

4.

5.

6.

6.W
do:

a)
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c)

T

d)

e)

b) przygotowania dokument6w wymaganych przez armatora promu, na kt6ry uzyskano potwierdzenie
rezerwacji,

przygotowania dokument6w towavyszqcych naczepie (dow6d rejestracyjny, ubezpieczenie,
dokumenty ladunkowe),

wypelnienia ,,Raportu o stanie naczepy",

przyjgcia lub wydania naczepy z/do transportu l1cznie z potwierdzeniem _,,Raportu o stanie naczepy" ,
oraz formularza,,Potwierdzenie wykonania uslugi dlaZleceniodawcy w SwinoujSciu" (Zal.Nr 1L),

dokonania wszelkich dziaNanformalnych zwiqzanychzwjazdem,lub wyjazdem ci4gnika TPS na teren,
lub z terenu Zaldadu Produkcyjnego na drogg publicznq.

D

Sp.z o.o. - Cennik usNug
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III. Oplaty za uslugi.

$ 1. Oplaty za prze\adunki magazynowe i skladowanie.

1. Stawki za przeladunki magazynowe

a) zlolenie i podjgcie ladunku, zaprzel:adowan4 tong - wsp6lczynnik sztauerski cbm/T:< 5:
- towar na paletach 50,00 PLN
- towar luzem 68,00 PLN

b) zLohenie i podjgcie ladunku, zaprzeNadowan4 tong - wsp6lczynnik sztauerski cbm/T > 5:
- towar na paletach 90,00 PLN
- towar luzem 122,40 PLN

2. Zlo2enie i podjgcie pojazd6w za sztukg - 70,00 PLN

3. Stawki za sktradowanie:

a) ladunku - wsp6lczynnik sztauerski cbm/T :< 5:

- oplata skladowa zapierwszych 10 dm,zakuzdqrozpoczgt1tong i dzien 13,00 PLN
- oplata skladowa zaka1dy nastgpny dzien skladowaniai rozpoczgt4 tong: 26,00 PLN
b) tadunku - wsp6lczynnik sztauerski cbm/T > 5:

- oplata skladowa zapierwszych 10 dn| zakahdqrozpoczgt4tong i dzien: 23,40 PLN
- opiata skladowa zakaLdy nastgpny dzieh skladowaniarrozpoczgt4tong: 46,80 PLN
c) pojazd6w,

- oplata skladowa zapierwszych 10 dm,zaka\dy rozpoczEty dzieni sztukg:
pojazd do 2 ton masy wlasnej - 13,00 pLN
pojazdpowyzej 2 ton masy wlasnej - 50,00 pLN

- opl.ata skladowa zakaldy nastgpny rozpoczgty dzieh skladowania i sztukg:

pojazd do 2 ton masy wlasnej - 26,00 pLN
pojazd powyzej 2 ton masy wlasnej - 100,00 pLN

c) naczep drogowych:

- oplata skladowa zapierwszych 4 dni, zakahdy rozpoczgty dzien skladowania i sztukg:
4O,OO PLN

- oplata skladowa zakaldy nastgpny rozpoczgty dzien skladowania i sztukg: 80,00 PLN
W przypadku obrotu morskiego, okres wolny od oplat skladowych naazep drogowych wynosi 12
godzin.

4. Dostgp do ladunku , pojazdu, naczepy drogowej oraz dokonywanie przy nim jakichkolwiek manipulacji
przez zleceniodawcg, wzglgdnie upowaZnione przez niego osoby wymaga pisemnego zawiadomienia
TPS i uzyskania jego zgody. Ewentualne zmiany w wyniku dokonanych manipulacji, winny byc
naniesione przez zleceniodawcg na dokumentach potwierdzaj4cym przyjgcie towaru do skladowania
,,Deklaracj a zlohenta towaru" (Zal.Nr 3).

5. Okres skladowania liczy sig od dnia zlohenia ladunku, pojazd6w i naczep drogowych
do skladowania, do dnia wydania z magazynu lub placu skladowego. Dowodem przyjgcia na
skladowanie jest odpowiednie zlecenie zNo2enialpodjgcia, na kt6rym odnotowuje sig r6wnie2
ewentualne manipulacje zleceniodawcy oraz okolicznoS6 wydania ladunku, pojazdu, naazepy
drogowej.

6. Za podstawg obliczeri przyjmuje sig cigLar brutto ladunku, w przypadku pojazdow
I naczep dro gowych za sztukE.

str. 7122
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T Terminal Promowy Swinouj6cie Sp. z o.o.- Cennik usNug

$ 2. Oplaty za inne uslugi.

1. Sztauer ""*rT,ffi Flii*u 
pracv

2. Operator sprzgtu, Slusarz, mechanik, elektryk 95,00 pLN

3. Ci4gnik siodlowy: 170,00 pLN

4. Ukladarka-wozekwidlowy do 6 ton rrosnosci 110.00 pLN

5. PodnoSnik z koszem - podest ruchomy PMT 110,00 pLN

6. W6zek elektryczny: 70.00 pLN

7. Ci4gnik rclniczy C-360 lub C-385 100,00 pLN

8. Ci4gnik C-385 z plugiem do odSnie2ania szer.2,3 m. 100,00 pLN

9. Ci4gnik MAFI z plugiem do odSnie2ania szer.3,3 m. 170,00 pLN

10. Samoch6d dostawczy 0,50 PLN za kahdy przejechany kilometr oraz 85,00 pLN

11. Koszt uLyciaurz4dzehprzeladunkowych, sprzgtu i Srodk6w transportu l4dowego
wymienionych w pkt. 3 - 10 obejmuje r6wnieZ obslugg

1 2. P o mo cn iczy spr zgt te chni c zny (p o mp a elektr y czna, spr g?arka p ow ietr za,
odkurzacz przemyslowy, pila mechaniczna, mlot udarowy, piaskarka, stawka za godzing
betoniarka, spawarka elektryczna, zagQszczarka, rusztowanie itp.: 80,00 pLN

13.Ptzygotowanie ladunku do transportu - ukladanie towaru klienta stawka za paletg
na paletach dostarczanychprzezTPs i zabezpieczanie foli4 60,00 pLN

14. Podanie dodatkowego trapu pasazerskie go zakatd4 rozpoczgt1 dobg 200,00 pLN

15. Transport ladunk6w na roll-trailerach (rlt) za katdl rozpoczgt4 dobg:

rlt20' 140.00 PLN

rlt 40' 280,00 PLN

16. Wykonanie prac technicznychrozliczane jest kosztorysem, zgodnie z otrzymanym zleceniem i
zakresem faktycznie wykonanych prac, oraz obowi4zujqcymKNR (koszty naklad6w rzeczowych).

17. Najem powierzchni pod no$niki reklarnowe za I m2 i za 1 miesi4c:

a. stale

b. stale podSwietlane

c. zmienne wySwietlane

60,00 PLN

9O,OO PLN

600,00 PLN

str.8122



Sp.z o.o. - Cennik uslug

Formularze TPS towarzysz4ce wykonaniu uslug:

Zal. Nr 1. ,,ZIecenie wykonania uslugi"

ZaL.Nr 2. ,,Potwierdzenie wykonania uslugi"

Zal. Nr 3. ,,Deklaracj azloheniatowaru"

Zal.Nr 4. ,,Deklaracja podjgcia towaru"

Zal. Nr 5. ,,Zlecenie z-Lolenialpodjgcia naczepy w imporcie"

ZaL.Nr 6. ,,Zlecenie zlohenialpodjgcia naczepy w eksporcie"

ZaL.Nr 7. ,,Raport o stanie naczepy"

Zal. Nr 8. ,,Protok6l koszt6w odwolania usfugi"

Zal. Nr 9. ,,Protok6tr stwierdzonych szk6d magazynowych"

Zatr. Nr 1 0.,,Protok6t wypadku I szkody I awariilzdarzenia"

Zal. Nr 11. ,,Potwierdzenie wykonania uslugi dlaZleceniodawcy w

SwinoujSciu"

str.9/22



\ Terminal Promowy Swinouiscie Sp. z o.o.
I-
I t ul. Dworcowa 1,72-606 Swinouj6cie, tel. +48 91 322 61 12, tax +48 91 322 61 70, emait:

- 
z www.sft.pl

SwinoujScie, dnia........, [Z"J--;l I

ZLECEI{IE WYKONANIA USLUGI NT

l. Zlecaj4cy'

Nazwa firmy ........

Adres

NIP

2. Rodzaj uslugi oraz wymagania okreSlone przez zlecaj4cego

3. Termin wykonania uslugi ( data, godzina )

4. Forma platnoSci

5. Potwierdzam zapoznanie sig z wymaganiami ze strony ff S Sp. z o.o. w przedmiocie w/w uslugi,
orazrymaganiami ustawowymi i zobowi4zujg sig do ich przestrzegania.

P odpis zlecaj qcego uslugg

Pr4rjmujg / Nie pr4'jmujg 2 do realizacjiprzez TPS Sp. z o.o. powyzszego zleceniawykonania uslugi.

Data i podpis

Uwagi

Wstgpna kalkulacja koszt6w

I Zlecaj4cego uslugg uwaZa sig jednoczesnie zapLatnika
2 Niepotrzebne skreslii



POTWIERDZENIE WYKONANIA USI,UGI

ZLECENIE:

DATA:

F'IRMA :

NR REJESTRACYJNY POJAZDU :

Ukladarka I godz.

Pracownik portu

Ci4gnik siodlowy

r godz'

tr godz.

PodnoSnik PMT 0143 E godz.

Inne:

UWAGI:

Kierownik Zmianv TPS Zlecajqcy



DE KLARACJA ZT.,OI"E,NIA T OWARU
Nrl

IJzLE u

zz.ooo s*inos,l?ii3,ii.on o,.or,, r
tel.91 32261 64 tax 91 3226142

! oooroncl

Wrgabntto cBM

UWAGI

Datazlotenlaipodpism leta



J\ TERMIilAL DEKLARACJA PODJ4CTA TOWARU
NrC/ I

! wca !)nnn

zz.ooo swi n o?,101 iotil, li o*orro,". r
tel.91 32261 64 tex 91 3226142

! oRcA

f)oznakowanie Na,watoruanlro wanla
llaga bruno

nl
!

Nr Deklaracji Tioienia

Ddto ia

Data la Doto i podpis iera

t

dory,os. Nt

kwituJe odbidr tonaru

Data i bry potlpis Datowyslawlenlalpodptt la



4, z 0,0.
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Trailer Not Owncr:

Port of loading: Port ofdestlnqtionl

Date: Hour: lWsr

J\TERf,Y
IrrERHll{At
swrr0urscrE

l**ER coNDrrroN REpoRr
RAPORT O STANTE NACZEPY. FORDONSBESKTNING

! - rzorrnvnlrsorHERMAluNrr ! - cnrooxrA/REFNcERATTNGUNTT

! - r,aowrK cr,EBoKo zMRoZoNy/ DEEI - FRozEN cARco

[ - rooraczENlE Do slEcr srATKowEJ w czAsrE RxJsu /To BE rLUGcED - INwHIIEAT sEA

Z4dena tcnperrturs / requesretl temp. ....,,,....,.....,,,,.,,

Flktyczrrismp.: shipper/tsrminsl",.,,,.,. termiosl/vesscl ..,...,, vses€l/tenninal .,,,,,., terminal/consignec.,...,.,.
Real temo.

TEHHINAL PnOilOWV $WtnqUSCu Adr6; ut, D,vofcowa 1, 72406 SWI]|OUJSC|E, pOtAND
FERFYTERIilNALSWTIOUJSC|E TELrphone:+4S{91}3226101 FAX:+48(9i|.3m142

$qulpment -
Wvoom-lenle Drnrga - Uukodzenlr

0 - treilor OK.
1- tatpaulin/br€zetrty
2 * side board / brrrty
3- chaeEis/podworie
4- legs/nogl
5. tyren / opony
6 - spare wheel i kolo zepas
7s winoh/korba
8= lights/$wiatta
9 - p[umfos /plomby
l0- wedge/kliay
l1*belts/pacy

S r sclatched/odrapesy
B - bent/pasrtty
T - torn/podarty
L = leakrye/wycick
Cr- cracked/rodity
Br- hokan/polamany
D - denr/wgreg
M * tnisslng/br6k
O * out of order / uszkodz.
Lc - left/ lewy
R - risht/prewy
F - front/prz6d
Re= rcarltyt

Damages I Uszkodzenia Slgn / Podpls
Data/godz, DateArs

Sign / Podpts
Data/godz, Dabe/hrs

Truck
I

Port
Driver Port

Port
q

Ship
Port Ship

Ship

I
Port

Sbip Port

Port
I

Thuck
Port Drivot



PROTOKOI, KOSZTOW ODWOI,ANIA USI,UGI

ZGODNIE ZE ZLECENIEM Z DNIA:
zt-ozoNYMPRZEZ FrRME:

DO WYKONANIA ZAMOWIONEJ USI,UGI

DNIA O GODZ.

SKIEROWALISMY:

Ukladarka I .......,...... godz.

Pracownik portu tr godz.

Ci4gnik siodlowy I godz.

Podno5nik PMT 0143 I godz.

Inne :

UWAGI:

KIEROWNIK ZMIANY TPS

Zgodnie z S 3. Zlecanie uslug.I. Postanowierf Og6lnych ,,CENNIKA OPLAT ZA USI-UGI
TPS" koszt niewlaSciwego/braku odwolania uslugi wynosi:

GI.OWNY DYSPOZYTOR TPS



IT
I t ul. Dworcowa 1,72-606 SwinoujScie, tel +48 g1 322 61 12, tax +48 gi J22 61 70, emait:

- 
7 www.sft.ol

PROTOK6T STWTERDZONYCH SZKOD MAGAZYNOWYCH NT I

Data godz. sp or zqdzeni a proto ko lu

Miej sce sporuqdzenia protokolu:

P r zy czy na sp or zqdzenia protokolu :

przez Komisjg w skiadzie:

Magazynier - Skladowy przeladunk6w morskich TPS

Kierownik zmiany TPS

1

2.

3.

+.

Komisja stwierdza szkodg w nizej wymienionych skladnikach maj4tkowych
powstal4 w

I. Dane ladunku ustalone na podstawie:

- Konosamentu: prom data

- Deklaracji zlohenia towaru Nr / l_z dnia

- Deklaracji podjgcia towaru Nr C I I z dnia

Zleceniodawca:

PrzewoZnik:

Skladownik: Terminal Promowy Swinoujscie Sp. z o.o. 72-606 Swinoujscie, ul.Dworcowa 1

Odbiorca:

Oznakowanie:

Liczba i rodzaj opakowania:

Nazwa towaru:

Wasa brutto: kubatura (cbm)

Inne dokumenty:

II. Dane ustalone w trakcie wydania/odbioru ladunku

1. Data i sodzinaodbioru:

2. Data, godzina i forma zgloszenia szkody



3 . Czy przesylka zostala przyjgtabez zastrzelen ? ltak I nie
4. Czy przesylka byla otwierana przed sporzqdzeniem protokolu szkody ? Ntak I nie
5. Opakowanie zewngtrzne fiest lbrak

a opakowanie firmowe (akie)

a karton a folia fl tasma a skrzynia npojemnik npapier
I inne (fakie)

6. Czy opakowanie zewnEtrznejest uszkodzone? n nie ! tat< (iat<)

7. Czy sqoznaczeniaostrzegawcze? ! nie ! tak (akie, gdzie)

8. Rodzaj szkody:
I braki w przesylce I polamanie
I zamoczenie tr stluczenie
n porysowanie I zabrudzenie

I wgniecenie
tr przedziurawienie
Ll rozo,arcre

I inne(akie)

9. Rozmiar szkody (spis z natury zawartolci przesylki sporuqdzany w przypadku dostgpu do zawarloSci
lub opis rozmiaru szkody)

I 0. Postanowienia dotyczqce przesylki :

I przepakowano Z iabezpieczono I pozostawiono do wyjaSnienia

tr inne

11.UWAGI:

czytelny podpis, piecz4tka czytelny podpis, piecz4tka czytelny podpis, piecz4tka czytelny podpis, piecz4tka

Iagazynier TPS Kierownik Zmiany TPS



PROTOKOL
RECORD

WYPADKU, SZKODY, AWARII, ZD ARZENIA*
INCIDENT, DAMAGE, AVERAGE,EVEN{

SPoRZADZONY DN|A w swtNouJsctu
PRZEZ
Date the docunent was drawn. in SWINOUJSCIE by

1. W SPRAWIE : VVYPADKU, SZKODY, AWARil, ZDARZEN|A..
Regarding the matter : incident, damage, average, event^

2' SPRAWA : \IVYPADEK, SZKODA, AWARIA, ZDARZENIE. zaistniala o godz..... . dnia

The matter : incident, damage,average,event"

3. DANE POSZKODOWANEGO

4. DANE SPRAWCY
Pafticulars of the Originator

?: ZWIEZLY OPIS ZDARZENIA (podac charakter zdazenia, okolicznoSci, Swiadkow itp.)
Briefdescription ofthe events ,4eading up to the events, witnesses, etc /

6. SZKODA / AWARIA,WYPADEK,ZDARZENIE / ZAISTNIALA Z PRZYCZYNY / WINY*
The damage /average,incident,event/ occured as a result of fautt of .

7. WARUNKI I OKOLICZNOSCI W CZASIE ZDARZENIA /warunkiatmosreryczne, pora onia i inne
okolicznoSci /
Circumstances and conditions accompanying the events, / prevaiting weather conditions,time of day, any retative data inftuencing the events/

8. SKUTKI ZDARZENIA - SZKODY , OSZACOWANTE WSTEPNE STRAT /|LOSC,RODZAJ
, itp./.

Resulting factors of the incident - damage, preliminary estimates for costs describing quantity and type,etc./



9. W OKOLICZNOSCIACH BRAT.Y UDZIAL DODATKOWO - POLICJA, STRAZ
POZARNA, POGOTOWIE

RATUNKOWE I INNE STUZBY SPECJALISTYCZNE
Any emergency sevices involved - potice, fire brigade, ambulance and others

10. SZKIC MIEJSCA ZDARZENIA
Overall drawing showin the location of the incidents

*Niepotrzebne skre6li6
Delete the unnecessary



Potwierdzenie wykonania uslugi dla w SwinoujSciu

Mafi Nr rejestracyjny

Operator TPS

Transport wrelacji
vryjazd z TPS przyiazd do Zaldadu Produkcyineso

Data godz. Trailer Waga temperatura Data godz.

Prace na terenie Zaldadu Produkcyjnego

Transport wrelacji
wyjazd zZal<ladlu Produkcyjnego prryjazd do

TPS
Data godz. Trailer Waga temperatura Data godz.

p otwi erdze nie Z aI<Nadu P ro dukcyj ne go operator podpis


