Uregulowania w zakresie
Systemu Zarządzania Środowiskowego
dla Wykonawców/ Podwykonawców

PUBLICZNY

Zaleca się, aby Wykonawcy/ Podwykonawcy posiadali wdrożony System Zarządzania
Środowiskowego i Energetycznego zgodny z normami międzynarodowymi.
Materiały niezbędne do wykonywania usługi, Wykonawca/Podwykonawca może
magazynować na terenie zakładu, tylko w miejscach wskazanych przez Koordynatora/
Zleceniodawcę.
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OGÓLNE
WYMAGANIA
OCHRONY
ŚRODOWISKA

Na terenie firmy SITECH Wykonawcy/ Podwykonawcy nie wolno:
 wwozić jakichkolwiek odpadów,
 myć pojazdów i sprzętu,
 przechowywać zapasów paliwa i tankować pojazdów,
 spalać odpady,
 wylewać jakiekolwiek substancje do kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej,
zbiornika wód deszczowych lub do gruntu,
 negatywnie oddziaływać na środowisko, stosując maszyny czy narzędzia pracy
emitujące do atmosfery ponadnormatywny poziom hałasu.
Wszystkie odpady (w tym odpady ciekłe: ścieki) wytworzone przez Wykonawcę/
Podwykonawcę, stanowią jego własność i po wykonanej pracy muszą być przez
niego zabrane.
Odpady winny być na bieżąco wywożone przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach chyba, że sposób postępowania z odpadami został odpowiednio określony
w umowie i wskazano miejsce tymczasowego magazynowania odpadów przez
Koordynatora/ Zleceniodawcę, do czasu ich wywozu z terenu SITECH.
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ODPADY

Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom,
przez cały okres wykonywania przez siebie prac, odpowiedniego sprzętu do usuwania
odpadów, pojemników na odpady oraz systematycznego ich wywozu.
Po zakończeniu prac należy uporządkować teren.
Wykonawca/ Podwykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie na terenie SITECH
przepisów prawnych obowiązujących aktualnie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki
odpadami.
Wykonawca/ Podwykonawca przed rozpoczęciem prac przekazuje do Koordynatora/
Zleceniodawcy kopię posiadanej decyzji administracyjnej dot. zgody na wytwarzanie
odpadów jeżeli jest wymagana.
Wykonawca/ Podwykonawca zobowiązany jest do stosowania zabezpieczeń przed
zanieczyszczeniem środowiska przez substancje chemiczne:
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SUBSTANCJE
I PREPARATY
NIEBEZPIECZNE

ŚRODKI
TRANSPORTU

AWARIE
ŚRODOWISKOWE




preparaty i substancje niebezpieczne należy przechowywać w sposób
uniemożliwiający ich przedostanie się do środowiska,
Wykonawca/ Podwykonawca usług powinien mieć na wyposażeniu: środki
neutralizujące ewentualne wycieki i zanieczyszczenia oraz środki ograniczające
ich rozprzestrzenianie się.

Zabroniony jest wjazd na teren zakładu pojazdów w złym stanie technicznym
(np. z widocznymi wyciekami, zużytym ogumieniu, niesprawnym układem hamulcowym
itp.), które mogłyby spowodować szkody środowiskowe.
Wykonawca/Podwykonawca, który spowoduje na terenie firmy SITECH szkody
środowiskowe np. w przypadku zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku
lub rozładunku odpadów bądź użytkowania sprzętu, złego stanu technicznego pojazdu
lub naczepy (np. wyciek oleju, paliwa lub innego płynu), Wykonawca/Podwykonawca jest
obowiązany natychmiast poinformować o zdarzeniu Koordynatora /Zleceniodawcę.
Kosztami usunięcia szkody zostanie obciążona firma, która dokonała zanieczyszczenia
środowiska.
Zabroniony jest wjazd na teren zakładu pojazdów w złym stanie technicznym
(np. z widocznymi wyciekami, w zużytym ogumieniu, z niesprawnym układem hamulcowym
itp.), które mogłyby spowodować szkody środowiskowe.
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MEDIA

Każdy Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest do racjonalnego gospodarowania
mediami na zakładzie (energia elektryczna, woda itp.)

Koordynator/ Zleceniodawca odpowiedzialny jest za nadzór i stosowanie w/w uregulowań
przez Wykonawców/ Podwykonawców
** Szczegółowe wymagania zawarte są w Księdze Bezpieczeństwa Wykonawcy/Podwykonawcy
*** Powyższe uregulowania nie zwalniają Wykonawców, Podwykonawców z przestrzegania odpowiednich przepisów z zakresu
ochrony środowiska (ustawy, rozporządzenia itp.).
*
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