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✓ Dostawca i podwykonawca zobowiązani są do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów
prawnych i regulacji dotyczących środowiska, a także do ciągłego podejmowania aktywnych działań
przyczyniających się do ochrony środowiska naturalnego.

✓ Dostawca zapewnia środki transportu utrzymane w dobrym stanie technicznym, spełniające
wszystkie normy emisji.

✓ Dostawca substancji lub mieszaniny niebezpiecznej zobowiązany jest dostarczyć do
ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. kartę charakterystyki tej substancji lub mieszaniny w języku polskim,
najpóźniej w dniu dostawy.

✓ Dostawca powinien dążyć do minimalizowania niekorzystnego wpływu na środowisko w ramach
prowadzonej przez niego działalności na każdym etapie życia produktów.

✓ Podwykonawca zobowiązany jest do posiadania wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa
pozwoleń lub zezwoleń dotyczących ochrony środowiska, które są niezbędne do prawidłowego
zrealizowania umowy.

✓ Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac z zachowaniem dbałości o środowisko
naturalne tj. przy braku lub minimalnej emisji do środowiska.

✓ Wszystkie substancje i mieszaniny niebezpieczne używane przez podwykonawcę podczas prac
na rzecz i na terenie ZM „BUMAR- ŁABĘDY” S.A. muszą posiadać na opakowaniach oryginalne
i czytelne oznakowania (piktogramy).

✓ Magazynowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych w miejscu prowadzenia prac musi być
zorganizowane przez podwykonawcę w taki sposób by nie zagrażały one środowisku i ludziom.

✓ Podwykonawca zobowiązany jest do posiadania kart charakterystyk stosowanych, w ramach
prowadzonych prac, substancji i mieszanin niebezpiecznych.

✓ Odpady powstałe w wyniku prac prowadzonych przez podwykonawcę muszą być gromadzone
w sposób selektywny.

✓ Wytwórcą odpadów powstałych podczas prac prowadzonych przez podwykonawcę na rzecz
i na terenie ZM „BUMAR- ŁABĘDY” S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pozostaje
podwykonawca, w związku z tym jest również zobowiązany do ich usunięcia, chyba że zapisy umowy
stanowią inaczej.

✓ Podwykonawca zobowiązany jest do stosowania na terenie ZM „BUMAR- ŁABĘDY” S.A. maszyn
i urządzeń sprawnych technicznie i spełniających wszystkie normy emisji.

✓ Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody środowiskowe wywołane
swoim działaniem.

