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Wymagania Srodowiskowe dla dostawcow
Dostawcv i podwykonawcv maiq obowiazek:

- Pzestrzega6 wszystkich obowiqzujqcych pzepisow prawnych i regulacji dotyczqcych
Srodowiska, otaz aktywnie podejmowa6 dzialania pzyczyniajqce sig do ochrony szeroko
pojqtego ekosystemu.
- Wdra2ac dziatania zmiezalqce do redukqizu2ycia surowc6w izasob6w, r6wnoczeSnie
m n m a iz uj qc wytwa r zanie zanie czy szczen i od p a d ow.
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- Zachqcae wlasnych dostawcow i podwykonawc6w, do podnoszenia SwiadomoSci o
odpowiedzialno66 za Srodowisko, inicjowali wlasne programy jego ochrony i stosowali
politykq zrownowa2onego rozwoju.
- Zapewnic by Srodki transportu utrzymane byly w dobrym stanie technicznym, oraz spelnialy
wszystkie normy emisji.

- Promowae rozwoj i wdra2anie technologii wplywajqcych na ograniczanie emisji gazow
cieplarnianych jak i zu2ycia energii.
- Zapewni6 by wszystkie substancje i mieszaniny niebezpieczne u2ywane na zeczi na
terenie Kuznia Polska S.A. posiadaly na opakowaniach oryginalne i czytelne oznaczenia
(piktogramy).
- Zapewnic by wszelkie magazynowane i uzywane na terenie Ku2ni Polskiej S.A. substancje
i mieszaniny niebezpieczne byly zabezpieczone w taki sposob, by nie zagra2aly one
Srodowisku iludziom.

- Posiada6 wymagane pzez obowiqzujqce pzepisy prawa pozwolenia lub zezwolenia
dotyczqcych ochrony Srodowiska, kt6re sq niezbqdne do prawidlowego zrealizowania
umowy.

- Posiada6 karty charakterystyk, stosowanych w ramach prowadzonych prac substancji i
mieszanin niebezpiecznych, oruz pzeszkolic z ich znajomoSci caly swoj podlegly personel.
- Zapewni6 odpowiedni poziom segregacji i gromadzenia odpadow umo2liwiajqcy w jak
najwiqkszym stopniu ich przekazywanie do powt6rnego wykorzystania,

- Usunq6 powstale podczas prac prowadzonych natzecz i na terenie firmy Ku2nia Polska
S.A. odpady, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa, chyba 2e zapisy umowy stanowiq
inaczej.
Dostawcy oraz Podwykonawcy ponoszq pelnq odpowiedzialnoSc za powstale z ich winy na
terenie Ku2ni Polskiej S.A. ewentualne szkody Srodowiskowe wywotane swoim dzialaniem.
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