SYSTEM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU A BOZP

Životní prostředí
Dodavatel se zavazuje vykonávat veškeré smluvně dohodnuté činnosti tak, aby předcházel všem
negativním dopadům na životní prostředí. Dodavatel je dále povinen řídit se interními pokyny
a předpisy Objednatele z oblasti životního prostředí. Dodavatel zodpovídá za škody na životním prostředí,
které vzniknou jeho činností jemu samotnému, Objednateli nebo třetím stranám a za jejich odstranění.
Nakládá-li Dodavatel s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky, je povinen:
-

předložit Objednateli na požádání seznam veškerých nebezpečných chemických látek a přípravků,
včetně bezpečnostních listů, se kterými nakládá;

-

skladovat nebezpečné chemické látky a přípravky v souladu s pokyny uvedenými v bezpečnostních
listech a nakládání provádět prokazatelně seznámenými zaměstnanci;

-

zacházet s nebezpečnými chemickými látkami tak, aby bylo zabráněno jejich nežádoucímu úniku do
okolního prostředí (zejména půdy, a vod);

-

zacházet s použitými obaly od nebezpečných látek jako s nebezpečným odpadem.

Dodavatel je původcem odpadu, který mu vznikl při plnění činností, které jsou předmětem Smlouvy. Jako
takový je povinen:
-

před započetím plnění dodávek nebo služeb, které jsou předmětem Smlouvy, předložit v případě
žádosti zástupce Objednatele souhrnný přehled všech odpadů s následujícími údaji:
o název a druh,
o katalogové číslo,
o předpokládané množství včetně udání způsobu shromažďování, způsob odvozu a
o odstranění, včetně platných povolení k nakládání s příslušnými odpady;

-

se vzniklými odpady řádně nakládat, zejména shromažďovat utříděné odpady podle druhů na
místech k tomuto určených a evidovat jejich množství;

-

zajistit shromaždiště nebo shromažďovací prostředky takových technických parametrů, aby
zabránily kontaminaci vod a zeminy odpadem, případně únikům odpadu nebo jeho částí do
životního prostředí, a zajistit jejich řádné označení.

Ten, kdo zjistí havárii, povinen ihned učinit zásah k zamezení šíření nebezpečí a zajištění požární
bezpečnosti a okamžitě havárii nahlásit Objednateli.
Stránka 1 (celkem 4)
MZ Liberec, a.s.
U Nisy 362/6
460 01 Liberec
Tel: +420 488 040 337
Fax: +420 488 040 326
E-mail: info@mzliberec.cz
Web: www.mzliberec.cz

SYSTEM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU A BOZP

Objednatel je povinen před započetím prací seznámit Dodavatele s interními pokyny a předpisy
z oblasti životního prostředí, kterými je Dodavatel povinen se řídit. Objednatel je dále povinen informovat
Dodavatele o opatřeních, která je povinen učinit v případě mimořádné události ohrožující životní prostředí.
Objednatel má právo kontrolovat práci Dodavatele s ohledem na dodržování zásad ochrany životního
prostředí uvedených výše. V případě vážného porušení některého ustanovení, které by mohlo vést ke
škodám na životním prostředí, ukončit práci nebo vykázat původce ohrožení z pracoviště a z objektu
Objednatele. Objednatel si dále vyhrazuje právo provedení zákaznického auditu Dodavatele za účelem
posouzení shody s požadavky a závazky Objednatele z hlediska ochrany životního prostředí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Dodavatel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
zaměstnanců Dodavatele, pracujících na pracovišti Objednatele, ve smyslu ustanovení § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen ještě před započetím
prací, které jsou předmětem plnění Smlouvy, zajistit následující:
-

převzít písemnou informaci o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením a o
opatřeních pro případ zdolávání mimořádných událostí a prokazatelně informovat své
zaměstnance, případně zaměstnance svých subdodavatelů;

-

Dodavatel písemně sdělí Objednateli, zdali bude stavba plněna více subdodavateli (aby Objednatel
mohl jmenovat příslušný počet koordinátorů BOZP na staveništi);

-

umožnit Objednateli seznámit zaměstnance v případě potřeby s interními bezpečnostními předpisy
a dalšími specifiky BOZP, týkajících se daného pracoviště;

-

přidělit práci pouze zaměstnancům, kteří jsou proškolení z obecných zásad BOZP a

-

jsou držiteli platných oprávnění o odborné způsobilosti pro výkon činností v souladu se zákonnými
požadavky (např. řidičský průkaz, svářečský průkaz atd.) a

-

jsou k dané práci zdravotně způsobilí;
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Dodavatel se dále zavazuje, že jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho subdodavatelů:
-

budou dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám
na zdraví a na majetku;

-

budou při práci používat předepsaná ochranná zařízení a osobní ochranné pomůcky;

-

k práci použijí pouze takové nářadí, stroje a pomůcky, které jsou v řádném stavu a které odpovídá
bezpečnostním předpisům a technickým normám;

-

nebudou požívat alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky, ani nebudou pracovat
pod jejich vlivem a na vyžádání zástupce Objednatele se podrobí za přítomnosti příslušného
vedoucího zaměstnance Dodavatele jejich zjištění;

-

budou dodržovat zákaz kouření;

-

na vyžádání Objednatele se podrobí kontrole vnášených, vnesených a odnášených věcí do
a z prostor Objednatele;

-

budou používat pouze takové nářadí, stroje a zařízení v majetku Objednatele, k jehož užívání dostali
písemný souhlas;

-

budou zacházet s chemickými látkami tak, aby nebylo ohroženo zdraví a život osob nebo životní
prostředí a byly naplněny požadavky platné legislativy – zejména vybavení pravidly a proškolení dle
požadavků § 44a zákona č. 258/2000 Sb., Zákona o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších
předpisů, a bezpečnostními listy dle Nařízení REACH ES č. 1907/2006 ve znění pozdějších změn;

V průběhu výkonu činností souvisejících s předmětem Smlouvy je Dodavatel povinen:
-

udržovat na pracovišti pořádek a čistotu;

-

vyžádat si písemný souhlas k veškerým úpravám na bezpečnostních, hygienických a protipožárních
zařízeních a jejich označení;

-

postupovat podle příslušných opatření zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, v případech, kdy je vybavení pracoviště považováno za provizorní nebo pokud vyžaduje
změny nebo odstranění apod.;

-

práci v ochranných pásmech vedení inženýrských sítí či v blízkosti jiných zařízení (např. sklady a
zásobníky technických plynů nebo pohonných hmot a maziv) předem nahlásit a projednat
s Objednatelem a v jejím průběhu respektovat jejich ochranná pásma a pracovat se zvýšenou
opatrností;
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-

hlásit, registrovat, evidovat a vykazovat všechny pracovní úrazy svých zaměstnanců, které se
udály, případně zaměstnanců svých subdodavatelů, přizvat k jejich řádnému prošetření
zodpovědného zástupce a bezpečnostního technika Objednatele.

Objednatel se zavazuje:
-

předat Dodavateli před započetím prací, jehož zaměstnanci nebo subdodavatelé budou pracovat
na pracovišti Objednatele, písemnou formou informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně
před jejich působením. Objednatel je povinen bez zbytečných odkladů informovat Dodavatele i o
jakýchkoliv významných změnách ve výše uvedených oblastech;

-

před započetím prací informovat Dodavatele o opatřeních pro případ zdolávání mimořádných
událostí. Objednatel je povinen bez zbytečných odkladů informovat Dodavatele i o jakýchkoliv
významných změnách ve výše uvedených oblastech;

-

patřičně a řádně předat a označit pracovní prostor Dodavateli (i jeho subdodavateli) a označit a
vymezit přístupové cesty;

-

prostřednictvím určené kontaktní osoby informovat příslušné vedoucí zaměstnance Objednatele,
jejichž zaměstnanci využívají pracoviště nebo jiné prostory, ve kterých bude pracovat Dodavatel, o
účelu práce prováděné Dodavatelem (případně jeho subdodavatelem) na pracovišti.

-

Objednatel se dále zavazuje informovat tyto zaměstnance o všech přijatých bezpečnostních
opatřeních, a to nejpozději následující den po té, co Objednatel obdrží od Dodavatele potřebné
informace;

Objednatel si tímto vyhrazuje právo:
- kontrolovat na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvedených výše a v
případě vážného porušení některého ustanovení, které by mohlo vést k ohrožení bezpečnosti nebo
zdraví, nařídit ukončení plnění nebo vykázat původce ohrožení z pracoviště a z objektu Objednatele.
-

provedení zákaznického auditu Dodavatele za účelem posouzení shody s požadavky a závazky
Objednatele z hlediska řízení jakosti a bezpečnosti práce.
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