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Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla 
dostawców usług i materiałów 
współpracujących z Bunge Polska Sp. z o.o. 
 

1.1 CEL INSTRUKCJI 
Celem jest złagodzenie niekorzystnych skutków dla środowiska zlecanych usług i dostaw  
realizowanych na rzecz zakładów Grupy Bunge. 

 

1.2 ZAKRES INSTRUKCJI 
Wytyczne mają zastosowanie we wszystkich obszarach dokonujących zakupu usług  
i materiałów. Stanowi załącznik do zawieranych umów i zleceń.  

 

1.3 SŁOWNIK  
 

1.4 TREŚĆ INSTRUKCJI 
USŁUGI : 

 

a)  Wykonawca oświadcza, że w swojej działalności przestrzega i spełnia wymagania prawne związane z 
ochroną środowiska, które jej dotyczą.  

b)   Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac w sposób odpowiedzialny, zapobiegając różnego 
typu emisjom do środowiska, ograniczania do minimum negatywnego oddziaływania na środowisko w 
ramach świadczonych usług. Posiada właściwy sprzęt i narzędzia w dobrym stanie technicznym oraz 
akredytacje, kwalifikacje i uprawnienia jeśli są wymagane. 

c)  Wykonawca i jego pracownicy zobowiązani są  przed rozpoczęciem prac do odbycia szkolenia  
tematycznego ukierunkowanego w szczególności na zasady bezpiecznej pracy obowiązujące na terenie 
zakładu, które będzie przeprowadzone przez przedstawiciela służb OŚ. 

Szkolenie  obejmuje wybrane zagadnienia z:  

- zagrożeń występujących w obszarze wykonywania zadania,  

- postępowania w przypadku prowadzenia prac, w tym prac szczególnie niebezpiecznych dla środowiska   
  (w oparciu o przepisy prawa polskiego i wytyczne Bunge ) 

- postępowania w przypadku zaistnienia zdarzeń wypadkowych, incydentów środowiskowych, alarmów 

 

d)    Wykonawca zobowiązuje się posiadać odpowiedniego rodzaju zestawy sorbentów i  sprzętu do 
zapobiegania wyciekom i usuwania ich skutków  w razie wykonywania prac z użyciem substancji 
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chemicznych oraz gdy pracuje na instalacjach, w których mogą znajdować się oleje, substancje 
chemiczne, ścieki ( tace, ograniczniki wycieków, korki, pojemniki  ) 

 

e)  W przypadku stworzenia zdarzenia środowiskowego (zanieczyszczenia środowiska) wykonawca ma 
obowiązek zapobiec jego rozprzestrzenianiu się, a substancje wyemitowane w sposób niekontrolowany 
do środowiska muszą być natychmiast zabezpieczone i zebrane przez wykonawcę za wiedzą i według 
wytycznych zakładowych pracowników służb Ochrony Środowiska. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie, pośrednie lub powstałe po pewnym czasie następstwa 
zdarzeń środowiskowych, które postawały za jego przyczyną 

 

f)  Wykonawca zobowiązuje się do segregacji odpadów powstałych w trakcie wykonywanych usług 
remontowych, konserwacyjnych, serwisowych, inwestycyjno- budowlanych, rozbiórkowych, 
demontażowych, montażowych, sprzątania i czyszczenia 

 

g)  Wszelkie powstałe odpady stałe i płynne muszą być gromadzone w sposób wykluczający możliwość 
zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych  

 

h)   Wykonawca jest zobowiązany posiadać pojemniki na wytwarzane odpady o wielkości do-stosowanej 
do ich rodzaju i ilości. Pojemnik powinien być ustawiony we wskazanym przez zleceniodawcę miejscu, 
opisany i oznakowany. a wytworzone odpady wywieźć i zagospodarować w sposób zgodny z przepisami 
ustawy o odpadach . Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dowód przekazania wywiezionych 
odpadów do firm zajmujących się ich przetwarzaniem – karta przekazania odpadów, faktura, 
oświadczenie.  Odpady złomu podlegają odrębnym ustaleniom. 

i)   Usuwanie gromadzonych odpadów powstałych w ramach świadczonych usług musi być prowadzone 
na bieżąco, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i na koszt Wykonawcy, na podstawie umowy 
z ich uprawnionym odbiorcą odpadów, 

 

j)   Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad powinny być zapisane w umowie o świadczeniu danej  
usługi. 

 

k)   Przestrzeganie powyższych zasad będzie przedmiotem kontroli, audytów ze strony Zlecającego 

 

l)     W razie wykonywania prac na instalacjach Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia protokołów 
z pomiarów , w tym odpowiednio emisji, sprawności, ciśnienia, szczelności, elektrycznych, jeśli jest to 
wymagane prawem. Zalecane Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót  oprac przez COBRTI – 
Instal  

 

m)  Wykonawca poinformuje  wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu umowy o 
zagrożeniach związanych z używanymi chemikaliami oraz substancjami niebezpiecznymi w miejscu ich 
pracy (np. farbami, rozpuszczalnikami, klejami itp.) przed przystąpieniem przez nich do pracy. 
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Wprowadzenie chemikaliów i substancji niebezpiecznych na teren Zakładu jest możliwe jedynie po 
przedstawieniu Nadzorującemu przez Wykonawcę kart charakterystyki niebezpiecznych substancji i 
uzyskaniu zgody na ich wprowadzenie na teren Zakładu od działu BHP, ochrony środowiska oraz służb 
p.poż 

 

n) Wykonawca usług produkcji produktów w opakowaniu, usług pakowania na rzecz  
Bunge Polska sp. z o.o. oświadcza, że posiada procedury gwarantujące prowadzenie nadzoru nad 
procesami, monitorowania emisji do środowisko, zapobiegania awariom, szkoleń.   

 

o)   Wykonawca zlecający firmie zakładom gupy Bunge Polska Sp z o.o. usługę produkcji produktów w 
opakowaniach pod marką własną jest „ Wprowadzającym produkty w opakowaniach „ i po jego stronie 
leżą obowiązki  wynikające z przepisów dotyczących produktów w opakowaniach, osiągnięcia poziomów  
recyklingu 

 

p)   Wykonawca oświadcza , że nie  jest prowadzone wobec firmy postępowanie za naruszenie przepisów 
ochrony środowiska 

 

DOSTAWCY SUROWCÓW i MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI , TRANSPORT 

 

a)  Dostawcy opakowań zobowiązani są dostarczyć opakowania z deklaracją potwierdzającą spełnienie 
kryterium dopuszczalnej zawartości metali ciężkich zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

b)   Dostawcy substancji chemiczne zobowiązani są do dostarczenia aktualnej karty charakterystyki w 
języku polskim, oznakowanie opakowań w języku polskim, preferowany odbiór opakowań po 
wykorzystaniu zawartości, opakowania nie uszkodzone. Paletopojemniki typ IBC w terminach ważności, 
REACH , baza ELDIOM 

 

c)   Dostarczane urządzenia posiadają stosowne atesty, certyfikaty, o których mowa w wymaganiach 
prawnych np. CE, Legalizacja, UDT jeśli takie wymagania mają zastosowanie 

 

d)  Firmy transportujące oświadczają, że  posiadają stosowne ubezpieczenia oraz składają sprawozdania 
i ponoszą opłaty z tytułu korzystania ze środowiska. zapewnia środki transportu utrzymane w dobrym 
stanie technicznym, spełniające wszystkie normy emisji 

 

e)   Dostawca, Transportujący oświadcza , że nie  jest prowadzone wobec firmy postępowanie za 
naruszenie przepisów ochrony środowiska 

 

FIRMY PROJEKTOWE 
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a)  Dokumentacje projektowe są przygotowywane w zgodzie w wymaganiami prawnymi dot 
projektowania i uzgadniania dokumentacji. Projekty, w których następu je emisja do środowiska 
uwzględniają punkty kontrolne do emisji zanieczyszczeń  oraz sprawności urządzeń oczyszczających np. 
odpylania 

 

b)   Projekty związane z przesyłem substancji chemicznych i magazynowaniem uwzględniają w tym 
zakresie również wymagania Bunge związane z zabezpieczeniem środowiska przed jej wyciekiem i 
zanieczyszczeniem, kontrolą i sygnalizacją rozszczelnienia rurociągów  

c)   Dokumenty, które przedkładane są do uzgodnień przed organami państwowymi, są dostarczane w 
języku polskim. 

 

d)   Projekty opakowań i produktów uwzględniają potrzebę informowania konsumenta i masowych 
odbiorców o potencjalnych znaczących wpływach na środowisko związanych z dostawą użytkowaniem, 
przetwarzaniem po zakończeniu użytkowania i końcowym unieszkodliwieniu jej wyrobów oraz 
rejestracją w REACH jeśli konieczna, opracowaniem kart charakterystyki dla Produktu, jeśli konieczne 

 

POZOSTAŁE WYMAGANIA REKOMENDOWANE DO SPEŁNIENIA 

 

Zaleca się aby: 

a) Wykonawca / Dostawca zapewniał pracownikom szkolenia z obszaru ochrony środowiska, 
realizowane we własnym zakresie 

 

b)   Wykonawca / Dostawca oświadcza, że posiada system zarządzania środowiskowego 

 

c)  Wykonawca / Dostawca wyznacza i realizuje w organizacji cele środowiskowe mające na celu 
ograniczenie zasobów naturalnych i minimalizację wpływów na środowisko 

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo przesłania ankiety lub przeprowadzenia audytu w firmie. 

 

 


