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WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA TERENIE 

OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA,  BHP ORAZ ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH                                         

U ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytwarzane odpady i zobowiązany jest wypełniać obowiązki wynikające 
z przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) i ustawy z dnia 
27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.).), w szczególności 
dotyczy posiadania stosownego zezwolenia na wytwarzanie odpadów. Wykonawca zobowiązany jest przejąć na 
siebie wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska związane z realizacją niniejszej umowy na terenie 
Zamawiającego i rozliczać je w ramach prowadzonej przez siebie działalności. 

2. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie usuwać z terenu obiektów Zamawiającego wszelkie odpady 
powstałe w związku z realizacją usług. Koszty związane z opłatami za składowisko ponosi Wykonawca. Wykonawca 
zobowiązany jest ponadto do dostarczenia „Kart przekazania odpadów” (kserokopia i oryginał do wglądu), w przypadku 
jeśli wystąpią odpady wymagające takiej dokumentacji. 

3. Do protokołu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć sprawozdanie o ilościach 
zużytych substancji podlegających opłacie za korzystanie ze środowiska, jeżeli przy wykonywaniu zamówienia używane 
będą substancje tego rodzaju.  

4. Przed rozpoczęciem prac wymagających stosowania substancji chemicznych, Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia do Zamawiającego, kart charakterystyki tych substancji, a w trakcie wykonywania przedmiotu 
zamówienia, Wykonawca  ma obowiązek poddania się kontroli służb MPK w Radomiu Sp. z o.o.., w zakresie 
używanych substancji chemicznych i posiadania ich aktualnych kart charakterystyki. 

5. Wszystkie używane przez Wykonawcę materiały lakiernicze muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji 

lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych 

farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1569  z późn. zm.). - 

jeśli dotyczy. 

6. MPK w Radomiu Sp. z o.o.  przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli spełniania przez Wykonawcę wymogów 

określonych w powyższym ustępie, w szczególności na żądanie MPK  Wykonawca ma obowiązek przedłożyć dokumenty 

potwierdzające, że używane przez niego materiały spełniają wymagania wskazane w  powyższym ustępie; w przypadku 

stwierdzenia przez MPK, że Wykonawca nie przestrzega przedmiotowych wymagań, MPK  przysługuje prawo 

rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania na własny koszt awarii (wraz ze wszystkimi skutkami awarii) 

powstałych z przyczyn dotyczących Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie obiektów 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć we własnym zakresie obszar prowadzonych prac w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia na terenie obiektu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań aby w jak 

najmniejszym stopniu zakłócać swą pracą normalne funkcjonowanie zakładu Zamawiającego. Jeżeli prace mogą 

spowodować utrudnienia w ruchu pojazdów na terenie obiektów Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 

wykonać prace w taki sposób, aby utrudnienia tego rodzaju były możliwie najkrótsze i najmniej uciążliwe. Do prac tego 

rodzaju może przystąpić wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ich pory oraz zakresu z Zamawiającym, (należy 

przedstawić do akceptacji harmonogram prac). 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji prac w ramach niniejszej umowy, w szczególności za 

szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia, spowodowane przyczynami 

leżącymi po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności nieprawidłowym zabezpieczeniem miejsca prac lub 

niezachowaniem należytej ostrożności przy wykonywaniu prac. Wykonawca naprawi każdorazowo szkodę  powstałą 

z przyczyn dotyczących Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz usunie wszystkie jej skutki na 

własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku braku rozpoczęcia naprawiania szkody lub 
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braku naprawienia szkody lub usunięcia jej skutków przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do wykonania tego 

we własnym zakresie. Koszty wykonania tego we własnym zakresie Zamawiający ma prawo według swojego 

wyboru potrącić z należności za wykonane usługi albo żądać ich zapłaty od Wykonawcy. 

10. Wejście lub wjazd na teren obiektu Zamawiającego przez osoby/pojazdy/sprzęt, którymi Wykonawca posługuje się przy realizowaniu 

przedmiotu zamówienia, odbywać się będzie na zasadach obowiązujących u Zamawiającego.  

11. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu ochrony osobistej i ochron zbiorowych zgodnie z przepisami 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do poleceń i przepisów BHP obowiązujących na terenie 

Zamawiającego, mając na uwadze potencjalne zagrożenia mogące zaistnieć na terenie zakładu Zamawiającego. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp oraz p.poż obowiązujących na terenie 

Spółki. 

13. Koordynator lub pracownik Inspektoratu BHP jest obowiązany dostarczać pracodawcom zewnętrznym, w celu 

przekazania pracownikom, informacji o: 

a) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w obiekcie, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy 

wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w wypadku awarii i innych sytuacjach zagrażających 

zdrowiu i życiu pracowników.  

b) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń o których 

mowa w pkt. a). 

14. Kierownik komórki organizacyjnej, na rzecz, której dana praca jest wykonywana jest obowiązany dostarczać 

pracodawcom zewnętrznym, w celu przekazania pracownikom, informacji o swoich pracownikach wyznaczonych 

do: 

a) udzielania pierwszej pomocy, 

b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. 

15. Pracownicy Wykonawcy wykonujący przedmiot zamówienia muszą posiadać wszystkie wymagane prawem 

uprawnienia i ubezpieczenia. 

16. Wykonawca zapewni aby osoby, którymi posługuje się przy realizowaniu przedmiotu zamówienia, nie spożywały ani też 

nie były w posiadaniu alkoholu lub środków o podobnym działaniu w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego uzyskać od osób, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, zgodę na kontrolę trzeźwości tych osób podczas ich pobytu na terenie obiektów Zamawiającego lub 

przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.  

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli, po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu 

Wykonawcy, przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w celu zapewnienia wymaganej jakości wykonania 

przedmiotu zamówienia oraz ochrony środowiska. 

18. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków zawartych w niniejszym dokumencie będzie uważane za rażące 

naruszenie warunków umowy. 

19. Wszystkie postanowienia niniejszego dokumentu odnoszące się do pracowników Wykonawcy dotyczą w jednakowym 

stopniu również pracowników Podwykonawców, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia. 


