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1. Dodavatel si je vědom důležitosti shody své činnosti s Politikou ISM společnosti, která je
k dispozici na www.celio.cz.
2. Dodavatel je povinen při plnění předmětu smlouvy dodržovat veškerou ekologickou legislativu.
3. Dodavatel pověří před zahájením prací svého pracovníka, který bude zodpovědný za
dodržování zásad ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a bude mít pravomoc
případné nedostatky neodkladně řešit.
4. Pokud dodavatel používá v rámci dodávky služby/zhotovení díla látky (chemické, toxické,
těkavé, nebezpečné či jinak závadné pro životní prostředí) v množství, které by mohlo ohrozit
životní prostředí, musí s nimi zacházet tak, aby ke zmíněnému ohrožení nedošlo. Přesto pro
takové případy musí mít vypracován havarijní plán, který předloží objednateli k nahlédnutí.
5. Pro případ úniku látek, které mohou ohrozit životní prostředí, bude mít dodavatel připravené
potřebné množství a druh zásahových prostředků.
6. Pokud vznikne činností dodavatele odpad, je povinen jej na své náklady:


shromažďovat a třídit,



odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je předepsaným
způsobem,



zabezpečovat odpady před znehodnocením, odcizením nebo jinými nežádoucími
úniky,



ohlašovat zástupci objednatele vznik, množství a charakter nebezpečného odpadu,



uschovávat doklady o předání odpadu,



ve spolupráci s objednatelem určit místo pro shromažďování odpadů,



určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání odpadů,



proškolit prokazatelně zaměstnance o zacházení s odpady,



vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů.

7. Dodavatel na svůj náklad bude likvidovat všechny odpady vzniklé jeho činností.
8. Zástupce objednatele má právo jednostranně zastavit práce dodavatele v případě, že se
bezprostředně jedná o:


ohrožení životů nebo zdraví pracovníků,



ohrožení bezpečnosti díla,



ekologické či jiné vážné škody,



provádění díla v rozporu s obecně platnými předpisy.

Dodavatel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění uvedených závad.
Stejný postup musí dodavatel použít v případě, kdy na zjevně vadně prováděné práce je
písemně upozorněn objednatelem i když bezprostředně uvedená nebezpečí nehrozí.
9. Dodavatel (Prodávající) poskytne informace o charakteru dodávky, příp. její části s ohledem
na životní prostředí ve vztahu k manipulaci, skladování, montáži, příp. likvidací vadných částí.
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