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Gdańsk, styczeń 2022 r. 
 

 
Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla wszystkich Podwykonawców  

świadczących usługi/prace na zlecenie 
SPIE Elbud Gdańsk S.A. 

 
 

1. Podwykonawca w ramach realizowanych usług podwykonawczych zobowiązany jest 
posiadać i realizować wymagane pozwolenia lub zezwolenia w zakresie ochrony 
środowiska, o ile Podwykonawca z mocy prawa jest zobowiązany do ich posiadania. 

2. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, decyzji administracyjnych w tym 
zakresie oraz zapisów Umowy. 

3. Podwykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Polityką Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania SPIE Elbud Gdańsk S.A. znajdującą się na stronie internetowej Spółki pod 
adresem www.spie-elbud.pl. 

4. Podwykonawca zobowiązany jest do zapoznania swoich pracowników i Podwykonawców 
z zapisami niniejszych Wytycznych oraz do monitorowania przestrzegania przepisów 
ochrony środowiska. 

5. Podwykonawca bierze pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania poczynione 
przez swych Podwykonawców niezgodne z wytycznymi, za wyrządzone szkody 
w środowisku oraz skutki związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, zapisów 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zapisów Umowy oraz zapisów niniejszych 
Wytycznych. 

6. Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zleconych prac w sposób 
zapobiegający zanieczyszczeniom gleby, wody, powietrza oraz umyślnego niszczenia 
elementów środowiska przyrodniczego, w szczególności podlegającego ochronie. 

7. Podczas realizacji usług podwykonawczych Podwykonawca jest zobowiązany zapewnić 
utrzymanie czystości terenu i dróg dojazdowych oraz stosować nowoczesny i sprawny 
technicznie sprzęt ograniczający emisję zanieczyszczeń w trakcie transportu. 

8. Podwykonawca zobowiązany jest informować wyznaczonego pracownika Działu BHP 
i Ochrony Środowiska SPIE Elbud Gdańsk S.A. (elbud.bhp@sagpolska.pl) o wszystkich 
zdarzeniach mających wpływ na środowisko, w szczególności dotyczących 
bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, bądź wystąpienia tej szkody 
i bezzwłocznie przystąpić do działań mających na celu usunięcie powstałej szkody. 
Podwykonawca zobowiązany jest ponadto do podjęcia działań 
profilaktycznych/prewencyjnych w celu zapobieżenia kolejnym szkodom i negatywnym 
skutkom dla środowiska. 

9. W ramach realizowanych zadań Podwykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli była wydana) i wypełniać nałożone tą 
decyzją obowiązki, o ile realizacja usługi związana jest z jej zakresem. Podwykonawca 
zostanie poinformowany o zapisach decyzji przed rozpoczęciem usługi podwykonawczej. 

10. Kontrolę nad realizacją prac zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 
niniejszych wytycznych w imieniu SPIE Elbud Gdańsk S.A. sprawuje Kierownik budowy 
oraz Dział BHP i Ochrony Środowiska Spółki. 

11. Podwykonawca zobowiązany jest do oszczędnego korzystania z terenu, zasobów 
środowiska oraz energii. 

12. Podwykonawca realizujący zlecone prace zobowiązany jest do ochrony żyznej części 
gleby (tzw. humus) poprzez odrębne jej składowanie i wykorzystanie do rekultywacji 
terenu po zakończonych pracach.  
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13. Podwykonawca zobowiązany jest do ograniczania emisji hałasu do środowiska, 
w szczególności podczas użytkowania sprzętu budowlanego oraz transportu materiałów 
budowlanych i ludzi.  

14. Podwykonawca zobowiązany jest do ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
w szczególności ze spalania paliw, podczas transportu materiałów sypkich i innych. 

15. Podwykonawca zobowiązany jest stosować sprawne maszyny i urządzenia, na bieżąco 
dbać o ich dobry stan techniczny w trakcie prowadzonych prac oraz utrzymywać 
urządzenia w sprawności. Podwykonawca jest zobowiązany zapobiegać wszelkim 
wyciekom z eksploatowanych maszyn i urządzeń. 

16. Podwykonawca realizujący usługi podwykonawcze z wykorzystaniem substancji 
i mieszanin niebezpiecznych jest zobowiązany dostarczyć do Działu BHP i Ochrony 
Środowiska SPIE Elbud Gdańsk (elbud.bhp@sagpolska.pl) rejestr tych substancji 
i mieszanin oraz karty charakterystyki. 

17. Podwykonawca jest zobowiązany ograniczać do niezbędnego minimum ilość 
wykorzystywanych substancji i mieszanin niebezpiecznych Podwykonawca jest 
zobowiązany ograniczać do niezbędnego minimum, z jednoczesnym, zagwarantowaniem 
właściwie wykonanych prac. 

18. Substancje i mieszaniny niebezpieczne należy magazynować w ograniczonej ilości, 
niezbędnej do zapewnienia ciągłości prac oraz w sposób zapewniający ochronę 
środowiska. 

19. Miejsce przechowywania substancji i mieszanin niebezpiecznych Podwykonawca jest 
zobowiązany zorganizować w sposób spełniający kryteria bezpieczeństwa oraz eliminacji 
ryzyka zanieczyszczenia środowiska. 

20. Podwykonawca jest zobowiązany przechowywać substancje i mieszaniny niebezpieczne 
w czytelnie oznaczonych, zabezpieczonych i zamkniętych pojemnikach. Oznaczenie 
pojemnika danej substancji musi być zgodne z informacjami wynikającymi z jej 
specyfikacji zawartej w karcie charakterystyki. 

21. Podwykonawca zobowiązany jest do zapobiegania awariom związanym ze stosowaniem 
substancji i mieszanin niebezpiecznych, w szczególności paliw, olejów, sprężonych 
gazów. 

22. Wymagana jest gotowość Wykonawcy na wystąpienie potencjalnych wycieków substancji 
niebezpiecznych i mieszanin, w tym posiadanie środków do unieszkodliwiania substancji 
niebezpiecznych w miejscu ich stosowania. 

23. Podwykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z IN-23-Z3 „Postępowanie na 
wypadek wycieku substancji i mieszaniny niebezpiecznej na budowie” stanowiący 
załącznik do instrukcji IN-23 „Stosowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych”. 

24. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej związanej z wyciekiem substancji lub 
mieszanin niebezpiecznych (np. paliwo, olej) Podwykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego ich zebrania wraz z zanieczyszczonym gruntem. Następnie powinien je 
umieścić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i zakwalifikować jako odpad 
niebezpieczny. Powstały odpad należy przekazać podmiotowi dysponującemu 
uprawnieniami do dalszego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi tego rodzaju 
oraz posiadającemu wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty 
w opakowaniach i gospodarujących odpadami (inaczej BDO).  

25. Wody opadowe z rejonów, na których może nastąpić okresowe zanieczyszczenie oraz 
ścieki Podwykonawca zobowiązany jest ujmować w szczelny system ich gromadzenia 
lub odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacyjnej, za zgodą jej właściciela. 

26. Podwykonawca realizujący usługi podwykonawcze dla SPIE Elbud Gdańsk S.A. jest 
wytwórcą oraz posiadaczem wszystkich odpadów wytworzonych w wyniku swojej 
działalności, chyba że umowa stanowi inaczej. 

27. Podwykonawca jest zobowiązany do gospodarowania odpadami zgodnie z aktualnymi 
przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska, w tym m.in. ustawy o odpadach oraz 
niniejszymi wytycznymi. 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4V217B53/elbud.bhp@sagpolska.pl


 
Wyd. B                     
Str. 3/3                                                                                                                                                
 

 

Niniejszy dokument stanowi własność SPIE ELBUD GDAŃSK S.A. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania dokumentu bez zgody organizacji. 

28. Usługę podwykonawczą Podwykonawca jest zobowiązany prowadzić w taki sposób, aby 
w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów oraz ograniczać ich ilość. 
Odpady, których wytworzeniu nie udało się zapobiec należy postępować według 
hierarchii:  
1) przygotowanie do ponownego użycia,  
2) recykling,  
3) inne procesy odzysku,  
4) unieszkodliwianie. 

29. Podczas realizacji usług podwykonawczych, Podwykonawca zobowiązany jest do: 

 zapewnienia pojemników/kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
i budowlanych, w tym niebezpiecznych,  

 prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz ewidencji wytworzonych odpadów, 

 posiadania dokumentów potwierdzających odbiór odpadów przez uprawniony 
podmiot, legitymujący się aktualnymi zezwoleniami/wpisami do właściwego rejestru 
w zakresie dalszego postępowania z odpadami. 

30. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność prawną za przekazanie obowiązków 
w zakresie gospodarowania odpadami podmiotom trzecim, w tym weryfikację 
wymaganych przez obowiązujące przepisy decyzji administracyjnych i wpisów do 
właściwych rejestrów. 

31. Podwykonawca jest zobowiązany posiadać w dniu zawarcia umowy właściwą decyzję 
administracyjną/wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty 
w opakowaniach i gospodarujących odpadami (inaczej BDO), (jeśli są one wymagane). 

32. Zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszania 
odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne lub mieszania odpadów 
niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami. 

33. Odpady oraz materiały należy gromadzić rozdzielnie, w sposób bezpieczny dla 
środowiska, z dala od zbiorników i cieków, terenów podmokłych oraz obszarów 
występowania chronionych gatunków i siedlisk. Miejsce tymczasowego magazynowania 
odpadów należy oznaczyć według kodu i rodzaju odpadów oraz zabezpieczyć w celu 
eliminacji ryzyka zanieczyszczenia wody, gleby lub powietrza atmosferycznego. 

34. Podczas prowadzenia prac Podwykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów 
ustawy o ochronie przyrody w odniesieniu do wszystkich stwierdzonych gatunków 
chronionych i ich siedlisk.  

35. Podwykonawca jest zobowiązany prowadzić wszelkie prace w obrębie drzew i krzewów, 
w tym ich brył korzeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przyrody, 
zabezpieczając drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi, prowadząc prace ze 
szczególną ostrożnością zwłaszcza podczas wykonywania ww. prac z wykorzystaniem 
sprzętu i maszyn. 

36. Podwykonawca w odniesieniu do wykonywanego zamówienia jest zobowiązany do 
bezwzględnego przestrzegania zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania (wg norm 
ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001) obowiązującego u Zamawiającego. 


