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Załącznik nr 2  do Ogólnych Warunków Zakupu:

Wymagania środowiskowe dla Dostawców:

Dostawcy są zobowiązani nie tylko do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawnych i regulacji 
dotyczących środowiska ale także do ciągłego podejmowania aktywnych działań przyczyniających się do ochrony 
szeroko pojętego ekosystemu.

Dostawcy powinni dążyć do zminimalizowania niekorzystnego wpływu na środowisko przez prowadzoną przez nich 
działalność oraz dostarczone przez nich produkty i usługi w zakresie całego życia produktów, tj. na etapie ich 
koncepcji, rozwoju, produkcji, transportu, używania, usuwania i utylizacji. Są oni również zobligowani do zachęcania 
własnych dostawców i podwykonawców, aby uświadomili sobie swoją odpowiedzialność za środowisko, wdrażali 
własne programy jego ochrony i stosowali politykę zrównoważonego rozwoju.

Dostawca substancji lub mieszaniny niebezpiecznej zobowiązany jest dostarczyć do „SYSTEM” S.J. kartę 
charakterystyki tej substancji lub mieszaniny w języku polskim, najpóźniej w dniu dostawy.

Dostawca zapewnia środki transportu utrzymane w dobrym stanie technicznym, spełniające wszystkie normy emisji.

Mając powyższe na względzie „SYSTEM” S.J. zachęca także każdego z dostawców do poddania się certyfikacji na 
zgodność z wymaganiami normy ISO 14001.

Dostawcy powinni dążyć do redukcji zużycia surowców i zasobów, a także do minimalizacji wytwarzanych w ramach 
prowadzonej działalności odpadów i zanieczyszczeń. Dążenia te powinny się przejawiać poprzez:

 Udoskonalenie istniejących technologii produkcji,
 Wprowadzanie i utrzymywanie tzw. ”czystych” procesów i metod konserwacji, pakowania i transportu

wyrobów,
 Zapewnienie odpowiedniego poziomu segregacji odpadów umożliwiającego w jak największym 

stopniu ich przekazywanie  do powtórnego wykorzystania,
 Zwiększenie udziału użycia materiałów pochodzących z recyklingu,

Materiały i wyroby kupowane przez „SYSTEM” S.J. u dostawców nie mogą zawierać jakichkolwiek substancji lub 
materiałów zabronionych przez przepisy prawa lub inne regulacje, mające zastosowanie w kraju dostawcy, Unii 
Europejskiej, a także we wszystkich krajach, do których finalnie trafiają powstające z nich produkty.

Dostawcy winni promować rozwój i wdrażanie technologii wpływających na ograniczenie emisji CO₂ jak i zużycia 
energii oraz stosować rozwiązania logistyczne o jak najmniejszym wpływie na środowisko. 
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