K-38 (2019.09.17.)
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Környezetvédelmi előírások
Jelen „Környezetvédelmi előírások” a Fővárosi Vízművek Zrt. által megkötött, árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre, építési beruházásra, illetve ingatlan-bérbeadásra irányuló szerződés, keretszerződés és a keretszerződés alapján létrejövő egyedi szerződés (a továbbiakban
együttesen mint a „Szerződés”) teljesítése során irányadó, kötelező érvényű környezetvédelmi előírásokat tartalmazzák. A jelen kötelező érvényű előírások alkalmazásakor a „Partner” jelenti – szövegkörnyezettől függően – a Szerződésben megnevezett szállítót, vállalkozót, megbízottat, tervezőt vagy bérlőt. Amennyiben a jelen kötelező érvényű előírások és a Szerződés más feltétele egymástól eltér, a Szerződésben
foglaltak az irányadóak.
A Partner a Szerződés teljesítése során köteles a tevékenységére
vonatkozó környezetvédelmi, természetvédelmi és vízbázisvédelmi
jogszabályokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve
azokat alvállalkozóival és egyéb közreműködőivel betartatni. A Partner köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. Vállalati politikát megismerni,
munkája során az abban foglalt elveket követni.
A Partner köteles a munkavégzésével érintett ingatlan
vízbázisvédelmi besorolását megismerni, tevékenységét az adott
védőterületre vonatkozó előírások betartásával végezni.
A Partner köteles a környezetre és ivóvízbázisra kockázatot jelentő
tevékenységeit feltárni, a káros hatások bekövetkezését megelőzni.
A Partner és alvállalkozója a tevékenységük során keletkezett hulladékok tekintetében termelőnek minősülnek.
A Partner feladata a saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során
keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése,
kezelése - ha a Szerződés másképpen nem rendelkezik.
A Partnernek a hulladékok gyűjtésére saját munkahelyi
gyűjtőedényzetről kell gondoskodnia. A Partner saját vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező minden hulladékról adatot
szolgáltat a Fővárosi Vízművek Zrt. részére. Az adatszolgáltatás tartalmazza a keletkezett hulladékokat hulladék azonosító kódok szerint, a keletkezett mennyiséget hulladék fajtánként, valamint a hulladékok kezelésének kódját. A Partner köteles a tevékenysége során
keletkező hulladék elszállítását vagy elszállíttatását követő szabályos
kezelést, vagy érvényes hatósági engedéllyel rendelkező kezelőnek
történő átadást igazoló dokumentumok, mérlegjegyek, egyéb bizonylatok másolatát legkésőbb a számla benyújtásával egy időben a
Fővárosi Vízművek Zrt. részére átadni.
A Partner hulladékszállításról, -kezelésről szóló számlát csak az igazoló dokumentumokkal együtt nyújthat be a Fővárosi Vízművek
Zrt.-nek.
A Partner saját vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező
veszélyes hulladékokat köteles az előírásoknak megfelelően arra
jogosult, az adott veszélyes hulladékra vonatkozóan érvényes hatósági engedéllyel rendelkező szállítóval elszállíttatni, valamint érvényes hatósági engedéllyel rendelkező kezelőnek átadni. A veszélyes
hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon zárt, fedett helyen, feliratozva, hulladék azonosító kód feltüntetésével, fajtánként
elkülönítve kell gyűjteni. Amennyiben nincs mód a fedett helyen
való gyűjtésre, úgy a hulladékokat a gyűjtőedényzetekkel és kármentő eszközökkel együtt le kell fedni úgy, hogy az a csapadékvízzel
való érintkezést kizárja. A Partner köteles a veszélyes hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló igazolást legkésőbb a számla benyújtásával egy időben a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek átadni.
A veszélyes anyagokat, a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon
kell tárolni és használni. Amennyiben a Partner olyan tevékenységet
folytat, amely során veszélyes anyag használata szükséges, illetve
nem zárható ki veszélyes hulladék keletkezése, az esetleges károk
azonnali elhárítása érdekében a Partner köteles a helyszínen kármentesítő anyagokat tartani. A Partner köteles gondoskodni arról,
hogy a tevékenységhez használt veszélyes anyagok, készítmények
hatályos előírásoknak megfelelő biztonságtechnikai adatlapja biztosítva legyen, valamint arról, hogy annak tartalmát és egyéb, a veszélyes anyaggal kapcsolatos és a munkavégzés szempontjából lényeges adatot az érintett (az anyagot használó vagy azzal valósan vagy
potenciálisan érintkezésbe kerülő) személyek megismerjék.

Gondoskodni kell arról, hogy szennyező anyag csapadékvíz csatornába, víznyelő aknába, árokba, vagy szikkasztó aknába ne kerüljön, a
Partner a tőle elvárható módon köteles mindent elkövetni annak
érdekében, hogy a környezetszennyező anyagok bejutását megakadályozza.
A Partner köteles mindent elkövetni a zaj- és rezgéshatás csökkentése érdekében, illetve szükség esetén ideiglenes határérték túllépési engedélyt beszerezni.
A Partner az általa okozott környezetvédelmi károkat azonnal kezelni köteles (pl. olajfolyás felitatása és a szennyezett kármentő anyagok veszélyes hulladékként való kezelése). A Partner az általa
és/vagy alvállalkozói/közreműködői által okozott környezetvédelmi
károkért teljes mértékben felelős. A Partner tevékenységét köteles
úgy végezni, hogy az ingatlanon kár ne keletkezzen. Amennyiben a
Partner tevékenységéből adódóan környezeti kár keletkezik, azt a
Partner köteles saját költségén megszüntetni, illetve a környezeti
tényfeltárás és kármentesítés költségeit megtéríteni.
A Partnernek a munka során az árvízi adottságokat figyelembe kell
venni.
Védett természeti területen, illetve Natura 2000 területen végzett
munkák esetében figyelembe kell venni a természetvédelmi jogszabályi előírásokat, különös tekintettel a természetvédelmi engedélyköteles tevékenységekre vonatkozóan.
A Partner feladata az eredeti környezeti állapot, illetve növényzet
helyreállítása.
A Partner kijelenti, hogy a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, továbbá ha a Partner alvállalkozót von be, úgy alvállalkozói a
szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznek. Amennyiben a
Partner feladata tervezés, úgy köteles tervezői nyilatkozatot adni,
melyben nyilatkozik, hogy a terv a hatályos vízbázisvédelmi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően készült. Amennyiben a
Partner gépeket, berendezéseket épít be a Fővárosi Vízművek Zrt.
telephelyén, úgy a beépített gép, berendezés működésének meg
kell felelnie a Fővárosi Vízművek Zrt.-re vonatkozó jogszabályi vagy
hatósági környezetvédelmi követelményeknek (pl. zajkibocsátási
határértékeknek).
A Partner a munkavégzés során köteles minden környezetet érintő
rendkívüli körülményről és káreseményről a Fővárosi Vízművek Zrt.
Környezetvédelmi
csoportját
értesíteni
(Kornyezetvedelem@vizmuvek.hu, Tel: 435-3951, 435-3961, 4353992, 435-3738, fax: 435-3949). A Partner, előzetes egyeztetés
alapján köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. Környezetvédelmi csoportjának munkatársait környezetvédelmi ellenőrzés céljából tevékenységi területén fogadni, velük együttműködni.
A Partner Szerződésben foglalt tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi előírások tekintetében a Partner kérésére a Fővárosi
Vízművek Zrt. Szerződésben megnevezett megbízottja/műszaki ellenőre, illetve a Környezetvédelmi csoport csoportvezetője ad tájékoztatást.
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