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WYMAGANIA JAKOŚCI, 
ŚRODOWISKA I BHP
DLA DOSTAWCÓW 
I PODWYKONAWCÓW 

Więcej na aniaholding.pl



WSTĘP 

Wymaga się, aby wszystkie oferowane materiały były zgodne z rozporządzeniem 
RoHS2 (2011/65/EU).

Natomiast zgodnie z art. 33 i 57 rozporządzenia REACH jako dostawca jesteście 

Państwo zobligowani do informowania o zawartości substancji z listy SVHC we 

wszystkich dostarczanych produktach do ANIA HOLDING oraz zgodnie z art. 31 

ust. 1-8 rozporządzenia WE nr 1907/2006 jako dostawca substancji jesteście 

Państwo również zobowiązani dostarczyć odbiorcy Kartę Charakterystyki (MSDS) 

dla elementów, które wymagają tych Kart.
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WYMAGANE DOKUMENTY

W przypadku realizacji zamówienia na podstawie Państwa oferty, prosimy o przesłanie 

wymaganych dokumentów dla wszystkich dostarczanych produktów wraz z dokumentem 

dostawy:

• deklaracja REACH

• deklaracja RoHS

• wyniki badań przeprowadzonych w celu  potwierdzenia zgodności z dyrektywą RoHS (jeśli są 

dostępne) 

• deklaracja materiałowa lub IMDS

• aktualne Karty Charakterystyki Substancji (MSDS)

• certyfikat zgodności CE

• deklaracja zgodności WE

• świadectwa jakości

• dokumentacja techniczna: Instrukcje obsługi w języku polskim/DTR

• atesty higieniczne (m.in. atesty PZH)

• aprobaty techniczne

• deklaracje właściwości użytkowych

• potwierdzenie spełnienia wymagania norm

• inne
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Dodatkowo, w celu zapewnienia spełnienia wymagań naszych klientów, 

dostawca jest zobowiązany do przesłania na żądanie w terminie 2 tygodni 
od otrzymania żądania: 

•  Deklaracji materiałowej w formie FMDS (pełna deklaracja materiałowa) lub 

MDS (deklaracja materiałowa) za pośrednictwem internetowej platformy IMDS na 

podany przez ANIA HOLDING numer użytkownika. W przypadku gdy przesłanie 

pełnej deklaracji nie jest możliwe, dostawca ma obowiązek wypełnić deklaracje 

REACH/RoHS na przekazanym przez ANIA HOLDING formularzu. 

•  Raportu CMRT, dla wyrobów zawierających w swoim składzie przynamniej 

jeden z minerałów: cyna, złoto, wolfram i tantal, oraz na aktualnym formularzu 

dostępnym pod linkiem: http://www.responsiblemineralsinitiative.org/
reporting-templates/cmrt/ lub oświadczenia o pochodzeniu użytych minerałów 

konfliktu.
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WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE
1. Dostawca i podwykonawca zobowiązani są do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawnych i regulacji dotyczących środowiska.

2. Podwykonawca zobowiązany jest do posiadania wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa pozwoleń lub zezwoleń dotyczących ochrony środowiska, które są niezbędne do prawidłowego 

 zrealizowania umowy.

3. Dostawcy i podwykonawcy powinni dążyć do: 

 a.  ciągłej poprawy działań środowiskowych oraz zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego, 

 b.  minimalizowania niekorzystnego wpływu na środowisko w ramach prowadzonej przez nich działalności oraz dostarczanych produktów i usługi w zakresie całego życia produktów tj. na  

  etapie ich projektowania, produkcji, transportu, używania, usuwania i utylizacji,

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

 •  udoskonalanie istniejących technologii produkcji,

 •  wprowadzanie i utrzymywanie tzw. „czystych” procesów i metod konserwacji, pakowania i transportu wyrobów,

 •  zapewnianie odpowiedniego poziomu segregacji odpadów umożliwiającego w jak największym stopniu ich przekazywanie do powtórnego wykorzystania.
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WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE
4.  Dostawca substancji lub mieszaniny niebezpiecznej zobowiązany  jest dostarczyć do ANIA HOLDING, aktualną kartę charakterystyki tej substancji lub mieszaniny w języku polskim, najpóźniej 

 w dniu dostawy.

5.  Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne tj. przy braku lub minimalnej emisji do środowiska.

6.  Wszystkie substancje i mieszaniny niebezpieczne używane przez podwykonawcę podczas prac na rzecz i na terenie ANIA HOLDING muszą posiadać na opakowaniach oryginalne i czytelne 

 oznaczenia (piktogramy). Dodatkowo podwykonawca zobowiązany jest do posiadania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych, wykorzystywanych do realizowanych zadań.

7.  Substancje i mieszaniny niebezpieczne magazynowane w miejscu prowadzenia prac muszą być zorganizowane przez podwykonawcę w taki sposób by nie zagrażały środowisku i ludziom (np. 

 stosowanie wanien ociekowych).

8.  Odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac powinny być gromadzone w sposób selektywny i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa usunięte przez podwykonawcę, chyba że 

 umowa stanowi inaczej.

9.  Dostawcy i podwykonawcy zobowiązani są do stosowania maszyn, urządzeń i środków transportów sprawnych technicznie i spełniających normy emisji.

10.  Zabrania się podwykonawcy samowolnego poboru mediów, bez uprzedniego uzgodnienia ze Zleceniodawcą.

11.  W przypadku naruszenia wymagań prawa ochrony środowiska wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w środowisku naturalnym.
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WYMAGANIA BHP
Dostawcy i podwykonawcy:

1.  zobowiązani są do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawnych i regulacji

 dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

2.  stosują się do zasad BHP związanych z poruszaniem się środkami transportu na terenie

 ANIA  HOLDING (ograniczenie prędkości, stosowanie kamizelek odblaskowych, 

 butów roboczych czy hełmów ochronnych) – zgodnie z informacją BHP dot. zasad na Placu

 manewrowym,

3.  zapewniają, że wszyscy pracownicy mają aktualne szkolenia BHP, 

4.  zapewniają, iż pracownicy wykonujący prace na rzecz lub na terenie ANIA HOLDING                

posiadają aktualne i stosowane uprawnienia w zależności od wykonywanych prac,

5. minimalizują ryzyko wystąpienia sytuacji, które mogłyby mieć negatywny wpływ                                                        

na bezpieczeństwo pracowników,

6.  zapoznają się z postępowaniem w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej na terenie 

 ANIA HOLDING,

7.  gwarantują, iż używane przez nich maszyny, urządzenia i narzędzia spełniają wymagania  

 norm i przepisów BHP,

8.  zapewniają swoim pracownikom wymagane środki ochrony osobistej,

9.  zobowiązują się do ciągłej poprawy efektów działalności na rzecz bezpieczeństwa i higieny  

 pracy,

10. zobowiązują się podejmować wszystkie możliwe sposoby mające na celu zapobieganie 

 urazom i wypadkom. 
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Nazwa dostawcy/podwykonawcy Data, podpis upoważnionego 

pracownika Dostawcy / Podwykonawcy

* Dostawca /Podwykonawca zobowiązany jest zapoznać z wyżej wymienionymi wymaganiami jakościowymi, środowiskowymi i BHP swoich 
pracowników, przechowywać listy potwierdzające zapoznanie z wymaganiami (str. 4 – LISTA ZAPOZNAWCZA) oraz w razie konieczności udostępnić 
listy odpowiednim urzędom lub organom kontrolującym. 

** Podpisane 3 pierwsze strony z wymaganiami jakościowymi, środowiskowymi i BHP otrzymują ANIA HOLDING oraz Dostawca / Podwykonawca po 
jednym egzemplarzu. Czwarta strona z podpisami pracowników przechowywana jest przez Dostawcę /Podwykonawcę.



LISTA ZAPOZNAWCZA
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Imię i nazwisko Imię i nazwisko Data zapoznania Data zapoznaniaPodpis pracownika Podpis pracownika

* Dostawca /Podwykonawca zobowiązany jest zapoznać z wyżej wymienionymi wymaganiami jakościowymi, środowiskowymi i BHP swoich 
pracowników, przechowywać listy potwierdzające zapoznanie z wymaganiami oraz w razie konieczności udostępnić listy odpowiednim urzędom lub 
organom kontrolującym.
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