Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny
pracy

Obowiązki określone poniżej dotyczą wszystkich osób zatrudnionych przez
Wykonawcę: pracowników, podwykonawców, dalszych podwykonawców wykonujących
pracę na rzecz Wykonawcy.
Postanowienia ogólne
1. Wszelkie prace wykonywane na terenie ZTB muszą być wykonywane zgodnie z
przepisami prawa.
2. Przed rozpoczęciem pracy przedstawiciel kontrahenta wraz z przedstawicielem ZTB
powinien zapoznać wszystkich pracowników kontrahenta z rozmieszczeniem obiektu
będącym ich miejscem pracy, drogami i wyjściami ewakuacyjnymi, lokalizacją podręcznego
sprzętu gaśniczego ,apteczek pierwszej pomocy oraz innymi zasadami obowiązującymi na
terenie zakładu.
3. Zatrudniać wyłącznie osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe, aktualne
badania lekarskie oraz szkolenie w zakresie BHP i P.POŻ.
4. Pracownicy kontrahenta mogą przebywać wyłącznie w wyznaczonym obszarze prac.
Przejście na inny obszar pracy wymaga uzyskania pozwolenia kierownika obszaru.
5. Obowiązkiem kontrahenta jest zapewnienie podległym pracownikom wymaganego sprzętu
ochrony osobistej (m.in. okulary ochronne, kaski robocze, obuwie ochronne, kamizelka
ostrzegawcza) oraz ich stosowanie.
6. Zleceniodawca powinien wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za komunikację
oraz przekazywanie istotnych informacji ze strony kontrahenta.
7. Niedozwolone jest blokowanie dróg dojazdowych oraz dróg i wyjść ewakuacyjnych. Na
terenie zakładu obowiązują powszechne zasady ruchu drogowego. Maksymalna prędkość
dozwolona na terenie zakładu wynosi 10 km/h. Na wjazd i wyjazd wszelkich pojazdów na
terenie zakładu zgody udziela Zleceniodawca. Podczas postoju silniki pojazdów muszą być
wyłączone, a kluczyki wyciągnięte ze stacyjek zanim kierowcy opuszczą pojazdy.
8. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej pracownicy Kontrahenta powinni jak
najszybciej poinformować o zagrożeniu wszystkie osoby wokół oraz ochronę i służbę BHP.
9. W przypadku ogłoszenia ewakuacji pracownicy kontrahenta opuszczają strefę pracy
poruszając się drogami ewakuacyjnymi, aż do punktów zbiórki.
10. Kontenery budowlane, warsztaty, pomieszczenia magazynowe Kontrahenta znajdujące się
na terenie Firmy muszą być wyposażone w tabliczki informacyjne zawierające nazwę
kontrahenta, jego adres i numer telefonu.
11. Na terenie zakładu obowiązuje zakaz palenia.
12. Posiadanie, spożywanie lub przebywanie pod wpływem napojów alkoholowych lub
innych środków odurzających jest surowo zabronione. Nieprzestrzeganie powyższego zakazu
może być przyczyną czasowego lub stałego odsunięcia kontrahenta lub jego pracowników od
prac.
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13. Materiały niebezpieczne dostarczane na teren zakładu muszą mieć bezpieczne, szczelne
opakowanie, odpowiednio oznakowanie. Wszystkie niebezpieczne materiały chemiczne
muszą posiadać aktualne Karty Charakterystyki Materiału.
Prace pożarowo niebezpieczne
1. Rozpoczęcie prac pożarowo niebezpiecznych może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu przez
wykonawcę zezwolenia.
2. Podczas prac spawania łukowego należy podjąć środki zapobiegawcze, aby nie dopuścić do
„oślepiania” postronnych pracowników.
3. Aby wyeliminować niebezpieczeństwo zniszczenia odpryskami spawalniczymi urządzeń,
instalacji czy wyposażenia należącego do ZTB, powinny być one na czas wykonywania prac
dokładnie przykryte kocami ognioodpornymi.
4. Każdorazowo kontrahent zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie
odpowiednich środków ppoż. w miejscu prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych.
Instalacje i urządzenia elektryczne
1. W przypadku wykonywania prac przy urządzeniach, instalacjach elektrycznych
przestrzegane muszą być obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy.
2. Prace dozwolone są jedynie na systemach z odłączonym napięciem.
3. Wszelkie odcięcia zasilania muszą być uzgodnione ze zleceniodawcą prac.
Prace na wysokości
1. Przed podjęciem pracy na wysokości należy uzyskać stosowne zezwolenie.
2. Wszelkie prace na wysokości powyżej 1.0m wymagają użycia środków zabezpieczających
oraz posiadania ważnych badań wysokościowych.
3. Każde rusztowanie powinno być odebrane przez osobę posiadającą uprawnienia, opatrzone
tabliczką informacyjną, stwierdzającą zgodność konstrukcji rusztowania z polskimi normami.
Tabliczka ta musi posiadać datę oraz podpis osoby odpowiedzialnej za to rusztowanie. Na
terenie ZTB jest obowiązek korzystania z rusztowań systemowych. Ustawienie rusztowania
musi zostać zaakceptowane przez zleceniodawcę prac. Z chwilą zakończenia prac
wymagających rusztowania, rusztowanie powinno być natychmiast rozmontowane, a
następnie usunięte.
4. Zabronione jest używanie drabin nie spełniających norm bezpieczeństwa.
5. Do wspinania się należy używać wyłącznie atestowanych drabin. Zabrania się używania
krzeseł, pudeł, itp. W przypadku używania drabin sekcyjnych składowe części drabiny nie
mogą być używane jako osobne, chyba że pojedyncza sekcja spełnia stosowne normy
bezpieczeństwa.
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Budowy, wykopy, praca w przestrzeni zamkniętej:
1. Kontrahent jest zobowiązany do wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad
bezpieczeństwem i higieną pracy gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę
pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców.
2. Należy opracować plan BIOZ oraz zapoznać z nim pracowników, podwykonawców,
koordynatora BHP budowy.
3. Przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego, posiadać instrukcje BHP oraz zapoznać z nimi
pracowników.
4. Zapewnić stały nadzór nad prowadzonymi pracami przez osobę posiadającą kwalifikacje,
uprawnienia i szkolenia oraz wiedzę niezbędną do prawidłowego prowadzenia prac.
5. Zapewnić sprawny i bezpieczny sprzęt do wykonania robót spełniający wymagania
przepisów i norm bezpieczeństwa.
6. Zapewnić ład i porządek oraz środki ochrony zbiorowej na stanowiskach pracy.
7. Na terenie budowy, oprócz tablicy zawierającej adres przedsiębiorstwa Kontrahenta, należy
także umieścić tablicę zawierającą nazwiska i numery telefonów odpowiedzialnych
Przedstawicieli Kontrahenta, Kierownika Projektu oraz Koordynatora ds. BHP.
8. Przed wycinaniem otworów w podłogach, stropach należy sprawdzić czy poniżej nie ma
innych osób którym mogłoby zagrażać bezpośrednie niebezpieczeństwo. Miejsca pod
otworami stropowymi muszą być odgrodzone.
9. Miejsce budowy musi być zabezpieczone przy użyciu umocowanych balustrad (o
wysokości co najmniej 1,1 m), odpowiednich tablic ostrzegawczych i oświetlenia podczas
ciemności. Jeśli balustrada ochronna lub pokrywy ochronne zostały usunięte z przyczyn
technicznych, należy przywrócić bezpieczeństwo miejsca pracy przy udziale odpowiedzialnej
osoby w momencie opuszczania miejsca budowy, lub najpóźniej przy końcu zmiany.
10. Podjęcie i prowadzenie prac w cysternach, kanałach, studniach, włazach i innych
przestrzeniach zamkniętych może nastąpić jedynie na podstawie pisemnego pozwolenia.
Postanowienia dyscyplinarne
1. W przypadku naruszenia powyższych przepisów, ZTB zastrzega sobie prawo nałożyć na
Wykonawcę następujące kary:
- ostrzeżenie z informacja do pracodawcy
- karę pieniężną w wysokości 100-500 złotych za każde naruszenie przepisów,
- w przypadku powtarzających się uchybień- 500 złotych za każde kolejne naruszenie,
2. Środki pieniężne uzyskane z tytułu nałożonych mandatów zostaną przekazane na cele
charytatywne.
3. Na żądanie ZTB Wykonawca usunie z zakładu pracownika, który dopuścił się naruszenia
przepisów.
4. W razie popełnienia szczególnie rażących wykroczeń ZTB mają prawo odstąpić od umowy
z Wykonawcą bez prawa do odszkodowania dla Wykonawcy .

