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Załącznik do Umowy Nr .…... z dnia ……..….… z Wykonawcą zewnętrznym prowadzącym 

roboty budowlane na terenie ………………..…………………….………………….................. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

DLA WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH 

Wykonawca będzie organizować i wykonywać prace realizowane w ramach Przedmiotu 

Umowy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym: zapewni 

niezbędne środki i materiały dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadań (maszyny 

i urządzenia, rusztowania, środki ochrony indywidualnej, odzież ochronna i roboczą itp.). 

Niniejsze wymagania dotyczą wszystkich osób zatrudnionych przez Wykonawcę 

do realizacji Umowy: podwykonawców, dalszych podwykonawców, wykonujących pracę 

na rzecz Wykonawcy na podstawie stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej, zwanych dalej 

pracownikami. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą powołuje 

Koordynatora. Powołanie Koordynatora BHP na budowie nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności prawnej za stan bezpieczeństwa pracy zatrudnionych przez siebie 

pracowników. 

Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z Zamawiającym w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności: 

1. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany 

do przekazania  Zamawiającemu:  

1) imiennego wykazu pracowników i firm oddelegowanych do wykonania przedmiotu 

umowy, 

2) telefonów kontaktowych osób nadzorujących roboty, 

3) kserokopii zaświadczeń lub oświadczenie o ważności szkoleń pracowników z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

4) kserokopii orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonania powierzonych 

prac lub zajmowanego stanowiska oraz w przypadku wykonywania prac na wysokościach 

odpowiednich badań, wydanych przez lekarza medycyny pracy lub oświadczenie w tym 

zakresie, 

5) kserokopii zaświadczeń świadectw kwalifikacyjnych do wykonywania prac przy 

urządzeniach  i instalacjach energetycznych oraz innych kwalifikacji specjalistycznych, 

wymaganych dla danego rodzaju usług (np.: do obsługi sprzętu lub kierowania 

maszynami i pojazdami) z imiennym wykazem pracowników Wykonawcy z podaniem 

rodzaju kwalifikacji i terminu ważności uprawnień, 



Część II SIWZ. Załącznik nr 7 do umowy. 

Nazwa Zamówienia: „Budowa 44 podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej" w ramach programu pod nazwą: 
"Lokalny program dofinansowania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.                  

Nr sprawy DJP.PP.ZP - 5/2014 

 

6) oświadczenia, że stosowany przez Wykonawcę na terenie Spółki sprzęt i urządzenia 

są sprawne, w należytym stanie technicznym oraz spełniają wymagania określone 

przepisami prawa, 

7) pisemnej informacji oraz dostarczenia kart charakterystyki niebezpiecznych substancji 

chemicznych w przypadku konieczności ich stosowania w celu realizacji przedmiotu 

umowy, 

8) oświadczenia o zapoznaniu pracowników Wykonawcy z ryzykiem zawodowym 

występującym  na  poszczególnych  stanowiskach pracy wraz z  podpisami pracowników, 

9) w przypadku wykonywania prac na obiektach Ujęcia Wody, mających bezpośredni 

kontakt z wodą, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu kserokopie aktualnych badań 

sanitarno - epidemiologicznych swoich pracowników oraz zatrudnionych przez siebie 

podwykonawców, 

10) w przypadku konieczności zatrudnienia nowych pracowników lub korzystania z usług 

innych firm w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca uzupełnia 

wszystkie wykazy i dokumenty, o których mowa w punktach 1) – 9). 

2. Podczas wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia: 

1) środki czystości dla pracowników oraz osób wykonujących pracę na jego rzecz, 

zgodnie z wymaganiami przepisów, 

2) odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze oraz niezbędne środki ochrony 

indywidualnej, dba o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie 

zgodnie z przeznaczeniem, 

3) utrzymanie ładu i porządku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu,  

4) stały nadzór nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osobę posiadającą 

kwalifikacje wymagane przepisami prawa oraz posiadającą wiedzę i umiejętności 

niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac. Osoba nadzorująca ściśle 

współpracuje z wyznaczonym przez Zamawiającego Koordynatorem BHP, 

5) egzekwowanie od pracowników przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy, w tym zawartych w instrukcjach BHP, instrukcjach obsługi lub 

eksploatacji urządzeń Wykonawcy oraz tych  sporządzonych na okoliczność realizacji 

umowy, 

6) uczestniczenie w kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiającego 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koordynacji robót, 

7) terminową realizację zleceń dotyczącą usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego 

nieprawidłowości z zakresu BHP i ppoż, 

8) zabezpieczenie na swój koszt swoim pracownikom warunków socjalno-bytowych 
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zgodnych z przepisami prawa. 

3. Na obiektach, na których wykonywane są prace mające bezpośredni kontakt z wodą, 

Wykonawca otrzymuje od kierownika obiektu lub terenu niezbędne informacje w zakresie 

specyficznych wymagań związanych z bezpieczeństwem wody.  

4. Pracownicy wykonawcy zobowiązani są poruszać się wyłącznie po obszarze, na którym 

wykonują zlecone prace. 

5. Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie zgłaszać Koordynatorowi i Zamawiającemu 

incydenty, zdarzenia wypadkowe, potencjalnie wypadkowe oraz zagrożenia dla zdrowia 

i życia zaistniałe podczas realizacji umowy, a gdy zawiadomienie o zdarzeniu dokonano 

w formie ustnej, potwierdzać to pisemnie nie później niż w ciągu 24 godzin po zdarzeniu. 

6. Wykonawca zapewnia przeprowadzenie postępowania powypadkowego w sytuacji 

zaistnienia wypadków przy pracy swoich pracowników oraz umożliwia udział 

przedstawiciela ze strony Zamawiającego podczas postępowania powypadkowego, a także 

udostępnia mu dokumentację powypadkową. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia 

w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób 

i uszkodzenia mienia, spowodowane przyczynami leżącymi po stronie wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 


