ZASADY BHP, P.POŻ. I OCHRONA ŚRODOWISKA
OBOWIĄZUJĄCE W PRZYPADKU WYKONYWANIA PRAC
NA TERENIE PRZEDSIĘBIORSTWA ZAMAWIAJĄCEGO LUB/I INWESTORA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAMÓWIENIA

Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o:
a) zamawiającym – rozumie się przez to Spółkę Doosan Babcock Energy Polska S.A.
z siedzibą w Rybniku;
b) kontrahencie – rozumie się przez to oblata (adresata oferty), który przystąpił do wykonania
umowy,
c) zamówieniu – rozumie się przez to ofertę zawarcia umowy na warunkach przewidzianych w
OWWZ, którą kontrahent może przyjąć wyłącznie bez zastrzeżeń, zmian i uzupełnień;
d) umowie – rozumie się przez to zamówienie przyjęte przez kontrahenta lub umowę w innej
formie zawartą między zamawiającym a kontrahentem, a w szczególności: umowę o dzieło,
umowę o roboty budowlane, sprzedaży albo dostawy;
e) wykonaniu zastępczym – rozumie się przez to uprawnienie zamawiającego do wykonania
umowy lub jej części na koszt i ryzyko kontrahenta bez konieczności wyznaczenia dodatkowego
terminu i bez obowiązku uzyskania upoważnienia sądowego;
f) BIOZ – rozumie się prze to Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, określający
szczegółowo prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza wysokie
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, oraz sposoby technicznych
i organizacyjnych metod zapobiegania tym zagrożeniom, sporządzony zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
z 2003 r., Nr 120, poz.1126);
g) POR – rozumie się przez to Projekt Organizacji Robót, określający szczegółowo metody
przygotowania i realizacji prac, które zapewniają bezpieczne ich wykonanie, sporządzony
zgodnie z obwiązującymi przepisami;
h) podwykonawca - oznacza podmiot, któremu kontrahent powierza wykonanie części
przedmiotu umowy, i za którego działania i zaniechania odpowiada jak za swoje własne; ilekroć
w niniejszym załączniku jest mowa o podwykonawcy rozumie się przez to również dalszego
podwykonawcę i zleceniobiorcę;
i) pracach – rozumie się przez to wszelkie usługi, a w szczególności: badania, projektowanie,
wytwarzanie, montaż, remont, modernizacje, roboty budowlane lub instalacyjne, dostawy,
wykonanie dokumentacji wykonawczej, szkolenia, jakie ma zrealizować kontrahent na
podstawie umowy;
j) terenie prac – rozumie się przez to teren, na którym będą wykonywane przez kontrahenta
prace, uzgodniony i wyodrębniony przed przystąpieniem do prac z uwzględnieniem pól
odkładczych i dróg transportowych oraz przekazany protokolarnie kontrahentowi;
k) Inwestorze – rozumie się przez to podmiot, na rzecz którego zamawiający wykonuje prace,
z których część zamawiający może zlecić kontrahentowi na podstawie umowy
l) OWWZ - Ogólne Warunki Wykonania Zamówienia.
1. Kontrahent jest zobowiązany:
a) przed przystąpieniem do wykonywania umowy przekazać zamawiającemu wykaz
wprowadzanych na teren prac maszyn, narzędzi oraz innego sprzętu (w tym elektronarzędzi) z
datą ważności przeglądu technicznego wraz z oświadczeniem, że są sprawne, bezpieczne, nie
stwarzają zagrożenia oraz pisemną informację o miejscu, w którym przechowywane są
dokumenty potwierdzające ten stan (atesty, protokoły z przeglądu, pomiarowe, wyniki kalibracji,
itp.); kontrahent na każde żądanie zamawiającego przedłoży te dokumenty do wglądu (wzór
oświadczenia stanowi załącznik 2A);
b) przed przystąpieniem do wykonywania umowy przekazać zamawiającemu wykaz osób
wykonujących prace – dotyczący zarówno pracowników kontrahenta i jego podwykonawców
(wzór oświadczenia stanowi załącznik 2A) wraz z oświadczeniem, że posiadają wymagane do
wykonania umowy uprawnienia, aktualne badania lekarskie, zaświadczenia o odbyciu
wymaganych szkoleń bhp oraz certyfikaty kwalifikacji, jeśli są wymagane, z datami ważności
ww. dokumentów; kontrahent na każde żądanie zamawiającego przedłoży te dokumenty do
wglądu;
c) do opracowania oraz dokonywania bieżącej aktualizacji POR i/lub BIOZ (jeżeli jest wymagany
prawem)
zgodnie
z
wymaganiami
określonymi
przez
zamawiającego
oraz
z obowiązującymi przepisami prawa, które obejmować będą swoim zakresem wszystkie
działania podejmowane przez kontrahenta i jego podwykonawców oraz do ich przekazania
zamawiającemu przed przystąpieniem do prac celem zatwierdzenia;
d) do organizowania i wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób bezpieczny,
zapobiegający wypadkom, pożarom i degradacji środowiska; kontrahent niezwłocznie
zawiadomi zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia takiego zdarzenia lub powstania
zagrożenia;
e) do przestrzegania przepisów prawa i wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska, jak również
wewnętrznych przepisów zamawiającego i/lub inwestora oraz organizacji i realizacji prac na
terenie prac zgodnie z wymaganiami BHP i zasadami gospodarki odpadami, wewnętrznymi
regulaminami obowiązującymi na terenie zakładu zamawiającego i/lub inwestora;
f) do przejęcia obowiązku gospodarki odpadami powstającymi w wyniku prac będących
przedmiotem umowy, jako posiadacz odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012
r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.2018.992 tekst jednolity z dnia 2018.05.24), chyba że
uzgodniono pisemnie inaczej;
g) do przekazania zamawiającemu oświadczenia, że jest uprawniony do gospodarowania
odpadami jako wytwórca odpadów i posiada wymagane prawem decyzje; kontrahent na każde
żądanie zamawiającego przedłoży te dokumenty do wglądu
h) do zgłoszenia Zamawiającemu Podwykonawcy Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcy
Obiektowego, z zastrzeżeniem § 4. 1. OWWZ, w terminie 14 dni przed wejściem na obiekt
i) do przekazania zamawiającemu uwierzytelnionych przez siebie kopii umów (zamówień) z
podwykonawcami w terminie 5 dni przed wejściem każdego z nich na teren prac. Kontrahent
zobowiązany jest zapewnić, że w umowach z podwykonawcami zawarte będą postanowienia
zobowiązujące ich do przestrzegania wewnętrznych przepisów BHP obowiązujących również u
inwestora. Jeżeli przedmiot umowy nie obejmuje robót budowlanych, obowiązek ujawnienia
postanowień umownych nie dotyczy wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
Zamawiający jest uprawniony do zażądania przedłożenia mu do wglądu oryginałów umów
(zamówień).
2. Kontrahent, jego Podwykonawca oraz Dalszy Podwykonawca zobowiązani są do
zatrudniania pracowników wykonujących prace na obiekcie Zamawiającego lub Inwestora na
umowę o pracę.
3. Zamawiający i/lub inwestor uprawniony jest do wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia
nie przestrzegania obowiązujących przepisów lub wymagań BHP, ppoż. lub ochrony
środowiska przez kontrahenta lub jego podwykonawców lub stosowania przez nich
niezatwierdzonej przez zamawiającego technologii prac innej, niż określona w POR i/lub BIOZ.
Takie wstrzymanie prac nie stanowi podstawy do zmiany terminów umownych i nie zwalnia
kontrahenta z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
4. Zamawiającemu i/lub inwestorowi przysługuje prawo do kontroli sposobu wykonywania
przedmiotu zamówienia, w tym również przy wykorzystaniu służb bhp, ppoż. i ochrony
środowiska.
5. Zamawiającemu i/lub inwestorowi przysługuje prawo do weryfikowania i zatwierdzania POR
i/lub BIOZ oraz kolejnych ich aktualizacji opracowanych przez kontrahenta, co nie zwalnia
kontrahenta z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
6. Zamawiający i/lub inwestor zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia kontrahenta i jego
podwykonawców (zleceniobiorców) do wykonywania prac w następujących przypadkach:
a) nie zostali ujęci w wykazie przedłożonym zamawiającemu (załącznik 2A), nie posiadają
aktualnych badań lekarskich, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia bhp lub wymaganego
świadectwa kwalifikacyjnego do pracy przy urządzeniach energetycznych, o którym mowa
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828, ze zm.),
uzyskanego na podstawie przepisów prawa energetycznego niezbędnych dla wykonywania
prac eksploatacyjnych na obiektach energetycznych.
b) nieprzekazania zamawiającemu lub niezatwierdzenia przez zamawiającego POR i/lub BIOZ;
c) niezgłoszenia w formie pisemnej zamawiającemu kompletnej listy podwykonawców
(zleceniobiorców), którzy będą wykonywać prace na obiektach zamawiającego i/lub inwestora,
z uwzględnieniem postanowienia §4 ust. 1 OWWZ,
d) nieprzekazania na żądanie zamawiającego uwierzytelnionych kopii umów
z podwykonawcami lub nie przedłożenia zamawiającemu ich oryginałów do wglądu,
Wydanie XVII, 13.01.2020 r.

e) nieprzekazania pełnej imiennej listy osób zatrudnionych przez kontrahenta, jego
podwykonawców lub zleceniobiorców lub nie dokonania w terminie jej aktualizacji.
f) nieprzekazania zamawiającemu wymaganych dokumentów określonych w niniejszych
zasadach
g) nie wyznaczenia osoby nadzorującej w rozumieniu Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy,
dla prac nie będących pracami eksploatacyjnymi, o ile przedstawiciel zamawiającego
zobowiązał do tego kontrahenta w POR.
7. Zamawiający może zażądać by kontrahent usunął (lub spowodował usunięcie)
któregokolwiek z członków personelu/pracowników kontrahenta lub jego podwykonawców
(zleceniobiorców), który według opinii zamawiającego:
a) nieprawidłowo się zachowuje i/lub
b) jest niekompetentny i wykazuje niedbalstwo w ramach realizacji swoich obowiązków i/lub
c) nie przestrzega postanowień umowy i/lub
d) postępuje w sposób naruszający lub pogarszający stan bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
8. Zamawiającemu przysługuje - wedle jego wyboru - prawo do usunięcia kontrahenta
z terenu prac i natychmiastowego wykonania zastępczego na koszt i ryzyko kontrahenta albo
prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia albo
odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 3 dni od stwierdzenia naruszenia
z przyczyn leżących po stronie kontrahenta, jeżeli wcześniej co najmniej 2-krotnie stwierdzono
protokolarnie naruszenie przepisów i wymagań bhp, ppoż. i oś przez kontrahenta lub jego
podwykonawców dotyczące w szczególności:
a) zmiany w technologii realizacji prac w odniesieniu do technologii realizacji prac określonych
w zatwierdzonym przez zamawiającego POR i/ lub BIOZ,
b) wprowadzenia na obiekt zamawiającego/Inwestora osób nie zgłoszonych uprzednio jako
podwykonawca lub osób przez nich zatrudnionych,
c) naruszenia zasad bhp lub ppoż. lub ochrony środowiska przez kontrahenta lub jego
podwykonawców.
W powyższych przypadkach zamawiającemu również przysługuje prawo do obciążenia
kontrahenta karą umowną w wysokości 35% netto należnego wynagrodzenia. Zamawiający
zachowuje prawo do wcześniej naliczonych kar umownych z innych tytułów.
9. Zamawiający jest uprawniony do obciążenia kontrahenta karą umowną w następujących
przypadkach:
a) z tytułu niezgłoszenia pracownika kontrahenta, podwykonawcy lub jego pracownika lub
nieuzgodnienia z zamawiającym POR i/lub BIOZ lub ich aktualizacji z przyczyn leżących po
stronie kontrahenta w terminie 3 dni przed wejściem na teren prac, w wysokości
10% wynagrodzenia netto, jednak nie mniej niż 10 000,00 zł, co nie narusza prawa
zamawiającego do żądania od kontrahenta zapłaty kary umownej z tytułu opóźnienia,
b) z tytułu nieprzekazania zamawiającemu umowy z podwykonawcą w terminie 3 dni przed
rozpoczęciem prac na obiekcie lub nie zawarcia w tej umowie klauzul zobowiązujących do
przestrzegania wewnętrznych regulacji BHP na terenie prac Inwestora - w wysokości 3%
wynagrodzenia netto, jednak nie mniej niż 5 000,00 zł,
c) za naruszenie obowiązku o którym mowa w pkt. 2 – wynagrodzenia netto, jednak nie mniej
niż 5 000,00 zł
d) w przypadku stwierdzenia na terenie zamawiającego lub inwestora obecności kontrahenta,
jego podwykonawcy lub pracownika (zleceniobiorcy) któregokolwiek z nich będącego w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających lub spożywającego
alkohol/środki odurzające lub w przypadku odmowy któregokolwiek z nich poddania się badaniu
alkomatem lub badaniu krwi lub nieprzestrzegania przepisów lub wymagań BHP, ppoż. lub
ochrony środowiska, kontrahent zapłaci na rzecz zamawiającego karę umowną
w wysokości 10 000,00 zł. za każde takie zdarzenie. Osoba, u której stwierdzono obecność
alkoholu lub środków odurzających, zostanie przez służby BHP zamawiającego lub inwestora
usunięta z terenu prac bez prawa przywrócenia do wykonywania prac. Do przeprowadzania
kontroli uprawnione są osoby wskazane przez zamawiającego, w tym służby BHP
zamawiającego i/lub inwestora.
e) za nieprzestrzeganie na terenie zamawiającego i/lub inwestora przez kontrahenta, jego
podwykonawcę lub pracownika (zleceniobiorcę) któregokolwiek z nich, obowiązku segregacji
i odpowiedniego magazynowania odpadów, jak również za dopuszczenie do zanieczyszczenia
terenu min. substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z maszyn, urządzeń i pojazdów lub
za dopuszczenie do zanieczyszczania wód, kontrahent zapłaci karę umowną w wysokości
5 000,00 zł za każde takie zdarzenie.
f) z tytułu naruszenia zasad bhp, ppoż. lub ochrony środowiska w przypadkach i w wysokości
określonych u inwestora - jeżeli inwestor obciąży zamawiającego karą umowną za takowe
zdarzenia, za które odpowiada kontrahent lub jego podwykonawca, zamawiającemu
przysługiwać będzie uprawnienie do obciążenia kontrahenta, niezależnie od innych uprawnień,
karą umowną w wysokości równej karze umownej, którą zamawiający został obciążony z tego
tytułu przez inwestora.
10. Podstawę do naliczenia kar umownych określonych w pkt. 9 lit. d), e), f) stanowić będą
dokumenty sporządzone w dowolnej formie (notatki, protokoły) przez zamawiającego i/lub
inwestora, które zostaną przedłożone kontrahentowi wraz z notą obciążeniową.
11. W każdym przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa szkody, zamawiający jest uprawniony
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego,
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
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