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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Załącznik Nr 1
Standardy ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Pracując na budowie lub świadcząc inne usługi należy przestrzegać zasad bezpieczeństwo pracy i
ochrony zdrowa. Przed przystąpieniem do pracy wszyscy zobowiązani są do zapoznania się z
poniższymi zasadami.

1. Praca na terenie budowy :
· ochrona budowy ma obowiązek sprawdzać wszystkich wchodzących na teren budowy,
· ochrona budowy może sprawdzać wnoszone i wynoszone rzeczy z  terenu budowy,
· podwykonawcy muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie / adekwatne do

wykonywanych prac,
· wszyscy podwykonawcy powinni mieć aktualne szkolenia bhp , badania lekarskie oraz inne

wymagane i niezbędne świadectwa kwalifikacyjne,
· przebywanie i praca na terenie budowy dozwolona jest tylko i wyłącznie w określonych

godzinach,
· prace mogą być prowadzone podczas obecności na budowie osoby upoważnionej do

kierowania robotami – brygadzista, majster, kierownik.
2. Bezpieczeństwo osobiste:

· stosowanie hełmów, ubrań roboczych, kamizelek ostrzegawczych i obuwia roboczego jest
obowiązkowe,

· ubrania robocze powinny mieć logo firmowe podwykonawcy,
· w zależności od rodzaju prac obowiązkowe są również: rękawice robocze, okulary ochronne,

szelki bezpieczeństwa (prace na wysokości) oraz inne środki ochrony indywidualnej w
zależności od występujących zagrożeń (maski przeciw pyłowe, ochrony słuchu, okulary
spawalnicze itp.),

3. Zachowanie na terenie budowy i stanowisku pracy:
· na teren budowy mają prawo wjazdu wyłącznie pojazdy budowy lub inne posiadające

odpowiednie upoważnienia lub zgodę kierownika budowy,
· osoby wizytujące teren budowy powinny poruszać się w asyście kierownika budowy lub innej

osoby przez niego wyznaczonej,
· zabronione jest:

- wnoszenie i spożywanie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
- spożywanie posiłków w innych miejscach niż wyznaczone do tego celu,
- przewóz osób pojazdami nie przeznaczonymi do tego celu,

· bezwzględnie należy stosować się do poleceń inspektora ds. bhp lub koordynatora
sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracy,

· jeżeli z powodu prowadzonych prac spawalniczych, szlifierskich, cięcia, pracy na wysokościach
lub innych przy których powstają zagrożenia dla innych osób, należy wyznaczyć i oznakować
strefę zagrożenia,

· nie wolno przekraczać barier, wygrodzeń oraz przebywać w strefie zagrożenia / niebezpiecznej
bez pozwolenia i asekuracji,

· nie wolno:
- używać maszyn i urządzeń technicznych, które nie są sprawne lub nie posiadają wymaganych
dopuszczeń do pracy,
- zastawiać dróg komunikacyjnych, dróg ewakuacyjnych, korytarzy ani stanowisk gaśniczych.
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4. Czystość i porządek:
· materiały używane do budowy powinny być składowane w miejscach wyznaczonych,
· wszystkie wytwarzane odpady muszą być segregowane i składowane w oznakowanych

pojemnikach lub miejscach
· wytworzenie odpadu niebezpiecznego musi być zgłoszone kierownikowi budowy lub

kierownikowi robót,
· palenie papierosów jest dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych,
· potrzeby fizjologiczne należy załatwiać w miejscach do tego przeznaczonych tj. toalety zaplecza

socjalnego lub kabiny przenośne,
5. Narzędzia elektryczne:

· muszą być sprawne i posiadać wymagane świadectwa kontroli i dopuszczenia do pracy,
· przewody elektryczne należy układać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie,
· przewody elektryczne nie mogą być:

- uszkodzone ,
- zanurzone w wodzie ,

· włączenia i wyłączenia napięcia w rozdzielniach może dokonywać tylko osoba uprawniona.
6. Prace niebezpieczne:

· konieczność wykonania prac niebezpiecznych należy zgłosić kierownikowi budowy,
· zabronione jest wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych bez asysty.

7. Ochrona środowiska:
· Zabronione jest;

- palenie ognisk na terenie budowy,
- zakopywanie lub spalanie odpadów,
- usuwanie drzew lub krzewów bez pozwolenia kierownika budowy
- straszenie lub zabijanie zwierząt
- wyrzucanie lub wylewanie odpadów, substancji niebezpiecznych mogących spowodować
zanieczyszczenie gruntów i wód,

8. Poważne zagrożenia i wypadki:
· w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia należy natychmiast przerwać

wykonywanie pracy ,
· w razie wypadku lub pożaru należy natychmiast zawiadomić odpowiednie służby:

999 – POGOTOWIE RATUNKOWE
998 – STRAŻ POŻARNA
A następnie poinformować pracodawcę i kierownika budowy.

Załącznik nr 2
Wymagania w zakresie BHP i Ochrony Środowiska

1. Obowiązki Wykonawcy/Zleceniobiorcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
środowiska .

1.1. Wykonawca / Zleceniobiorca jest zobowiązany przestrzegać obowiązujących zasad i przepisów
ppoż, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz wewnętrznych
uregulowań zleceniodawcy w tym zakresie,

1.2. Wspólne wyznaczony przez Wykonawcę/Zleceniobiorcę i Zamawiającego koordynator
sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych
w tym samym miejscu,
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1.3. Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w pkt. 1.2, nie zwalnia poszczególnych
pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez
nich pracownikom.

1.4. Wykonawca / Zleceniobiorca przed rozpoczęciem wykonywania prac ma obowiązek:
- opracować i doręczyć kierownikowi budowy instrukcję bezpiecznego wykonywania prac i
przedstawić ją zleceniobiorcy przed przystąpieniem do wykonywania prac
- zapoznać z w/w instrukcją zatrudnionych przez siebie pracowników,
- przeprowadzić instruktaż stanowiskowy, dokonać oceny ryzyka zawodowego dla swoich
pracowników, co powinno być udokumentowane,
- zapoznać swoich pracowników ze standardami ABB Sp. z o.o. (Załącznik – Standardy Pracy
ABB) i egzekwować  ich przestrzeganie,
- wyznaczyć odpowiedzialny, uprawniony nadzór w zakresie bhp nad zatrudnionymi przez
siebie pracownikami oraz zapewnić jego stałą obecność w miejscu wykonywania pracy,

1.5. Ponadto Wykonawca / Zleceniobiorca ma obowiązek:
- zapewnić swoim pracownikom odzież roboczą (z logo własnej firmy), obuwie robocze, środki
ochrony indywidualnej adekwatne do występujących zagrożeń oraz egzekwować obowiązek ich
stosowania,
- dokonać oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk i prac wykonywanych zgodnie z niniejszą
Umową,
- utrzymywać porządek i czystość na terenie wykonywanych przez siebie prac,
- stosować maszyny i urządzenia techniczne ( w tym elektronarzędzia, rusztowania, drabiny
itp.)  o potwierdzonej sprawności i posiadające wymagane certyfikaty / atesty (znak CE) lub
deklaracje zgodności, a także przedstawić wykaz tych maszyn i urządzeń
- wstrzymać prace w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pracowników
którejkolwiek ze stron,
- zapewnić pracownikom środki do udzielania pierwszej pomocy , sprzęt p.poż

1.6. Do wykonywania prac związanych z przedmiotem umowy Wykonawca / Zleceniobiorca zapewni
pracowników mających:
- ważne badania lekarskie ( wraz z informacją o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na
określonym stanowisku lub wykonywaniu określonych prac),
- ważne szkolenia bhp
- inne wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania prac.
W/w dokumenty powinny być udostępnione zleceniodawcy na jego wniosek.

1.7. Wykonawca / Zleceniobiorca jest zobowiązany do utrzymywania należytego porządku na
swoich stanowiskach / miejscach pracy oraz w zapleczach higieniczno-sanitarnych i socjalno-
bytowych przeznaczonych dla jego pracowników,

1.8. Gdy z tytułu prowadzonych prac dojdzie do awarii, wypadku, pożaru lub innego zdarzenia,
Wykonawca / Zleceniobiorca jest zobowiązany :
- zapewnić pomoc medyczną poszkodowanym,
- powiadomić właściwe organa (policja, straż), kierownika budowy oraz osoby odpowiedzialne
za nadzór ze strony Zleceniodawcy (ABB),
- zabezpieczyć miejsce zdarzenia / wypadku,
- sporządzić wymaganą przepisami dokumentację,
Wszelka dokumentacja dot. takiego zdarzenia / wypadku powinna być udostępniona
zleceniodawcy na jego życzenie,

1.9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w sposób
gwarantujący prawem postępowanie z odpadami w szczególności z odpadami niebezpiecznymi
oraz dokumentować postępowanie z tymi odpadami  (karty ewidencji i przekazania odpadów).

1.10. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę/Zleceniobiorcę nadzwyczajnego zagrożenia
środowiska, zobowiązany jest on do udziału osobowego w akcji usuwania skutków tego
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zagrożenia oraz pokrycia kosztów poniesionych na przywrócenie środowiska do stanu sprzed
zagrożenia.

1.11. Wykonawca / Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszanie przepisów z
zakresu BHP i ochrony środowiska, w tym za wszelkie szkody Zleceniodawcy (ABB) oraz osób
trzecich. Wykonawca / Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty wszelkich kar nałożonych
przez upoważnione organa w związku z naruszeniem w/w przepisów.

1.12. Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca/ Zleceniobiorca zobowiązany jest do
opracowania Planu BIOZ w zakresie prac/ usług i zagrożeń, jakie wynikają z zawartej umowy
oraz do zapoznania z nim pracowników wykonujących prace.

2. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego:

2.1 Zamawiający wyznacza koordynatora ds. bhp, który sprawuje nadzór nad wszystkimi
pracownikami bez względu na to, u jakiego wykonawcy są zatrudnieni,

2.2 Zamawiający ma prawo do wykonania auditu na terenie budowy przez upoważnionych audytorów.
Wykonawca / Zleceniobiorca ma obowiązek zastosowania się do wydanych przez nich poleceń.

2.3 W przypadku naruszenia przez Wykonawcę / Zleceniobiorcę przepisów dot. bhp, p.poż, ochrony
środowiska, praw pracowniczych, niedotrzymania wymogów dot. bezpieczeństwa narzędzi i
urządzeń stosowanych lub stosowanie materiałów, nie posiadających wymaganych certyfikatów,
Zamawiający ma prawo niedopuszczenia do pracy osób wykonujących przedmiot umowy,
żądania zaniechania stosowania niedozwolonych urządzeń lub narzędzi, wstrzymania
wykonywania prac,

2.4 W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników
którejkolwiek ze stron, Zamawiający ma prawo do natychmiastowego wstrzymania prac do czasu
usunięcia zagrożenia,

                  Wykonawca Zamawiający


