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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 
 

Wymagania ABB Sp. z o.o. w zakresie BHP, ochrony środowiska i p.poż. 
 
1. Obowiązki podwykonawcy / zleceniobiorcy w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony 

zdrowia oraz środowiska. 
 

1.1 Podwykonawca / zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej i zawodowej, przy spełnieniu wymogów wynikających z odnośnych 
przepisów, norm, w tym szczególnie zgodnie: 

 z zasadami i przepisami p.poż., bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowiska 
oraz wewnętrznych uregulowań zleceniodawcy w tym zakresie; 

 z prawem odnośnie postępowania z odpadami, w szczególności z odpadami 
niebezpiecznymi oraz udokumentować postępowanie z tymi odpadami (karty ewidencji  
i przekazania odpadów). 

1.2 Wyznaczenie koordynatora sprawującego nadzór bhp przez zleceniodawcę, nie zwalnia 
podwykonawcy/zleceniobiorcy od formalnej odpowiedzialności prawnej za stan bezpieczeństwa 
pracy zatrudnionych przez siebie pracowników.  

1.3 Podwykonawca/zleceniobiorca przed rozpoczęciem wykonania prac ma obowiązek: 

 posiadać instrukcję bezpiecznego 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 Pracy ABB Sp. z o.o. (obowiązek 
dostarczenia ww. standardów spoczywa na zleceniodawcy) i egzekwować ich 
przestrzeganie. 

1.4 Ponadto podwykonawca/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; 

 utrzymywać porządek i czystość na terenie wykonywanych przez siebie prac; 

 stosować maszyny i urządzenia techniczne (w tym elektronarzędzia, rusztowania, drabiny 
itp.) o potwierdzone sprawności i posiadające wymagane certyfikaty/atesty (znak CE) lub 
deklaracje zgodności; 

 wstrzymać prace w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia 
pracowników którejkolwiek ze stron; 

 zapewnić pracownikom środki do udzielania pierwszej pomocy, dostęp do sprzętu p.poż. 
1.5 Do wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia podwykonawca/zleceniobiorca 

zapewni pracowników posiadających: 

 aktualne badania lekarskie uwzględniające zatrudnienie na określonym stanowisku lub 
wykonywanie określonych prac; 

 aktualne szkolenie bhp; 

 stosowne uprawnienia, niezbędne do wykonywania prac. 
Ww. dokumenty powinny być udostępnione zleceniodawcy na jego życzenie oraz innym organom 
zewnętrznym, uprawnionym do kontroli 

1.6 Podwykonawca/zleceniobiorca jest zobowiązany do utrzymywania należytego porządku na 
swoich stanowiskach / miejscach pracy oraz w zapleczach higieniczno-sanitarnych i socjalno-
bytowych przeznaczonych dla jego pracowników   
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1.7 Gdy z tytułu prowadzonych prac dojdzie do awarii, wypadku, pożaru lub innego zdarzenia, 

podwykonawca / zleceniobiorca jest zobowiązany: 

 zapewnić pomoc medyczną poszkodowanym; 

 powiadomić właściwe organa (policja, straż), kierownika lub 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. 

1.8 Podwykonawca 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). 

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

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

2. Obowiązki i uprawnienia Zleceniodawcy: 
2.1 Jeżeli wymaga tego zakres i rozmiar wykonywanych prac, Zleceniodawca wyznacza 

koordynatora ds. bhp, który sprawuje nadzór nad wszystkimi pracownikami bez względu na to, 
u jakiego podwykonawcy są zatrudnieni. 

2.2 Zleceniodawca ma obowiązek przekazać podwykonawcy / zleceniobiorcy standardy pracy ABB. 
2.3 Zleceniodawca ma prawo do wykonania audytu na terenie budowy przez upoważnionych 

audytorów. Podwykonawca/zleceniobiorca ma obowiązek zastosowania się do wydanych przez 
nich poleceń. 

2.4 W przypadku naruszenia przez Podwykonawcę/zleceniobiorcę przepisów dot. bhp, p.poż, 
ochrony środowiska, praw pracowniczych, niedotrzymania stosowanych norm dot. 
bezpieczeństwa narzędzi i urządzeń lub stosowanie materiałów, nieposiadających wymaganych 
certyfikatów, zleceniodawca ma prawo niedopuszczenia do pracy osób wykonujących przedmiot 
umowy, żądania zaniechania stosowania niedozwolonych urządzeń lub narzędzi, wstrzymania 
wykonywania prac. 

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

Niniejszy załącznik stanowi integralną część umowy. 

 

SPRZEDAWCA          KUPUJĄCY 


