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1. Postqpowanie wykonawcy

\

Podwykonawcy

Przed przystqpieniem do prac Wykonawca

\

Dostawcy przed przystqpieniem do prac.

\ Dostawca zobowiqzany jest do:
swoich podwykonawc6w z zagro2eniami wystqpujqcymi
w UCK zatqcznik nr 9 ,,lnformacja dla Wykonawcy \ Podwykonawcy \ Dostawcy
o zagroieniach wyni kajqcych z dziafa lno5ci Uniwersyteckiego Centru m Kl inicznego";
wyznaczenia Koordynatora ds. BHP lub osoby sprawujqcej nadz6r nad wykonywaniem prac na rzecz UCK
zgodnie z zafqcznikiem nr 7 ,,Porozumienie w sprawie zasad wsp6fpracy w zakresie bezpieczeistwa i
higieny pracy oraz ustanowienie koordynatora ds. BHp "
zgtoszenia Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu wykazu firm i pracownik6w, kt6rym Wykonawca \
Podwykonawca \ Dostawca zlecit wykonanie czqSci prac okre6lonych umowE i zweryfikowanie przez
Wykonawcq \ eodwykonawcq \ Dostawcq informacji o aktualnych badaniach tekarskich i szkoleniach
\

Podwykonawca

L. zapoznania pracownik6w oraz pracownik6w
2,
3.

4.

\ kwalifikacjach.
przekazania Koordynatorowi ds. BHP z ramienia UCK podpisanego przez Wykonawcq \ PodwykonawcQ
Dostawcq zalqcznika nr 10,,Ofwiadczenie Wykonawc6w \ Podwykonawc6w \ Dostawc6w w zakresie
spefnienia warunk6w BHP przed rozpoczqciem prac".
z zakresu BHfl wymaganych uprawnieniach

\

5. w

przypadku wykonywania przez Wykonawcq \ Podwykonawce \ Dostawcq prac zaliczanych
w obowiqzujqcych przepisach prawa pracy do szczeg6lnie niebezpiecznych, nalezy bezwzglqdnie
przestrzegai obowiqzujqcych podczas ich wykonywania przepis6w z zakresu bhp. W takich przypadkach
Koordynator ds, BHP lub wyznaczony pracownik Wykonawcy \ eodwykonawcy \ Dostawcy zobowiqzany
jest przygotowad pisemne polecenia wykonania prac szczeg6lnie niebezpiecznych i kopie takiego
polecenia przekazai Koordynatorowi ds. BHP z ramienia UCK

2. Uprawnienia Koordynatora ds. BHP z ramienia UCK i Inspektoratu ds. BHB OS i OP.

Koordynator ds. BHP z ramienia

t.

2.

UCK i Inspektorat ds. BHP, OS i OP ma uprawnienia do:
nadzorowania wykonywanych przez Wykonawcq \ Podwykonawce \ Dostawcg prac na terenie
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego;
przeprowadzania kontroli stanowiska pracy Wykonawcy \ Podwykonawcy \ Dostawcy przy wykonywaniu
prac na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego;

wydawania zaleced i poleceri osobom kierujqcym lub bezpoSrednio pracownikom Wykonawcy \
Podwykonawcy \ Dostawcy odno6nie usuniqcia nieprawidtowodci mogqcych stwarza6 zagro2enie dla
$rodowiska naturalnego, zagro2enia zdrowia i 2ycia pracownik6w i innych os6b, a wynikajqcych
z naruszenia przepis6w BHP lub innych zobowiqza6;
4. wstrzymywania prac maszyn, urzqdze{, obiekt6w oraz prowadzonych rob6t w razie bezpoSredniego
zagro2enia 2ycia lub zdrowia zatrudnionych tam pracownik6w lub innych os6b oraz podjqcia stosownych
5.

dzialad korygujqcych.
3. obowiqzki wykonawcy

\

Podwykonawcy

\

Dostawcy w trakcie wykonywania prac.

Do obowiqzk6w Wykonawcy

L.

2'
3.

\ Podwykonawcy \ Dostawcy w trakcie wykonywania prac nale2y:
uzgadnianie z Koordynatorem ds. BHP z ramienia Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego sposobu
i zakresu prowadzenia prac,

zapewnienie statego nadzoru nad urzqdzeniami

i

sprzetem nie podlegajqcym dozorowi
technicznemu i zapewnienie bie2qcej i okresowej ich kontroli oraz spetnienia wymagad okre3lonych
przepisami prawa i bezpieczeristwa uiytkowania wskazanymi przez producenta,
zabezpieczenie na sw6j koszt wtasny pracownikom pomieszczefi socjalnych
higieniczno -

i

sanitarnych zgodnych z przepisami prawa,

4. wyposaienie

5'
6,

swoich pracownik6w we wlaSciwe ubrania robocze, Srodki ochrony osobistej oraz
prowadzenie nadzoru nad ich stosowaniem,
zg{aszanie do Koordynatora ds. BHP z ramienia Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
i lnspektoratu ds. BHfl OS i OP wszelkich zdarzed wypadkowych oraz potencjalnie wypadkowych,
wyznaczenie rejonu prowadzenia prac niebezpiecznych przez WykonawcQ \ Podwykonawcq \
Dostawcq, a nastqpnie jego wyralne wygrodzenie i oznakowanie z umieszczeniem w widocznych
miejscach tablic ostrzegawczych zgodnych z zakresem realizowanych prac,
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7.

w przypadku stosowania rusztowafi przez Wykonawcq \ Podwykonawcq \ Dostawcq musza byi one
wykonane (tj. odpowiednio zlo|one, zabezpieczone i ustawione) zgodnie z dokumentacjq
producenta lub projektem indywidualnym i poddane formalnemu odbiorowi. Rusztowania musza
byi wyposa2one w state balustrady z porqczami i krawqznikami oraz tablicq informacyjnq
okreSlajqcq wykonawcq (firmq lub osobq) montujqcq rusztowanie i dopuszczalne obciq2enie.

4. Spos6b magazynowania materiaf6w przez Wykonawcq

\

Podwykonawcq

\

Dostawcq.

Spos6b magazynowania materiat6w w trakcie wykonywania zleconych prac na terenie Uniwersyteckiego
Centru m Kli nicznego obejm uje nastqpujqce dziata nia :
L. Wykonawca \ Podwykonawca \ Dostawca moie magazynowad na terenie UCK niezbqdne materialy
potrzebne do wykonania prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z Koordynatorem
ds. BHP z ramienia UCK
2. Wykonawcy Podwykonawcy Dostawcy nie wolno wwozi6 na teren UCK bez wcze6niejszej
konsultacji z Koordynatorem ds. BHP z ramienia UCK jakichkolwiek materiat6w lub substancji \
mieszanin, mogqcych zanieczyScid wodq, glebQ lub powietrze atmosferyczne.
3. Wszystkie wwo2one przez Wykonawce Podwykonawce Dostawcq materiaty, substancje
mieszaniny niezbqdne do wykonania prac oraz w trakcie wykonywania prac, nalezy tak zabezpieczyd
aby nie doprowadzity one do zanieczyszczenia gleby, wody lub powietrza atmosferycznego zgodnie
z wymogami transportu okreSlonymi przez producenta lub przepisy prawa,
4. Wykonawca podwykonawca Dostawca powinien posiadai na wtasnym wyposa2eniu Srodki
neutralizujqce ewentualne wycieki i zanieczyszczenia oraz urzEdzenia do gromadzenia powstafych
odpad6w niebezpiecznych w trakcie niekontrolowanego uwolnienia do Srodowiska.
5. Wykonawcy \ Podwykonawcy Dostawcy nie wolno na terenie UCK oraz w miejscu prowadzenia

\

\

\

\

\

\

\

\

prac spalai jakichkolwiek substancji

substancji

\

\

mieszanin, przedmiot6w odpad6w

5. Spos6b postepowania z odpadami przez Wykonawcq

\

Podwykonawcq

\

Dostawcq.

Spos6b postepowania z odpadami na terenie UCK:
L. Wykonawca Podwykonawca Dostawca ma obowiqzek utrzymania porzqdku
wykonywania prac na terenie UCK.

\

2.

3.
4.

itp. oraz wylewai

mieszanin do kanalizacji.

\

i zaplecza

podczas

Wykonawca \ Podwykonawca \ Dostawca ponosi odpowiedzialno6i za postqpowanie
z wytworzonymi podczas prac odpadami w spos6b zapewniajqcy ochronq 2ycia i zdrowia ludzi oraz
ochronq $rodowiska zgodnie z Ustawq o odpadach i przepisamiwykonawczymi.
Posiadaczem wytworzonych w wyniku Swiadczenia ustug i dostaw na rzecz UCK odpad6w jest
Wykonawca \ Podwykonawca \ Dostawca i jest on zobowiqzany do gospodarowania nimi zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami prawa, chyba 2e umowa stanowi inaczej.
Przed przekazaniem odpad6w do utylizacji Wykopawca \ Podwykonawca
Dostawca zabezpiecza
odpady w taki spos6b, aby nie spowodowaty one wt6rnej emisji do Srodowiska.

\ Podwykonawcy
w trakcie wykonywania prac na terenie UCK.
6. Tryb postepowania Wykonawcy

\

\

Dostawcy na wypadek zagroienia Srodowiska

Je2eli pomimo zachowania wszystkich Srodk6w ostro2noSci wystqpi ewentualne zanieczyszczenie np.: wody,

gleby lub powietrza atmosferycznego, w wyniku kt6rego mo2e doj66 do zagroienia ska2enia Srodowiska
w6wczas Wykonawca \ Podwykonawca \ Dostawca niezwtocznie informuje o tym fakcie Koordynatora
ds, BHP z ramienia UCK oraz lnspektorat ds. BHP, OS, OP. W/w osoby wrazz Wykonawcq \ Podwykonawcq \
Dostawcq postqpujq zgodnie z procedurq PH-04 ,,Zapobieganie, gotowo66 i reagowanie na wypadki przy
pracy i powa2ne awarie".
Zgtoszenia dokonujemy do Inspektoratu ds. BHP, OS i OP m,in Specjalisty ds. Ochrony Srodowiska w UCK pod numerem
telefonu 58 349 39-35.

\ Podwykonawcy \ Dostawcy w przypadku wystapienia wypadku przy
pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego podczas wykonywania prac na terenie UCK.

7. Tryb postepowania Wykonawcy
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W sytuacji wystqpienia wypadku przy pracy lub-zdarzenia potencjalnie wypadkowego podczas prac na
terenie UCK Wykonawca \ Podwykonawca \ Dostawca jest zobowiqzany:

t.
a

Udzielii pierwszej pomocy poszkodowanemu

w

razie potrzeby wezwa6 pogotowie ratunkowe

) Kliniczny Oddziat Ratunkowy tel. 58 349 37-95, 58 349 38-12

b) Pogotowie ratunkowe tel, 999 lub 112
2. Natychmiast poinformowad o zaistniatym zdarzeniu Koordynatora ds. BHP z ramienia UCK oraz Specjalistq
ds. bhp tel. 58 349-39-39. W/w osoby wraz z Wykonawcq \ Podwykonawcq \ Dostawcq podejmujq dziatania
okre6lone w procedurze PH-04 Zapobieganie, gotowoSd i reagowanie na wypadki przy pracy i powa2ne
awarie.
Zgtoszenia dokonujemy do Inspel<toratu ds BHP, OS i OP

m.in Specjalisty ds. bhp w UCK pod numerem telefonu 58 349

39-39, 58 349 39-38.
8. Tryb postqpowania Wykonawcy

\

Podwykonawcy

\

Dostawcy w przypadku awarii pojazdu na drodze

wewnetrznej UCK.

W

przypadku awarii pojazdu lub uszkodzenia przewo2onego iadunku na drodze wewnqtrznej, podczas

Swiadczenia ustug transportowych na rzecz UCK nale2y:
pojazd zatrzymal, odpowiednio oznakowa(, (wtqczyc Swiatla awaryjne w pojeZdzie oraz ustawid tr6jkqt
ostrzegawczy),
nale2y dokonai wstqpnych ogledzin pojazdu,
powiadomi6 o wystqpieniu awarii przeto2onego, Ochronq obiektu tel. 58 349 29 63 i postqpowai
zgodnie z otrzymanymi instrukcjami,

t.

2.
3,

4. w przypadku

awarii pojazd6w transportowych gdy doszfo do uwolnienia substancji / mieszanin
szkodliwych dla Srodowiska nale2y wezwai Stra2 Po2arnq pod numerem telefonu 998 lub 112.

9. Tryb postqpowania Wykonawcy

\

Podwykonawcy

\

Dostawcy w przypadku prowadzenia prac poiarowo

niebezpiecznych.
Prace po2arowo niebezpieczne takie jak np. prace remontowo budowlane zwiqzane z u2yciem otwartego

ognia prowadzone wewnqtrz obiektu, na przylegtym do niego terenie a takze wszelkie prace remontowe
prowadzone w strefach zagro2onych po2arem, nalezy prowadzid w spos6b uniemozliwiajqcy powstanie
po2aru lub wybuchu.
L. Pod pojqciem prac po2arowo niebezpiecznych, kt6re nale2y rozumiei jako:
a) r62nego rodzaju spawanie, ciqcie palnikiem, podgrzewanie, wy2arzanie, lutowanie itp.
b) uiywanie otwartego ognia w jakiejkolwiek innej postaci podczas prowadzenia prac remontowobudowlanych.
2. Przed rozpoczqciem prac poiarowo niebezpiecznych Wykonawca Podwykonawca Dostawca jest

\

\

zobowiqzany do:
a) oceny zagro2enia po2arowego w rejonie, w kt6rym prace bqdq wykonywane,

b)

c)

ustalenia rodzaju przedsiqwziqi majqcych na celu niedopuszczenie do powstania po2aru lub
wybuchu,
wskazania osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie
miejsca po zakodczeniu pracy,

d) uzyskania

zgody na wykonywanie prac po2arowo niebezpiecznych od Koordynatora ds.

BHP

z ramienia UCK i Specjalisty ds. ppo2 po uprzednim sprawdzeniu powy2szych formalnoSci.

3. Przy wykonywaniu prac poiarowo niebezpiecznych nalezy przestrzegad nastqpujqcych zasad:

a)

b)

wszelkie materiaty palne wystqpujqce w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyleglych,
w tym r6wnie2 elementy konstrukcji budynku i znajdujqcych siq w nich instalacji technicznych,
nale2y zabezpieczy6 przed powstaniem po2aru,
prace niebezpieczne po2arowo przeprowadzone
pomieszczeniach,
kt6rych wczeSniej
wykonywano inne prace z u2yciem palnych, tatwopalnych, wybuchowych cieczy lub gaz6w mogq byi
prowadzone wyiqcznie, gdy stqzenie par cieczy lub gaz6w w mieszaninie z powietrzem w miejscu
wykonywania prac nie przekracza t0% ich dolnej granicy wybuchowo6ci,

w

w
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c)
d)

w miejscu wykonywania prac winien znajdowad siq sprzqt p/po2 umo2liwiajqcy likwidacjq wszelkich
irodel pozaru,
po zakofczeniu prac po2arowo niebezpiecznych nale2y poddai kontroli rniejsce, w kt6rym prace
byiy wykonywane oraz rejony przylegle,
po2arowo mogq by6 wykonywane wytqcznie przez osoby do tego upowa2nione.
sprzet u2ywany do wykonywania prac po2arowo niebezpiecznych powinien byi sprawny technicznie
i zabezpieczony przed mo2liwo$ciq wywotania po2aru.

e) prace niebezpieczne

f)

Pracownikamiwyznaczonymi do wykonywania czynnoSci z zakresu ochrony przeciwpo2arowej iewakuacji
pracownik6w w UCK sq osoby zatrudnione w lnspel<toracie ds. BHP, OS i OP - tel. 58 349 39-39.
10. Tryb postQpowania Wykonawcy

W

\ Podwykonawcy \ Dostawcy w przypadku wystqpienia poiaru.
przypadku zauwa2enia przez pracownik6w Wykonawcy
Podwykonawcy Dostawcy pozaru nale2y:

\

\

1. Przystqpid do prowadzenia akcji ga6niczej za pomocA podrqcznego sprzqtu ga6niczego ( ga6nica, hydrant wewnqtrzny )
2. Ewakuowai ludzi z zagro2onego miejsca (podczas akcji gaSniczej zawsze obowiqzuje zasada podporzqdkowania siq

poleceniom kierujqcego

a

kcjq).

3. Zaalarmowad Padstwowq

Strai Pozarnq nr tel. 998 , 112

4. Powiadomii Koordynatora ds. BHP z ramienia UCK i Specjalistq ds, ppo2 o zaistniaiym zdarzeniu.
W/w osoby wraz z Wykonawcq \ PodwykonawcE \ Dostawcq postqpujq zgodnie z procedurq PH-04
,,Zapobieganie, gotowoS6 i reagowanie na wypadki przy pracy i powa2ne awarie".

Pracownikamiwyznaczonymi do wykonywania czynno6ci z zakresu ochrony przeciwpo2arowej iewakuacji
pracownik6w w UCK sq osoby zatrudnione w lnspektoracie ds. BHB OS i OP tel. 58 349 39-39.

\

\

11. Tryb postepowania Wykonawcy Podwykonawcy Dostawcy w przypadku prowadzenia prac na
wysoko6ci.
L. Prace na wysokoSci oznaczajq wszelkie prace, przy wykonywaniu kt6rych istnieje zagro2enie upadku
pracownika z wysokoSci. O doborze metody prac na wysokoSci decyduje osoba kierujqca pracownikami
wyznaczona przez Wykonawcq

\

Podwykonawcq

\

Dostawcq.

2. Decyzja ta musi uwzglqdniai:
a) istniejqce warunki lokalne,
b) techniczne mo2liwoSci realizacji rob6t,
petne bezpieczedstwo pracownik6w (wymagane zabezpieczenia do pracy na wysokoSci),
d) warunki Srodowiskowe (np.: deszcz, Snieg, wiatr)

c)

3. Przed rozpoczqciem prac na wysoko6ci osoba kierujqca pracownikami wyznaczona przez Wykonawcq
Podwykonawcq \ Dostawcq powinna:
a) sprawdzi6 wa2noSi orzeczef lekarskich o przydatno6ci pracownik6w do prac na wysoko5ci.

b)

\

przeprowadzii i odnotowai instrukta2 stanowiskowy obejmujqcy w szczeg6lno6ci:

zagrozenia.

c) sprawdzii wyposa2enie

pracownik6w we wtaSciwy sprzet chroniqcy przed upadkiem z wysokoSci,
kaski i inny sprzqt ochronny konieczny w danych warunkach.
d) sprawdzii, czy pracownicy majq odpowiedni do warunk6w ubi6r.
e) wyznaczy( strefq bezpieczedstwa i dopilnowai, aby miejsce pod stanowiskiem roboczym byio
zabezpieczone przed dostqpem innych os6b oznakowane tablicami ,,UWAGA! PRACE NA
WYSOKOSCI" araz stosowad inne Srodki zabezpieczajqce przed skutkami zagro2e6 (siatki, bariery
itp.).
O powy2szych czynnoSciach nale2y powiadomii Koordynatora ds. BHP z ramienia UCK i na jego iqdanie
przedstawii formq udokumentowanE powyiszych wykonanych czynno5ci.

i

4. W trakcie pracy na wysoko6ci zabrania siq:
a) zrzucania narzqdzi, sprzQtu oraz materiai6w;
b) podrzucania narzqdzi i sprzqtu do g6ry;
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c) w trakcie wciqgania
d)
e)

lub opuszczania ciqzar6w, przytwierdzania linki transportowej do rgki lub ciaia
jej
lub przywiqzywania
do szelek bezpieczedstwa;
pozostawiania po zakoficzeniu pracy material6w, narzqdzi oraz sprzqtu pomocniczego na
stanowiskach roboczych poto2onych na wysoko$ci;
wykonywania prac bez hetm6w ochronnych i kamizelek roboczych. Dotyczy to zar6wno
pracownik6w pracujqcych na wysokoSci, jak i pracownik6w pomocniczych oraz kierujqcych
pracownikami.

12. Czynno5ci zabronione dla Wykonawcy
CzynnoSci zabronione:

t.

Zabrania siq wnoszenia

i

\

Podwykonawcy

\

Dostawcy

spo2ywania na terenie UCK wszelkich napoj6w alkoholowych lub

odurzajqcych.

2.
3.

Zabrania siq palenia tytoniu oraz papieros6w elektronicznych w pomieszczeniach i na terenie
zewnetrznym Szpitala.
Zabrania siq wykonywania zdjq6 obiekt6w i jakiegokolwiek wyposa2enia bez zgody Dyrektora
Naczelnego UCK lub osoby przez niego wyznaczonej.

4. Wszelkie pojazdy Wykonawcy \
5.
6,

Podwykonawcy

\

Dostawcy mogq parkowai na terenie

UCK

w miejscach wyznaczonych przez Koordynatora ds. BHP z ramienia UCK

i sprzqt miejsc gdzie znajdujq siq hydranty,
instalacje i sprzqt przeciwpozarowy.
Zabrania siq Wykonawcy \ Podwykonawcy \ Dostawcy wchodzenia i przebywania w pomieszczeniach
nie wyznaczonych przez Koordynatora ds. BHP z ramienia UCK.
Zabrania siq zastawiania przez pojazdy, urzqdzenia

13. Szczeg6fowe obowiqzki pracownik6w WVkonawc6w

\

Podwykonawc6w

\

Dostawc6w w zakresie bhp:

Do obowiqzk6w pracownik6w Wykonawc6w \ Podwykonawc6w \ Dostawc6w w zakresie bhp ze wzglqdu na
koniecznoS6 zapewnienia przestrzegania zasad i przepis6w bhp nale2q przede wszystkim:
1,. Wykonywanie poleceri przefozonego i Koordynatora ds. BHP zwiqzanych z bezpiecznym
wykonywaniem pracy.
2. Przerwanie pracy w przypadku zauwa2enia stanu awarii pracy maszyny lub urzqdzenia oraz
wyposa2enia i powiadomienie o tym przeio2onego.
3, Stosowanie przydzielonej odzie2y i obuwia roboczego, a tak2e w miarq potrzeby odzieLy ochronnej
oraz indywidualnych ochron osobistych wymaganych na stanowisku pracy.
4. Znajomodi instrukcji obstugi obsiugiwanych maszyn i urzqdzeri oraz przestrzeganie podczas pracy
ustalef w zakresie bezpieczef stwa.
5. Poruszanie siq na terenie Szpitala oraz terenie zewnetrznym UCK tylko wyznaczonymi drogami
komunikacyjnymi lub drogamiwyznaczonymi przez Koordynatora ds. BHP z ramienia UCK.
6. Naprawa i serwisowanie urzqdzefi musi odbywai siq zgodnie z procedurami serwisowymi
producent6w przez osoby uprawnione.
7. Nie przeprowadzanie samowolnych napraw (lub wymiany uszkodzonych bezpiecznik6w) w tablicach
rozdzielczych prqdu elektrycznego oraz instalacjach i wytqcznikach prqdu elektrycznego nale2qcych
do UCK bez zgody os6b uprawnionych z UCK i Koordynatora ds. BHP z ramienia UCK.
8. Upewnienie siq, 2e rozpoczqcie pracy nie stwarza zagro2enia dla os6b znajdujqcych siq w otoczeniu
stanowiska.

9.

Przed rozpoczqciem pracy

i

po jej zakoficzeniu zabezpieczyi stanowisko zgodnie z

zasadami

bezpieczedstwa i higieny pracy.

KONIEC
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