Załącznik do procesu
„Monitorowanie stanu technicznego, eksploatacja
nieruchomości nieenergetycznych”.

Wymagania w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej dla Wykonawców realizujących
prace na obiektach nieenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA
1. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadań wynikających z Umowy powinien zapoznać
się z treścią Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Grupy ENERGA oraz wewnętrznymi
regulacjami z obszaru BHP i PPOŻ obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.
2. Wykonawca do realizacji każdego zadania wynikającego z zakresu Umowy ma obowiązek kierować
osoby posiadające ważne badania lekarskie, szkolenia w dziedzinie bhp oraz uprawnienia
specjalistyczne w przypadkach, gdy są one wymagane odrębnymi przepisami.
3. Osobom wykonującym prace Wykonawca zapewnia odzież i obuwie robocze, sprzęt ochronny
i środki ochrony indywidualnej adekwatne do poziomu występujących zagrożeń.
4. W trakcie wykonywania prac Wykonawca ma obowiązek stosować narzędzia, maszyny
i urządzenia spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich Podwykonawców, których będzie
angażował do wykonania zadań objętych przedmiotem Umowy.
6. Organizacja i technologia wykonywania prac powinna zapewniać bezpieczeństwo osób
wykonujących te prace i osób postronnych oraz zabezpieczać przed możliwością zaistnienia awarii
technicznej lub pożaru.
7. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o każdym zaistniałym wypadku przy
pracy, związanym z wykonywaniem Umowy, w szczególności dotyczącym:
7.1. pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę w ramach umowy o pracę,
7.2. osób świadczących pracę na podstawie innej, niż stosunek pracy (umowy cywilnoprawne),
7.3. pracowników Podwykonawców, którym Wykonawca zleca wykonanie prac.
8. Wstępną informację o wypadku Wykonawca przekazuje Koordynatorowi Umowy po stronie
Zamawiającego (telefoniczne lub drogą elektroniczną). W przypadku wypadku śmiertelnego
Wykonawca ma obowiązek przekazania informacji najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia
powzięcia informacji o wypadku. Pozostałe wypadki powinny być zgłoszone najpóźniej 3 dni
robocze od dnia powzięcia informacji o wypadku. Wstępna informacja o wypadku powinna
zawierać następujące dane:
8.1. dane identyfikacyjne Wykonawcy,
8.2. data, godzina i miejsce powstania wypadku,
8.3. typ wypadku (indywidualny, zbiorowy),
8.4. płeć osoby poszkodowanej,
8.5. miejsce i rodzaj urazu,
8.6. czynność wykonywana podczas zdarzenia,
8.7. ciężkość wypadku (lekki, ciężki, śmiertelny),
8.8. krótki opis okoliczności zdarzenia.
9. Po sporządzeniu i zatwierdzeniu „Protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy”
Wykonawca powinien niezwłocznie przekazać „Informację o wypadku przy pracy” (Załącznik Nr 1
do niniejszych Wymagań):
9.1. do Biura BHP i PPOŻ, jeżeli wypadek miał miejsce na terenie Centrali EOP,
9.2. do Wydziału BHP i PPOŻ, jeżeli wypadek miał miejsce na terenie Oddziału EOP.
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10. W sytuacji wypadku śmiertelnego lub ciężkiego Wykonawca ma obowiązek umożliwić pracownikowi
Biura BHP i PPOŻ Centrali EOP lub Wydziału BHP i PPOŻ Oddziału
(w zależności od miejsca zaistnienia zdarzenia) uczestnictwo przy ustalaniu okoliczności
i przyczyn wypadku, dostęp do dokumentacji wypadku oraz udzielić dodatkowych informacji.
11. W miejscu wykonywania prac Wykonawca ma obowiązek zapewnić apteczkę pierwszej pomocy
oraz co najmniej jedną osobę przeszkoloną i wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej.
12. Podczas realizacji prac, przy których występuje ryzyko wystąpienia pożaru, Wykonawca ma
obowiązek wyposażyć osoby wykonujące prace w niezbędny sprzęt gaśniczy.
13. Prace pożarowo niebezpieczne należy wykonywać zgodnie z zasadami opisanymi
w „Regulaminie Ochrony Przeciwpożarowej ENERGA-OPERATOR SA”.
14. Zamawiający w trakcie prac realizowanych przez Wykonawcę zastrzega sobie prawo
przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ, wymagań wynikających z Umowy
oraz pozostałych uregulowań obowiązujących u Zamawiającego, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości – wstrzymania prowadzonych prac i nałożenia kary zgodnej z Umową.
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