Załącznik nr 13 do OPZ
Szczegółowe wymagania w zakresie BHP oraz kontroli
Wykonawca:
1. przygotowuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), jeżeli zachodzą przesłanki
z art. 21a. 1a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zapoznaje z jego
treścią pracowników oraz współpracowników przebywających na terenie budowy;
2. zgodnie z Kodeksem pracy art. 2377 § 1, zapewnia swoim pracownikom niezbędną
odzież i obuwie robocze, spełniające wymogi Polskich Norm, dostosowuje je do rodzaju
prac oraz warunków pogodowych. Na bieżąco prowadzi Karty Indywidualnego
Wyposażenia Pracownika w odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej;
3. zapewnia środki ochrony indywidualnej oraz środki ochrony zbiorowej w odpowiednim
stanie technicznym (ze znakiem CE). Wszyscy pracownicy korzystający z ww. środków,
jeżeli jest to wymagane, powinni posiadać odpowiednie, udokumentowane
przeszkolenie w zakresie ich użytkowania. Środki te również powinny podlegać
konserwacji i przeglądom, zgodnie z zaleceniami producenta tych środków, ponadto
zobowiązuje pracowników przebywających na terenie budowy, do ich stosowania (art.
2378 § 1 Kodeksu pracy);
4. dopuszcza do pracy pracownika posiadającego wszystkie wymagane szkolenia oraz
instruktaże z zakresu bhp, w tym: szkolenie wstępne bhp, instruktaż stanowiskowy oraz
szkolenie okresowe bhp, zgodne z zajmowanym stanowiskiem;
5. dopuszcza do pracy jedynie pracownika posiadającego aktualne badania lekarskie;
6. zapewnia pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy oraz środki
niezbędne do zwalczania pożarów i ewakuacji;
7. wyznacza pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w
zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
8. przygotowuje i zapoznaje każdego pracownika z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego
na budowie, gwarantuje dostęp do sprzętu ochrony przeciwpożarowej;
9. sporządza i zapoznaje każdego pracownika z Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania
Robot oraz Instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń; przedstawia je na piśmie (lista
Instrukcji oraz kopie Instrukcji do wglądu);
10. przed przystąpieniem do prac przedkłada dokumentację potwierdzającą posiadane przez
pracowników uprawnienia, kwalifikacje, szkolenia niezbędne do realizacji prac.
Przedkłada także Zamawiającemu zestawienie prowadzonych prac z uprawnieniami
posiadanymi przez poszczególnych pracowników;
11. zapewnia narzędzia, elektronarzędzia, urządzenia i maszyny niezbędne do realizacji prac,
gwarantujące bezpieczne wykonanie prac;
12. przygotowuje teren budowy: wydziela teren, wyznacza strefy niebezpieczne, wyznacza
ścieżki przemieszczania, drogi, wyjścia, przejścia dla pieszych, zapewnia oświetlenie,
wprowadza wymagane oznakowanie poziome oraz pionowe: znaki zakazu, tablice
informacyjne, znaki nakazu, sygnalizatory świetlne;
13. urządza pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne w liczbie adekwatnej do liczby
osób wykonujących Umowę;
14. wstrzymuje prace w momencie wystąpienia sytuacji zagrożenia zdrowia i życia
pracowników znajdujących się na placu budowy;
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15. w momencie wystąpienia wypadku ciężkiego lub śmiertelnego niezwłocznie zabezpiecza
miejsce zdarzenia i podejmuje wszelkie działania umożliwiające ustalenie przyczyn i
okoliczności zdarzenia;
16. postępuje z substancjami chemicznymi zgodnie z kartami charakterystyk tych substancji
wydawanych przez producenta tychże substancji;
17. zapewnienia realizację wszystkich wskazanych wymagań przez osoby uczestniczące w
prowadzeniu robót w imieniu lub na zlecenie Wykonawcy (Podwykonawcy).
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