Załącznik nr 8 - informacje dla zapewnienia BHP i PPOŻ na terenie
prowadzonych robót
W zakresie PPOŻ.
1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach zaplecza budowy, w pomieszczeniach
magazynowych oraz w miejscu składowania materiałów palnych, a także w maszynach
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo przez
personel Wykonawcy.
2. Wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia wyrobów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby odzyskane użyte
ponownie do Robót, muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U.
2002 nr 165 poz. 1359).

W zakresie BHP
1. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. Do jego obowiązków należy w szczególności:
1.1. Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
1.2. Zapewniać wykonanie uwag i zaleceń wydawanych przez Inwestora / Zamawiającego.
1.3. Zapewniać i egzekwować przestrzeganie na budowie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować
realizację tych zaleceń.
1.4. Reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia żądanego poziomu ochrony
zdrowia i życia pracowników na budowie, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki
wykonywania pracy na budowie.
1.5. Zapewnić działania mające na celu zapobieganie wypadkom przy pracy uwzględniającej
zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ
czynników środowiska pracy.
1.6. Zapewnić warunki bezpieczeństwa dla pracowników IMGW PIB znajdujących się na terenie
Stacji Pomiarów Aerologicznych w Legionowie.
1.7. Zapewnienienie postanowień określonych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
obowiązującej na Stacji Pomiarów Aerologicznych w Legionowie.
1.8. Koordynowanie działań z Kierownikiem Stacji Pomiarów Aerologicznych w Legionowie w celu
zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Stacji.
2. Wykonawca jest obowiązany przekazywać pracownikom na budowie informacje o:
2.1. Zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na budowie na poszczególnych stanowiskach
pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i
innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników.

Działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania
lub ograniczenia zagrożeń o których mowa w pkt. 2.1.
2.3. Funkcjonowaniu systemu pierwszej pomocy na budowie, wykonywania czynności w zakresie
ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.
2.2.

3. Wykonawca zapewnia:
3.1. Sporządzenie:
a. planu BIOZ (Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia),
b. instrukcji wykonywania robót budowlanych,
3.2. Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przepisami z zakresu bhp i ppoż. ze szczególnym
uwzględnieniem:
a. prac szczególnie niebezpiecznych,
b. prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby,
3.3. Wyznaczenie koordynatora ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.
3.4. Prowadzenie selekcji formalnej przyjmowanych osób do pracy na budowie oraz dokumentacji
w tym zakresie.
3.5. Szkolenie zwane dalej „szkoleniem organizacyjnym z bhp” wszystkich osób pracujących na
terenie budowy w zakresie bhp oraz zapoznania ich z:
a. planem BIOZ wraz z planem organizacji i zagospodarowania budowy
b. zagrożeniami występującymi na terenie budowy
3.6. System pierwszej pomocy
3.7. Ochronę przeciwpożarową:
3.8. Zagospodarowanie terenu budowy w zakresie:
a. ogrodzenia i oznakowania terenu budowy.
b. wygrodzenia w sposób trwały i oznakowania stref niebezpiecznych,
c. zorganizowania urządzeń higieniczno-sanitarnych
d. eksploatowania i obsługi maszyn oraz innych urządzeń technicznych, w tym instalacji
elektroenergetycznej zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami określonymi w
innych przepisach w tym Dozoru Technicznego,
4.

Dopuszczenie pracowników do pracy na budowie musi być poprzedzone:
Dobrym stanem zdrowia oraz ważnym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do
podjęcia pracy na określonym stanowisku pracy na budowie.
4.2. Ukończeniem szkolenia wstępnego z bhp potwierdzonego stosownym zaświadczeniem
(instruktaż ogólny / instruktaż stanowiskowy).
4.3. Ukończeniem szkolenia okresowego z bhp i ppoż. potwierdzonego ważnym zaświadczeniem.
4.4. Posiadaniem ważnych kwalifikacji zawodowych (jeżeli ich to dotyczy).
4.5. Odbyciem obowiązkowego „szkolenia organizacyjnego z bhp” dla osób rozpoczynających
pracę na budowie w zakresie zapoznania się z:
a. planem BIOZ wraz planem organizacji i zagospodarowania budowy
b. zagrożeniami występującymi na terenie budowy
4.6. Złożeniem oświadczenia własnoręcznie podpisanego o zapoznaniu się z zakresem
obowiązków wymienionym jak wyżej.
4.1.

5.

Minimalne normy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego obowiązujące
wszystkich pracujących na budowie
5.1. Środki ochrony indywidualnej obowiązujące wszystkich:
a. hełmy ochronne – należy przyjąć następujące oznakowania hełmów ochronnych
umożliwiających rozróżnianie osób na budowie
a. kamizelki ostrzegawcze – należy przyjąć następujące oznakowania kamizelek
ostrzegawczych umożliwiających rozróżnianie osób na budowie
b. rękawice robocze – odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac
c. inne – w zależności od rodzaju i charakteru wykonywanej pracy

