STANDARD BHP

19.0
PODWYKONAWCY I DOSTAWCY

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie w zakresie bezpieczeństwa
pracy powinni spełniać podwykonawcy i dostawcy.

A. WSTĘP
1.

Wiele robót wchodzących w zakres realizowanych projektów
jest powierzanych podwykonawcom. Ich obowiązki w zakresie
bezpieczeństwa pracy są takie same, jak w przypadku sił własnych.

2.

Wybór podwykonawców oraz dostawców odbywa się w oparciu
o ustanowione procedury.

3.

Nieuwzględnienie wymogów BHP podczas wyboru podwykonawcy
lub dostawcy może skutkować wypadkami lub dodatkowymi kosztami
związanymi z przestojami, awariami czy niewłaściwą organizacją pracy.

W przypadku pytań lub
wątpliwości skontaktuj się
z najbliższym specjalistą BHP.
Standard ten:
• zawiera wymagania
wynikające z prawa i norm
polskich oraz wewnętrznych
uregulowań Porozumienia
dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie,
• jest obligatoryjny dla wszystkich
jednostek Porozumienia
dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie,
• pomaga zapewnić bezpieczne
i skuteczne praktyki podczas
prac.

B. DZIAŁANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT
1.

Wybór podwykonawców oraz dostawców ma miejsce na wczesnych etapach
przygotowań do realizacji zadania budowlanego lub w jego trakcie, zgodnie
z zakresem i terminami prac wynikającymi z harmonogramu budowy.

2.

Wybierając podwykonawcę lub dostawcę, należy uwzględnić wymagania
bezpieczeństwa pracy, korzystając z ustaleń zawartych w dokumentacji
projektowej, wykonawczej i ofertowej.

3.

Podwykonawcy i dostawcy realizują swoje zobowiązania na podstawie
zawartych umów, których forma i treść powinna być zgodna
z ustanowionymi procedurami.

4.

Każdy podwykonawca, który zamierza zatrudnić swojego podwykonawcę
do realizacji całości lub części zadania określonego umową, jest
zobowiązany do uzyskania na to zgody.

5.

Pracownikom wszystkich podwykonawców zatrudnionych przez głównego
podwykonawcę, a także dostawcom towarów, materiałów i usług
są stawiane takie same wymagania BHP jak pracownikom sił własnych.

6.

Warunkiem rozpoczęcia prac przez podwykonawcę lub zatrudniony przez
niego podmiot jest przedstawienie kompletu dokumentów dotyczących
zatrudnionych przez niego pracowników oraz poddanie wszystkich
zatrudnionych szkoleniu informacyjnemu BHP.

7.

Podwykonawca i podmioty zatrudnione przez niego za zgodą Generalnego
Wykonawcy muszą opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania
Robót (IBWR) dla wszystkich rodzajów prac.

8.

Pracownicy podwykonawcy lub podmiotu przez niego zatrudnionego
przed rozpoczęciem robót muszą być zapoznani z IBWR oraz wyposażeni
w sprzęt ochronny.
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C. DZIAŁANIA W TRAKCIE ROBÓT
1.

Podwykonawca ma obowiązek zgłaszać Generalnemu Wykonawcy wszystkie
wypadki przy pracy, incydenty, awarie i inne sytuacje nadzwyczajne. Musi
także prowadzić postępowania ustalające okoliczności i przyczyny tych
zdarzeń oraz przekazywać określone informacje i dokumenty.

2.

Wszyscy pracownicy podwykonawców oraz innych podmiotów przez niego
zatrudnionych, a także pracownicy dostawców, przebywając na terenie
budowy, muszą nosić hełm ochronny, kamizelkę ostrzegawczą oraz
bezpieczne obuwie.

3.

Pojazdy dostawców oraz maszyny budowlane podwykonawców poruszające
się po terenie budowy muszą być wyposażone w sygnalizatory cofania
(dźwiękowy i świetlny), które powinny być wykorzystywane w czasie ruchu.

4.

Podwykonawca może stosować wyłącznie urządzenia, maszyny i narzędzia
posiadające certyfikaty bezpieczeństwa oraz instrukcje bezpiecznego
użytkowania w języku polskim.

5.

Urządzenia, maszyny i narzędzia wytwarzające hałas, wibracje, zapylenie
oraz emitujące inne szkodliwe substancje powinny posiadać aktualne
pomiary tych czynników.

6.

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, stosowane przez
podwykonawców lub wynajmowane przez nich do realizacji zadania
określonego umową, muszą posiadać dokumenty dopuszczające do pracy
w miejscu wykonywania zadania, zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru
Technicznego.

7.

Maszyny wymienione w punkcie 5 podlegają systematycznym,
dokumentowanym przeglądom, kontrolom i konserwacjom przez
uprawnione do tego osoby, na koszt właściciela maszyn.

8.

Dostawcy materiałów, maszyn i urządzeń wraz z dostarczanym towarem
powinni posiadać karty charakterystyk materiałów oraz znać zasady ich
transportu i składowania.

9.

Wejście na teren budowy wszystkich pracowników podwykonawców oraz
dostawców odbywa się w trybie uzyskania przepustki stałej lub jednorazowej.

D. DZIAŁANIA PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT
1.

Podwykonawca po zakończeniu prac objętych umową podlega ocenie,
w tym także pod względem BHP.
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