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1.  CEL INSTRUKCJI 
1.1. Określenie kompetencji i zapoznanie z zagrożeniami wykonawców i ich podwykonawców wykonujących 

usługi dla spółki DOZAMEL, wynikających z jej działalności. 
1.2. Zapewnienie, aby wykonawca i podwykonawca spełniał wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, 

p.poż oraz wymagania środowiskowe. 

2.  ZAKRES STOSOWANIA 
2.1. Instrukcja dotyczy wszystkich wykonawców i podwykonawców działających na terenie Spółki. 

2.2. Instrukcja stanowi integralną część umowy/zamówienia na usługi, na podstawie, której wykonaw-
ca/podwykonawca świadczy usługi na rzecz Spółki. Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej 
Spółki (http://dozamel.pl/pl/przetargi/instrukcja-dla-firm/).  

2.3. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z zagrożeniami związanymi z BHP                
i ppoż. oraz wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska w obszarze realizacji umowy/zamówienia. 
Fakt zapoznania musi być potwierdzony pisemnie na formularzu 105-00-02-03 „Oświadczenie wyko-
nawcy”. 

2.4. Pracownik nadzorujący zobowiązany jest do zapoznania wszystkich pracowników Wykonaw-
cy/podwykonawcy wykonujących usługi na rzecz Spółki z występującymi zagrożeniami oraz z obowią-
zującymi przepisami BHP, ppoż., ochrony środowiska i uregulowaniami wewnętrznymi Spółki w tym za-
kresie. Fakt zapoznania musi być potwierdzony pisemnie na formularzu 105-00-02-04 „Lista obecności 
ze szkolenia pracowników wykonawcy/podwykonawcy” 

2.5. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do zapoznania i stosowania się z treścią niniejszej in-
strukcji oraz podpisania „Ogólnych warunków organizacyjno-technicznych dla wykonawcy na terenie 
DOZAMEL sp. z o.o. we Wrocławiu” nr 105-00-02-05 lub „Ogólnych warunków organizacyjno-
technicznych dla wykonawcy na terenie DOZAMEL sp. z o.o. w Kołobrzegu przy ul. Kościuszki 20”             
nr 105-00-02-07 oraz przekazania zaparafowanej broszury informacyjnej „Ogólne zasady BHP, Ppoż.                
i ochrony środowiska na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. (nr 105-00-02-06 lub 105-00-02-08 odpowiednio 
dla lokalizacji – Wrocław lub Kołobrzeg). 

2.6. Informację o występujących zagrożeniach oraz uregulowaniach wewnętrznych Spółki dotyczących 
przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska wykonawca/podwykonawca uzyskuje od Pracownika nad-
zorującego, który określa w/w zakres w uzgodnieniu z kierownictwem/dozorem komórki organizacyjnej 
spółki DOZAMEL, na rzecz, której usługi mają być realizowane.  

2.7. Spółka umożliwia wykonawcy/podwykonawcy przy zachowaniu należytej staranności organizację 
wszelkich prac zgodnie z przepisami BHP, p.poż. oraz ochrony środowiska.  

2.8. Wykonawca/podwykonawca wykonujący usługi na rzecz Spółki zobowiązany jest do zabezpieczenia 
używanych przez siebie materiałów, obiektów, maszyn, narzędzi, urządzeń i sprzętu przed kradzieżą, 
pożarem, a także tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi i środowiska lub innych zagrożeń występu-
jących w miejscu świadczenia usług.  

2.9. W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy różnych wykonaw-
ców/podwykonawców, wykonawcy/podwykonawcy ci mają obowiązek:  
- wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad BHP wszystkich pracowników wykonujących pracę 
w danym miejscu,  
- wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielenia pierwszej pomocy,  
- ustalić zasady współpracy, uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń 
dla zdrowia lub życia pracowników,  
- informować siebie nawzajem oraz swoich pracowników i pracowników Spółki lub ich przedstawicieli            
o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywa-
nych prac.  

2.10. Odpowiedzialność wykonawcy/podwykonawcy za nieprzestrzeganie postanowień Instrukcji obejmuje 
odpowiedzialność za działania i zaniechania własne, jak i za działania i zaniechania Pracowników Wy-
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konawcy/podwykonawcy oraz osób trzecich, którymi wykonawca/podwykonawca posługuje się przy 
świadczeniu usług na rzecz Spółki.  

2.11. Wjazd oraz parkowanie samochodów wykonawcy/podwykonawcy na terenie Spółki odbywa się na pod-
stawie odrębnej zgody wydanej przez wyznaczonych przedstawicieli Spółki i jest możliwe tylko                
w miejscach wyznaczonych. Spółka nie odpowiada za szkody pojazdów znajdujących się na jej terenie. 

2.12. Spółka zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wszystkich pojazdów wykonaw-
cy/podwykonawcy wjeżdżających i wyjeżdżających z jej terenu. 

 
3. DEFINICJE 
3.1. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:  

- „Spółce”, należy przez to rozumieć DOZAMEL Sp. z o.o.,  
- „Usługach”, należy przez to rozumieć także roboty budowlane,  
- „Terenie Spółki”, należy przez to rozumieć każdy obszar należący do Spółki, na którym prowadzi ona 
swoją działalność, 
- „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć każdy kontrahent - wykonawca robót, dostawca towarów i/lub 
usług, jego pracownicy i pracownicy zatrudnionego przez niego podwykonawcy, działający na zlecenie          
i na terenie Spółki, 
- „Pracowniku nadzorującym” należy przez to rozumieć uprawnionego pracownika Spółki, posiadające-
go kwalifikacje w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, p.poż oraz wymaganiami 
środowiskowymi, lub osoby współdziałające na rzecz Zakładu Realizacji Inwestycji, sprawujące nadzór 
nad prawidłowym wykonaniem usługi,  
- „Instrukcji”, należy przez to rozumieć niniejszą Instrukcję, 

3.2. Przez świadczenie usług na rzecz Spółki należy rozumieć: 
- usługi wykonywane na terenie Spółki,  
- usługi wykonywane na elementach majątku Spółki trwale zlokalizowanych poza terenem Spółki. 

 

4. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SPÓŁKI: 
4.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
4.1.1. Pracownicy wykonawcy/podwykonawcy podczas prowadzenia prac na terenie Spółki mają obowiązek 

stosowania kamizelek odblaskowych (bez względu na pełnione funkcje). 
W szczególności dotyczy to prac:  
- na torach kolejowych, 
- w miejscach o wzmożonym ruchu pojazdów,  
- w transporcie wewnątrzzakładowym, 
- w kontakcie z będącymi w ruchu maszynami budowlanymi, urządzeniami dźwigowymi itp. 

4.1.2. Pracownicy wykonawcy/podwykonawcy zobowiązani są do stosowania środków ochrony indywidualnej, 
jeżeli są niezbędne do zabezpieczenia przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 
czynników występujących w środowisku pracy oraz kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można 
ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej albo odpowiedniej organizacji pra-
cy.  

4.1.3. Do prac na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu wykonywanych na konstrukcjach budowla-
nych bez stropów, przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach, 
a także, gdy rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, 
na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości nale-
ży stosować szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów kon-
strukcji oraz używać hełmów ochronnych. 

4.1.4. Wykonawca/podwykonawca ma obowiązek zapewnić oraz egzekwować stosowanie przez swoich pra-
cowników wymagane środki ochrony indywidualnej. 

4.1.5. Pracownicy wykonawcy/podwykonawcy mogą przebywać tylko w tych obszarach terenu Spółki, które 
zostały im udostępnione w celu wykonania usługi.  

4.1.6. Wykopy powinny być zabezpieczone, co najmniej balustradami z desek, posiadającymi poręcze znajdu-
jące się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości, co najmniej 1 m od krawędzi wykopu. W przy-
padku przykrycia wykopu (np. szczelną konstrukcją drewnianą), zamiast balustrad teren wykopu można 
oznaczyć za pomocą liny lub taśmy ostrzegawczej. 
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4.1.7. Użytkowanie przez wykonawcę/podwykonawcę rusztowań budowanych jest dopuszczalne po dokona-
niu ich odbioru przez uprawnione osoby Wykonawcy/podwykonawcy, potwierdzonego wpisem w dzien-
niku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania.  

4.1.8. Miejsca, w których prowadzone są prace, a w których poruszają się pracownicy i gdzie występują za-
grożenia powinny być: 
- oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa. Znaki bezpieczeństwa powinny być 
umieszczone w sposób widoczny – w miejscu lub w najbliższym otoczeniu określonego zagrożenia,              
a w przypadku ogólnego zagrożenia – przy wejściu na teren gdzie występuje takie zagrożenie, 
- wyłączone z użytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposób, jeśli oznakowanie 
barwami i/lub znakami bezpieczeństwa nie jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia pracownika, 
- zamknięte odpowiednimi pokrywami w przypadku otworów i zagłębień lub jeśli to niemożliwe – wła-
ściwie ogrodzone i oznakowane, 
- pomalowane barwami bezpieczeństwa, jeżeli występują na przejściach zagrażających potknięciem się 
upadkiem lub uderzeniem (np. stopnie), 
- zagrodzone lub zabezpieczone w inny sposób, jeśli występuje możliwość niespodziewanego wtargnię-
cia pieszych na drogę, 
- tablice informacyjne– gdy wymagane jest pozwolenia na budowę. 

4.1.9. Pojazdy Wykonawcy/podwykonawcy mogą poruszać się po terenie Spółki z dopuszczalną prędkością 
podaną na znakach drogowych, która zawsze musi być dostosowana do panujących warunków. 

4.1.10. Stosowane przez wykonawców/podwykonawców urządzenia podlegające dozorowi technicznemu 
muszą posiadać dokumenty dopuszczające do pracy w miejscu wykonywania usługi oraz udokumento-
wane wymagane przeglądy, kontrole i konserwacje zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicz-
nego.  

4.1.11. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do używania urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi 
sprawnych technicznie, posiadających aktualne protokoły z badań.  

4.1.12. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do utrzymania na własny koszt terenu budowy i jej za-
plecza oraz pozostawienia miejsca wykonywanych prac w sposób uporządkowany i zabezpieczony. 

4.1.13. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Spółki – Pracownika 
nadzoru - o każdym wypadku przy pracy, zdarzeniu potencjalnie wypadkowym lub stwierdzonej choro-
bie zawodowej, zaistniałych podczas wykonywania usług na rzecz Spółki.  

4.1.14. W przypadku zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, Wykonawca/podwykonawca ma obowią-
zek natychmiast przerwać prace, zabezpieczyć teren robót i poinformować o tym fakcie Pracownika 
nadzoru. 

4.2. Bezpieczeństwo pożarowe 
4.2.1. Wykonawca/podwykonawca wykonujący usługi ma obowiązek przestrzegać powszechnie obowiązujące 

przepisy p.poż., a w przypadku wykonywania usług na terenie Spółki - także wewnętrzne uregulowania 
Spółki w tym zakresie, w szczególności ma obowiązek zapoznania pracowników z instrukcją bezpie-
czeństwa pożarowego budynku, – jeśli instrukcja dla danego obiektu jest opracowana.  

4.2.2. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą 
spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, inne miejscowe zagrożenie, utrudnianie prowadzenia 
działań ratowniczo-gaśniczych lub ewakuacji.  

4.2.3. Wykonawcy/podwykonawcy, posługującemu się urządzeniami zasilanymi energią elektryczną lub ga-
zem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogą spowodować zagrożenie pożarowe lub 
wybuchowe.  

4.2.4. Wykonawcy/podwykonawcy zabrania się dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń 
oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów odbioru energii elektrycznej 
lub gazowej.  

4.2.5. Ponadto zabrania się:  
- używania otwartego ognia w strefach i pomieszczeniach zagrożonych wybuchem oraz w miejscach 
odpowiednio oznakowanych przez Spółkę,  
- palenia papierosów (w tym tzw. e-papierosów) na terenie całej Spółki, za wyjątkiem miejsc do tego 
wyznaczonych,  
- przechowywania w pomieszczeniach produkcyjnych płynów łatwopalnych w ilościach większych niż 
wynosi zapotrzebowanie dobowe,  

http://intranet.dozamel.pl/
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- pozostawiania czyściwa, sorbentu itp., nasyconych lub zanieczyszczonych substancjami łatwopalnymi, 
utleniającymi się lub szkodliwymi dla zdrowia albo wydzielającymi zapachy bez zabezpieczenia ich w 
zamkniętych naczyniach z materiału niepalnego,  
- przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, których 
wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub wybuch,  
- blokowania dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego oraz punktów uruchamiania instalacji gaśni-
czych i oddymiających,  
- blokowania ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne, wyjść ewakuacyjnych, w tym 
wyjść pionowych i poziomych z tuneli kablowych.  
- zastawiania dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elek-
trycznych, 
- pozostawienie niewyłączonego dopływu energii elektrycznej po zakończonym dniu pracy. 

4.2.6. Prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym na terenie Spółki może się odbywać 
tylko za zgodą Pracownika nadzorującego lub osób przez niego wskazanych, w szczególności na pod-
stawie zezwolenia na wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych wydanego przez uprawnionego 
pracownika Służby Ochrony Przeciwpożarowej Spółki. 

4.2.7. Wykonawca/podwykonawca prowadzący prace niebezpieczne pod względem pożarowym musi posia-
dać własny sprzęt przeciwpożarowy posiadający aktualny przegląd.  

4.2.8. Używanie sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu (zabezpieczeniu) obiektów, urządzeń itp.            
do innych celów jest zabronione.  

4.2.9. Zabrania się wykonawcy/podwykonawcy ograniczania dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożaro-
wych, wyjść ewakuacyjnych oraz wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego.  

4.2.10. Zabrania się pozostawiania pojazdów i maszyn samojezdnych na drogach wewnętrznych, w pomiesz-
czeniach produkcyjnych Spółki oraz tarasowania nimi ciągów komunikacyjnych podczas prowadzenia 
robót, bez wcześniejszego uzgodnienia z Pracownikiem nadzorującym.  

4.2.11. Butle ze sprężonymi gazami, muszą być przechowywane w pozycji stojącej oraz zabezpieczone przez 
wywróceniem. W czasie, kiedy nie są używane, zawory oraz butle muszą być zabezpieczone kołnie-
rzami lub kołpakami ochronnymi. 

4.2.12. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Spółki – Pracownika 
nadzorującego lub/oraz Inspektora ochrony p.poż. o każdym zagrożeniu pożarowym oraz zaistniałym 
pożarze.  

4.3. Zasady ochrony środowiska  
4.3.1. Wykonawca/podwykonawca wykonujący usługi zobowiązany jest do stosowania w miejscu ich 

wykonywania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów,                  
w tym między innymi do:  

- ochrony gleby, wody, powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczenia szkodliwymi 
substancjami np.: olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi substancje i mieszaniny nie-
bezpieczne,  
- gromadzenia materiałów przewidzianych do wykonywania usług i powstałych odpadów w miejscach 
uzgodnionych ze Spółką, w sposób zapewniający ochronę środowiska, przez czas niezbędny do wyko-
nania zleconych usług. Powstałe odpady (papier, szkło, plastik, metal, odpady niesegregowane) muszą 
być umieszczone w odpowiednio oznakowanych pojemnikach/workach tj. papier - kolor niebieski, szkło 
- kolor zielony, plastik - kolor żółty, metal - kolor brązowy, odpady niesegregowane - kolor czarny),  
- oszczędnego korzystania z wody,  
- nieużywania do celów przemysłowych wody pitnej bez uzgodnienia ze Spółką,  
- utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie, włącznie z oczyszczaniem 
dróg zakładowych zanieczyszczonych używanym sprzętem,  
- stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych oznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający 
ich identyfikację oraz właściwe przechowywanie,  
- posiadania aktualnych kart charakterystyk w miejscu stosowania/przechowywania substancji/ miesza-
nin niebezpiecznych.  

4.3.2. Usuwanie materiałów zbędnych i powstałych odpadów następuje zgodnie z zasadą: „Wytwórcą odpa-
dów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czysz-
czenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy 
usługę chyba, że umowa stanowi inaczej”. W przypadku wytwarzania odpadów podczas wykonywania 
usług na rzecz Spółki, wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kopii dokumen-
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tów świadczących o odbiorze tych odpadów (karta przekazania odpadów) przez uprawniony podmiot 
gospodarczy oraz do przestrzegania zasad gospodarowania odpadami obowiązujących w Spółce (mię-
dzy innymi do selektywnej zbiórki odpadów). 

4.3.3. Warunkiem podpisania protokołu technicznego odbioru prac / protokołu odbioru robót jest usunięcie 
przez wykonawcę/podwykonawcę wszelkich odpadów powstałych podczas wykonywania usług na 
rzecz Spółki. 

4.3.4. Niedopuszczalne jest w szczególności:  
- zanieczyszczanie terenu Spółki i jej najbliższego otoczenia,  
- wycinanie drzew i krzewów na terenie Spółki bez jej zgody,  
- niszczenie trawników, zieleni służącej wiązaniu gleby,  
- wprowadzanie do kanalizacji Spółki substancji szkodliwych, substancji i mieszanin niebezpiecznych,  
- spalanie odpadów na terenie Spółki,  
- pozostawianie niezabezpieczonych substancji niebezpiecznych i pojemników po tych substancjach na 
terenie Spółki,  
- mycia pojazdów i sprzętu, 
- przechowywania zapasów paliw oraz tankowania pojazdów w miejscach nieuzgodnionych z Pracowni-
kiem nadzorującym. 

4.3.5. Jeśli w wyniku wykonywanej usługi wykonawca/podwykonawca spowoduje zagrożenie środowiska, 
zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego zdarzenia Pracownikowi nadzorującemu oraz 
Specjaliście ds. Ochrony Środowiska Spółki. 

4.3.6. Wykonawca/podwykonawca ponosi pełną, przewidzianą prawem odpowiedzialność za skutki narusze-
nia obowiązku ochrony środowiska, braku przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym oraz jest zo-
bowiązany do usuwania skutków negatywnego oddziaływania na środowisko na własny koszt.  

4.4. Postępowanie w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracownika 
Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności na wypadek wystąpienia ewentualnego za-
nieczyszczenia wody, gleby lub powietrza atmosferycznego, doszło do tego typu zagrożenia, wówczas 
należy postępować według niżej podanych zasad: 

4.4.1. W przypadku wycieku substancji, mogącej spowodować zanieczyszczenie gleby, należy ograniczyć 
możliwość jej rozprzestrzeniania poprzez zastosowanie dostępnych środków. Wyciek (w zależności od 
rodzaju substancji) należy zasypać sorbentem lub środkiem neutralizującym. Po wchłonięciu wycieku, 
zużyty sorbent lub środek neutralizujący należy zebrać do pojemnika oraz w uzgodnieniu z Pracowni-
kiem nadzorującym lub pracownikiem Działu Ochrony Środowiska Spółki, przekazać firmie unieszkodli-
wiającej odpady. 

4.4.2. W przypadku wystąpienia awarii oraz innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu osób, pracownicy 
wykonawcy niezwłocznie powiadamiają Pracownika nadzorującego oraz wskazanego pracownika Dzia-
łu Ochrony Środowiska i Służby Ochrony Przeciwpożarowej Spółki. 

4.4.3. W przypadku zaistnienia potrzeby ewakuacji, ewakuację prowadzi przełożony pracowników wykonaw-
cy/podwykonawcy do czasu przejęcia kierownictwa akcji przez wyznaczonego pracownika Spółki lub 
przedstawiciela specjalistycznych służb ratowniczych.  

4.5. Postępowanie na wypadek zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania prac  
W celu wyeliminowania lub ograniczenia skutków zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie wykonywa-
nia usług, takich, jak: hałas, pyły przemysłowe, porażenie prądem elektrycznym, poparzenie, pożar, wy-
buch – wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do podejmowania bez wezwania Spółki działań 
ochronnych i zapobiegawczych, a to m.in.:  
- hałas: stosowanie ekranów dźwiękochłonnych, stosowanie ochron osobistych słuchu,  
- pyły przemysłowe: stosowanie wentylacji mechanicznej ogólnej lub urządzeń wentylacji mechanicznej 
miejscowej, stosowanie środków ochrony indywidualnej np. maski przeciwpyłowe,  
- porażenie prądem elektrycznym: używanie narzędzi, maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z in-
strukcją i ich przeznaczeniem, stosowanie sprawnych i skutecznych ochron przeciwporażeniowych, 
przestrzeganie obowiązujących w Spółce instrukcji,  
- elementy ruchome: zachowanie odpowiedniej odległości od strefy zagrożenia, osłonięcie strefy zagro-
żenia, stosowanie środków ochrony indywidualnej,  
- poparzenia: odizolowanie pracownika przez zastosowanie technicznych środków ochron np. osłon, 
stosowanie środków ochrony indywidualnej;  
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- pożar i wybuch: zabezpieczenie przed zapaleniem materiałów palnych występujących w miejscu wy-
konywania prac oraz w rejonach przyległych, używanie do wykonywania prac wyłącznie sprzętu spraw-
nego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru, posiadanie w miejscu wyko-
nywania prac sprzętu umożliwiającego likwidację wszelkich źródeł pożaru, po zakończeniu prac należy 
sprawdzić miejsca, w których były wykonywane prace oraz rejony przyległe, przestrzeganie obowiązu-
jących w Spółce instrukcji.  
 

4.6. Pracownicy wyznaczeni do udzielania I pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania 
pożarów i ewakuacji pracowników  
Przed przystąpieniem do pracy pracownicy wykonawcy/podwykonawcy muszą zapoznać się z wykazem 
osób najbliżej zlokalizowanych względem miejsca wykonywania prac (pracowników Spółki lub użytkow-
nika terenu/budynku) wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. Przy czym wymóg ten nie zwalnia wyko-
nawcy/podwykonawcy z zapewnienia swoim pracownikom apteczek oraz powierzenia ich wyznaczonym 
pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy - w każdym zespole pracującym na tere-
nie Spółki powinna znajdować się taka osoba. 

4.7. Pomieszczenia pracy oraz pomieszczenia socjalne. 
Spółka nie zapewnia żadnych warunków socjalnych pracownikom wykonawcy/podwykonawcy, chyba, 
że warunki zawartej umowy stanowią inaczej. 
Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest zapewnić swoim pracownikom: 
- odpowiednie warunki socjalne, 
- magazyn na narzędzia pracy, 
- magazyn na materiały, 
- inne pomieszczenia niezbędne do prowadzenia określonych prac. 
Spółka nie odpowiada za szkody oraz kradzieże mienia znajdującego się na jej terenie, a należącego 
do Wykonawcy/podwykonawcy i jego pracowników. 

5. CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE PRZYSTĄPIENIE DO PRAC PRZEZ WYKONAWCĘ/ 
PODWYKONAWCĘ  
Wykonawca/podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Pracownikowi nadzoru na jego żądanie kopii 
dokumentów  
(o ile wymagają tego przepisy prawa lub zapisy umowy): 
- plan BiOZ i/lub ocenę ryzyka zawodowego, 
- dane kontaktowe do koordynatora sprawującego nadzór nad bhp, 
- wykaz osób wyznaczonych do udzielania I pomocy,  
- aktualne zaświadczenia lekarskie pracowników stwierdzające zdolność do wykonywania pracy na             
danym stanowisku, 
- aktualne szkolenia bhp pracowników, 
- uprawnienia lub zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje pracowników, 
- wykaz środków ochrony indywidualnej wraz z zapisami potwierdzającymi przeprowadzone przeglądy  
- wykaz substancji i mieszanin niebezpiecznych, w tym aktualnych kart charakterystyki, poświadczeń              
o zapoznaniu się z ich treścią,  
- wykaz maszyn i urządzeń wraz z zapisami potwierdzającymi przeprowadzone przeglądy oraz pomiary, 
- w przypadku prac spawalniczych przy użyciu gazów technicznych: przeglądy węży, butli, reduktorów. 

6. NADZÓR 

Spółka zastrzega sobie prawo do okresowych, niezapowiedzianych kontroli przestrzegania przepisów 
prawa a także audytów w, zakresie BHP, p.poż i ochrony środowiska, których wynik zapisywany jest               
w „Protokole kontroli z nadzoru nad wykonawcami”. 
Częstotliwość kontroli uwarunkowana jest od sposobu organizacji procesów pracy, w tym stopnia nara-
żenia na potencjalne zagrożenia oraz metod ich eliminacji w chwili faktycznego wystąpienia.  
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Spółka:  
- zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z „Taryfikatorem kar …”  
- wzywa wykonawcę i/lub podwykonawcę do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie,                
a po bezskutecznym upływie wskazanego terminu może wstrzymać wykonywanie prac na koszt i ryzyko 
wykonawcy (bez wypłaty odszkodowania), 
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- może w sytuacji, gdy stwierdzona nieprawidłowość bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu pracowni-
ków lub innych osób wykonujących te prace, a także osób przemieszczających w jego bezpośrednim 
otoczeniu, w trybie bezzwłocznym wstrzymać wykonywanie prac na koszt i ryzyko wykonawcy (bez wy-
płaty odszkodowania).  
- może zaniechać przyszłej współpracy. 

7. ZAŁĄCZNIKI 
7.1. B003 „Protokół kontroli z nadzoru nad wykonawcami”, 
7.2. B004 „Taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad i przepisów bhp, przeciwpożarowych, ochrony środo-

wiska oraz wymogów organizacyjnych przez wykonawców (firmy obce) na terenie Dozamel Sp z o.o., 
7.3. 105-00-02-03 „Oświadczenie wykonawcy”, 
7.4. 105-00-02-04 „Lista obecności ze szkolenia pracowników wykonawcy/podwykonawcy” 
7.5. 105-00-02-05 „Ogólne warunki organizacyjno-techniczne dla wykonawcy na terenie DOZAMEL sp.                   

z o.o. we Wrocławiu”, 
7.6. 105-00-02-06 „Ogólne zasady bhp., ppoż. i ochrony środowiska na terenie DOZAMEL Sp. z o.o.                  

we Wrocławiu przy ul. Fabryczna 10”, 
lub (w zależności od lokalizacji) 

7.7. 105-00-02-07 „Ogólne warunki organizacyjno-techniczne dla wykonawcy na terenie DOZAMEL                   
Sp. z o.o. w Kołobrzegu”, 

7.8. 105-00-02-08 „Ogólne zasady bhp., ppoż. i ochrony środowiska na terenie DOZAMEL Sp. z o.o.                    
w Kołobrzegu przy ul. Kościuszki 20”,  
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