Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
w Dąbrowie Górniczej
LABORATORIUM

INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA ZASADY BHP DLA FIRM
ZEWNĘTRZNYCH WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE
LABORATORIUM DĄBROWSKICH WODOCIĄGÓW SP. Z O.
O.
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, UL. POWSTAŃCÓW 13

Załącznik nr 5.2 do Umowy nr IN/HA/U/…/17
1. Firmy zewnętrzne, zwane dalej Wykonawcą, zobowiązane są do wykonywania prac
będących przedmiotem umowy/zlecenia w sposób zgodny z zasadami:
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

a)

W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003
nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2014.1502 z późn.

b)

zm.)
c)

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. W sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy
czynników chemicznych (Dz.U.2005.11.86 z późn. zm.)

2. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy dla prac zleconych Wykonawcy przez
Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o. o. pełni wyznaczony pracownik Dąbrowskich Wodociągów,
którym

jest

tzw.

Koordynator

obecny

podczas

wykonywania

prac

wskazany

w

umowie/zleceniu.

3. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy Wykonawcy realizujący prace na terenie
laboratorium posiadają aktualne badania lekarskie oraz są wyposażeni w odpowiedni sprzęt
ochronny i środki ochrony indywidualnej niezbędne do wykonywania prac będących
przedmiotem umowy/zlecenia.

4. Na

terenie

laboratorium

zabrania

się

spożywania

jakichkolwiek

posiłków

(poza

pomieszczeniem socjalnym) i palenia tytoniu.

5. Nie należy tarasować dróg komunikacyjnych i przejść w laboratorium.
6. Prace będące przedmiotem umowy/zlecenia należy wykonywać w godzinach 07:00 – 14:30
7. Po przekroczeniu bramy wjazdowej Oczyszczalni Ścieków Centrum,

Wykonawca

zobowiązany jest kierować się bezpośrednio do laboratorium wyznaczoną drogą.

8. Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest zachowywać daleko idącą
ostrożność przy korzystaniu ze źródeł prądu elektrycznego – otoczenie źródła prądu powinno
być utrzymane w stanie suchym. Nie wolno włączać źródeł prądu mokrymi rękoma.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ostrożności podczas pracy w pobliżu
odczynników chemicznych i unikania kontaktu z nimi.
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10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania listy pracowników uprawnionych do wstępu na
teren laboratorium celem wykonania prac będących przedmiotem umowy/zlecenia.

11. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia i pisemnego wskazania Kierownika prac wraz
z podaniem numeru telefonu kontaktowego.

12. Za przestrzeganie przepisów BHP na terenie laboratorium Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.
o. na czas wykonania prac będących przedmiotem umowy/zlecenia odpowiada i pełną
odpowiedzialność za skutki ich nie przestrzegania ponosi Wykonawca.

13. Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują, że na terenie laboratorium występują zagrożenia
chemiczne (stężone kwasy i zasady – mają one działanie żrące, drażniące, uczulające,
toksyczne na organizm ludzki), biologiczne (mikroorganizmy chorobotwórcze w tym: wirusy,
bakterie, grzyby, pasożyty - występuje możliwość zakażenia chorobami zakaźnymi na drodze
oddechowej, pokarmowej, kontaktowej, czy też drogą przerwania ciągłości tkanek) oraz
rakotwórcze i mutagenne (potasu chromian i potasu dichromian). Wykonawca wykonujący
umowę/zlecenie w bezpośrednim narażeniu na działanie szkodliwego czynnika chemicznego,
biologicznego lub rakotwórczego i mutagennego, winien zapoznać się z kartą charakterystyki
danej substancji i zastosować się do środków ostrożności w niej zapisanych. Karty
charakterystyki są dostępne w Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o. o.
Wykonawca jest zobowiązany przekazać w/w informacje pracownikom, wykonującym prace
będące przedmiotem umowy/zlecenia.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem * się z instrukcją oraz z występującymi na terenie
laboratorium zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników, działaniami ochronnymi i
zapobiegawczymi podjętymi w celu ich wyeliminowania lub ograniczenia i zobowiązuję się
w imieniu swoim oraz podległych mi pracowników wykonujących prace na terenie
Laboratorium Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej do jej
bezwzględnego przestrzegania.

Dane Wykonawcy:
Nazwa i adres Firmy:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
NIP: …………………………………

*

niepotrzebne skreślić
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Kierownik prac realizowanych przez Wykonawcę:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………..
Tel.: ……………………………..

Dąbrowa Górnicza, dnia …………………………
……………………………….
Podpis Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:
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