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Załącznik Nr 2  

 
ZASADY KOORDYNACJI PRAC ZBIOROWYCH  

WYKONYWANYCH W TYM SAMYM MIEJSCU I CZASIE PRZEZ PRACOWNIKÓW 

ZATRUDNIONYCH PRZEZ RÓŻNYCH PRACODAWCÓW,  

W TYM PRAC WYMAGAJĄCYCH UZGODNIEŃ  

MIĘDZY SŁUŻBAMI ENERGETYCZNYMI i INWESTYCYJNYMI  

W RAMACH SODA POLSKA CIECH wraz ze wszystkimi zmianami. 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Zasady koordynacji prac zbiorowych stosuje się do prac wykonywanych w Soda Polska CIECH w tym 

samym miejscu i czasie przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców. 

2.  Przy realizacji wszelkich prac remontowych i inwestycyjnych ,obowiązkiem Zlecającego i Wykonawcy jest 

pisemne wskazanie osób odpowiedzialnych za nadzorowanie i koordynację prac. 

3. W razie, gdy jednocześnie  w tym samym miejscu i czasie  wykonują prace pracownicy zatrudnieni 

przez różnych pracodawców, istnieje obowiązek wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników tam pracujących.  

 

§ 2. OBOWIĄZKI KOORDYNATORA 

 

1. Zadaniem koordynatora jest przewidywanie i zapobieganie niepożądanym skutkom, jakie mogą 

wyniknąć z prowadzenia prac w tym samym miejscu i czasie  przez co najmniej dwóch pracodawców. 

Koordynator powinien mieć doświadczenie zawodowe w zakresie miejsca robót wykonywanych prac 

lub czynności. Powinien posiadać aktualne szkolenie w zakresie bhp właściwe do jego funkcji lub 

zawodu. 

2. Sprawowanie nadzoru przez koordynatora trwa tylko w czasie, gdy prace w tym samym miejscu 

wykonują pracownicy różnych pracodawców. 

3. Wyznaczony koordynator zobowiązany jest do: 

a) uzgadniania z Wykonawcami, których pracownicy pracują w tym samym miejscu 

 i czasie, zakresu ich robót i czasu ich trwania, terminu rozpoczęcia oraz  zakończenia prac, 

b) określenia rodzaju zagrożeń dla życia i zdrowia zatrudnionych, 

c) ustalenia osób nadzoru poszczególnych firm wykonujących jednocześnie prace w tym samym 

miejscu oraz koordynatorów Wykonawców zatrudniających podwykonawców, 

d) ustalania rozmieszczenia na terenie wykonywanych prac znaków bezpieczeństwa, informacyjnych, 

ostrzegawczych itp., 

e) zapoznania się z wykazem prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia życia. 

4. Koordynator sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy ma prawo do: 

a) niedopuszczenia do stosowania sposobu wykonywania prac bezpośrednio  

zagrażających zdrowiu lub życiu pracujących pracowników, 

b) niezwłocznego wstrzymania prac w razie stwierdzenia bezpośredniego 

zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia, 

c) odsunięcie od pracy pracownika nieprzestrzegającego przepisów i zasad   

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

§ 3. OBOWIAZKI  ZAKŁADU UTRZYMANIA RUCHU 

 

1. Zakład Utrzymania Ruchu w ramach zawieranych umów zobowiąże Wykonawców  

zatrudniających Podwykonawców do: 

a) wyznaczenia dla podwykonawców koordynatora, sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i 

higieną pracy dla obszaru prowadzonej przez siebie pracy, 

b) ustalenia zasad współdziałania uwzględniających sposoby postępowania w przypadku wystąpienia 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników, 

c) zapoznania podwykonawców i zobowiązanie ich do bezwzględnego przestrzegania wszystkich 

obowiązujących w Spółce aktów normatywnych związanych z wykonywaniem zadań na jej terenie, 

a w szczególności z wdrożoną zarządzeniem wewnętrznym Prezesa Zarządu Sody Polskiej CIECH 

sp. z o.o. z dnia 06 lipca 2009 r. nr ewidencyjny ZW – 09/2009 „Instrukcją wykonywania prac 

remontowych i modernizacyjnych o charakterze szczególnie niebezpiecznym na urządzeniach i 

instalacjach w Soda Polska CIECH” oraz  wdrożoną zarządzeniem wewnętrznym Prezesa Zarządu 

Sody Polskiej CIECH sp. z o.o. z dnia 29 czerwca 2009 r. nr ewidencyjny ZW– 08/2009 Instrukcją 

bezpieczeństwa Pożarowego dla Zakładu Produkcyjnego w Inowrocławiu i Zakładu Produkcyjnego 



2 

 

w Janikowie, 

2. Zakład Utrzymania Ruchu zobowiąże wszystkich wykonawców robót remontowych i inwestycyjnych 

do rejestrowania w książce kontroli prac remontowych godziny wejścia i wyjścia z oddziału / 

instalacji oraz ilości przebywających pracowników. 

3. Za koordynację prac inwestycyjnych odpowiedzialnym jest Kierownik Działu Przygotowania i 

Realizacji Inwestycji  

4.  Za koordynacje prac remontowych odpowiedzialnym jest Kierownik Działu Przygotowania i Realizacji 

Remontów. 

 

§ 4. OBOWIĄZKI DZIAŁU BHP i P.POŻ. 

Działu BHP i P.poż. zobowiązany jest w ramach posiadanych uprawnień i kompetencji do kontroli 

prowadzonych koordynacji, a w szczególności do:  

a) przeprowadzenia szkolenia wstępnego ogólnego w zakresie bhp i ochrony p.poż. dla  

firm zewnętrznych wg zatwierdzonego programu, 

b) doradztwa i doraźnych kontroli przestrzegania przez pracowników firm zewnętrznych  

obowiązujących przepisów i zasad bhp oraz norm i zarządzeń wewnętrznych Soda  

Polska CIECH. 

 

§5. OBOWIĄZKI ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO 

 

Kierownicy Oddziałów / Instalacji zobowiązani są do koordynacji prac w zakresie prowadzonego przez 

nich procesu produkcyjnego i eksploatacji na poszczególnych instalacjach z pracami prowadzonymi i 

nadzorowanymi przez Zakład Utrzymania Ruchu, a w szczególności do:  

a) wytypowania spośród nadzoru produkcyjnego pracowników, którzy przeprowadzą  instruktaż na 

stanowisku pracy , 

b) informowania Wykonawców o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy przy 

wykonywanych pracach, 

c) informowania Wykonawców o podejmowanych pracach eksploatacyjnych na urządzeniach, które 

mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pracowników Wykonawcy,  

d) uzgadniania z Wykonawcami wszelkich spraw związanych ze spełnieniem szczególnych warunków 

bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia konieczności wyłączenia i zatrzymania urządzeń i 

aparatów technologicznych. 

 

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

       1. Wszyscy wykonawcy robót remontowych , inwestycyjnych oraz pracownicy eksploatacji   

      przy wykonywaniu prac zbiorowych,  zobowiązani są do  przestrzegania przepisów  

      w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w szczególności w: 

a) Kodeksie pracy, 

b) Ustawie z dnia 07 lipca 1994r „Prawo budowlane” (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623), 

c) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. „W 

sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci” (Dz.U. z Nr 89, poz. 828, z późn.zm.), 

d) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. - „W sprawie służby bezpieczeństwa    i higieny  

pracy” (Dz.U. Nr 109, poz. 704 z późn.zm.) , 

e) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. „W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” (t.j. Dz.U. z 2003 r.  Nr 169, poz. 1650), 

f) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa   i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 

g) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. „W sprawie ustalania okoliczności      i przyczyn 

wypadków przy pracy” (Dz.U. Nr 105, poz. 870), 

h) Zarządzeniu Wewnętrznym Prezesa Zarządu Soda Polska CIECH Sp. z o.o. z dnia 19 sierpnia 2009 

roku nr ewidencyjny ZW – 10/2009 „W sprawie: ujednolicenia zasad postępowania przy realizacji 

zakupów i zlecaniu usług oraz weryfikacji wyboru ofert”, 

i) Zarządzeniu Wewnętrznym Prezesa Zarządu Soda Polska CIECH Sp. z o.o. z dnia 06 lipca 2009 roku 

nr ewidencyjny ZW-09/2009 – „Instrukcja wykonywania prac remontowych i modernizacyjnych o 

charakterze szczególnie niebezpiecznym na urządzeniach  i instalacjach w Soda Polska CIECH Sp. z 

o.o.”, 

j) Instrukcji bezpieczeństwa Pożarowego nr ewidencyjny I-NB-01/2009, 

k) Instrukcji planowania i realizacji działań remontowych aparatów i urządzeń produkcyjnych w Soda 

Polska CIECH Sp. z o.o. nr NU/02/2009, 

l) Instrukcji realizacji zadań inwestycyjnych w Soda Polska CIECH Sp. z o.o. nr NU/04/2009. 

2. Wszyscy wykonawcy robót remontowych , inwestycyjnych oraz pracownicy eksploatacji   

przy wykonywaniu prac zbiorowych,  zobowiązani są do  przestrzegania: 

a) Ogólnych warunków i zasad organizacji prac     - załącznik Nr 1 
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b) Obowiązków Wykonawcy robót                          - załącznik Nr 2 

c) Zasad łączności i alarmowania                             - załącznik Nr 3 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

DO  ZASAD KOORDYNACJI PRAC ZBIOROWYCH  

 

OGÓLNE WARUNKI i ZASADY ORGANIZACJI i PROWADZENIA PRAC 

1. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca (dotyczy to również Podwykonawcy oraz Dostawców) 

zobowiązany jest: 
1.1. Zapoznać się z: 

 Obowiązującymi w Spółce wewnętrznymi przepisami porządkowymi, bhp,    i p.poż.,  

 Wymaganiami Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001,  

 Innymi postanowieniami mającymi związek z realizacją prac. 

1.2. Zapoznać się z warunkami realizacji prac na określonym terenie, koniecznymi środkami 

zabezpieczenia prowadzonych prac oraz zabezpieczenia dla pracowników w środki ochrony 

indywidualnej. 

1.3. Posiadać: 

 Aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w tym z tytułu czynów niedozwolonych 

wobec osób trzecich (odpowiedzialność deliktowa), w zakresie prowadzonej działalności, 

 We wskazanych przez SODA POLSKA CIECH  przypadkach ubezpieczenie montażowe (dotyczy 

to zadań, w przypadku realizacji których Inwestor - SODA POLSKA CIECH sp. z o.o. 

powierza Wykonawcy do montażu lub remontu mienie o dużej wartości), 

 Uzgodnienie z organami ochrony środowiska w zakresie postępowania z odpadami 

powstającymi w wyniku działalności firmy. 

1.4. Przekazać prowadzącemu specjaliście bądź inspektorowi nadzoru SODA POLSKA CIECH 

„Informacje o zatrudnieniu firmy" – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego  

10 / 2009. 
1.5. Przygotować dokładną specyfikację (listę) wwożonych lub wnoszonych na teren poszczególnych 

obiektów w SODA POLSKA CIECH materiałów, narzędzi, wyposażenia i innych przedmiotów i 

uzyskać potwierdzenie powyższego na druku „Przepustki materiałowej" wystawionej na 

PORTIERNI GŁÓWNEJ SODA POLSKA CIECH Powyższy dokument stanowi podstawę do 

wystawienia umożliwiającej wywóz sprzętu i urządzeń po zakończeniu lub w trakcie 

wykonywanych robót. 

1.6. Skierować wszystkich pracowników na szczegółowe szkolenia w zakresie przepisów: 

 Bhp i p.poż. przez Dział BHP i P.POŻ., 

 Ochrony środowiska przez Dział Ochrony Środowiska. 

1.7. Zabezpieczyć pracowników w środki ochrony osobistej, a w szczególności w kaski ochronne. 

1.8. Celem identyfikacji pracownicy powinni posiadać napisy z nazwą firmy na ubraniach bądź kaskach 

ochronnych. 

1.9. Wyznaczyć osobę nadzorującą (stale przebywającą na terenie prowadzenia prac) upoważnioną do 

kontaktu i podejmowania decyzji w zakresie rozwiązywania bieżących problemów wynikłych w trakcie 

realizacji prac. 

1.10. Powierzyć kierowanie robotami osobie posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej 

specjalności, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

           1.11 Uzyskać pozwolenie od Spółki na zorganizowanie zaplecza w wyznaczonym miejscu,   

                    ustawienia kontenerów, sprzętu itp. 

1.12  Oznaczyć w sposób jednoznaczny: 

 Nazwą firmy kontenery, baraki, sprzęt itp., 

 Miejsca magazynowania odpadów z podaniem rodzaju i kodu odpadów. 

1.13.  Oznaczyć tablicą informacyjną teren, na którym są wykonywane roboty. 

1.14. Potwierdzić przyjęcie do stosowania niniejszych zasad wpisem w Dzienniku Budowy. 

2. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest:  

2.1. Zgłosić rozpoczęcie prac prowadzącemu specjaliście lub inspektorowi nadzoru. 

2.2. Zgłaszać na bieżąco (osobie jw.) ewentualność prowadzenia prac w wydłużonym dniu pracy (powyżej 

 8 godzin) lub w systemie zmianowym. 

2.3. Zabezpieczyć i utrzymywać na bieżąco porządek na terenie prowadzenia prac i na zapleczu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o odpadach. 

Zabrania się: 

 Gromadzenia odpadów w miejscach na ten cel nie wyznaczonych. 

 Umieszczania  odpadów pochodzenia przemysłowego oraz odpadów podlegających selektywnej 

zbiórce w kontenerach na odpady gospodarcze. 

 Spalania odpadów na powierzchni ziemi. 
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 Usuwania drzew, krzewów i niszczenia zieleni. 

 Wprowadzania do kanalizacji deszczowej zanieczyszczonych wód i ścieków. 

 Używania wody pitnej do innych celów niż socjalno - bytowe. 

 Wprowadzania do gruntu substancji stałych lub płynnych mogących spowodować degradację 

gleby lub zanieczyszczenie wód podziemnych jak np. oleje, rozpuszczalniki, farby, lakiery, 

detergenty, itp. 

2.4. Stosować środki ochrony osobistej zgodnie z PN, posiadające certyfikat bezpieczeństwa względnie 

deklarację zgodności. 

2.5. Zgłaszać zaistniałe zagrożenia prowadzącemu specjaliście lub inspektorowi nadzoru oraz 

gospodarzowi obiektu. 

2.6. Stosować przepisy porządkowe bhp i ppoż., a w szczególności uzyskiwać stosowne zezwolenia w 

przypadku prowadzenia prac o zagrożeniu pożarowym (prace spawalnicze, z otwartym ogniem, itp.) 

Prace prowadzić zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

energetycznych. 

2.7. Na bieżąco odpowiadać na zgłoszone zastrzeżenia i wpisy w Dzienniku Budowy. 

2.8. Stosować sprzęt techniczny, maszyny, pojazdy, oprzyrządowanie, narzędzia pracy, materiały i 

surowce spełniające wymogi obowiązujących przepisów, norm oraz posiadające niezbędne atesty, 

świadectwa lub certyfikaty bezpieczeństwa, względnie deklaracje zgodności. 

Wyeliminować ze stosowanych narzędzi i materiałów te z zawartością węglika krzemu, zwracając 

szczególną uwagę na tarcze ścierne używane przy pracach ręcznych. 

3. Po zakończeniu prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest: 
3.1. Wywieźć złom i oleje przepracowane w miejsca wskazane przez gospodarza obiektu, specjalistę lub 

inspektora nadzoru. Pozostałe odpady zagospodarować we własnym zakresie. 

3.2. Uporządkować i posprzątać teren prowadzenia prac oraz teren zaplecza. 

3.3. Zakończenie prac zgłosić na piśmie do prowadzącego specjalisty lub inspektora nadzoru. 

4. Przestrzegając zasad zawartych w niniejszych ogólnych warunkach Wykonawca 

zobowiązany jest prowadzić dokumentację budowy zgodnie z obowiązującym prawem, w 

zależności od charakteru prowadzonych robót. 

5. Odbiór robót (usług). 

Odbiór prac w zakresie realizacji zadań zakupowych, inwestycyjnych i remontowych prowadzony jest 

komisyjnie w składzie: 

– kierownik komórki organizacyjnej, na którego obiekcie było realizowane zadanie, 

– przedstawiciel bhp i ppoż., 

– inspektor nadzoru lub specjalista z komórki organizacyjnej realizującej dane zadanie 

– przedstawiciel Wykonawcy, 

Skład komisji odbiorowej może być uzupełniony o inne osoby, w zależności od specyfiki i rodzaju 

odbieranych prac. 

6. W przypadku robót / montażu jednorazowego, gdzie monter / ekipa montażowa pracuje tylko jeden / kilka 

dni na jednym obiekcie, należy procedurę wjazdu / wyjazdu ograniczyć do w/w punktu 1.5 w części IV 

niniejszych wytycznych. 

W przypadku nie przestrzegania ww. warunków i zasad, spowodowania niebezpieczeństwa dla ludzi, 

mienia lub zagrożenia dla środowiska Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia oraz 

koszty z tym związane. 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

DO ZASAD KOORDYNACJI PRAC ZBIOROWYCH 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT 

 

1. Wykonawca zapewnia przeszkolenie swoich pracowników w zakresie obowiązujących w Soda Polska 

CIECH przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, 

występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu 

prowadzenia prac i dróg ucieczkowych, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń oraz wewnętrznych 

regulaminów i instrukcji obowiązujących w Soda Polska CIECH, związanych z realizacją zadania. 

Wykonawca nie może zatrudniać w Soda Polska CIECH pracowników, którzy tego szkolenia nie odbyli. 

2. Osoby dozoru Wykonawcy odpowiedzialne są za: 

 zapoznanie wszystkich swoich pracowników oraz podwykonawców wykonujących prace 

z zagrożeniami występującymi w miejscu prowadzenia robót ze szczególnym uwzględnieniem prac na 

wysokości, dokumentem bezpieczeństwa, ryzykiem zawodowym oraz środkami profilaktycznymi 

koniecznymi do zastosowania w celu zmniejszenia ryzyka, 

 zabezpieczenie miejsca pracy pod względem spełnienia warunków BHP, przygotowanie wymaganych 

przepisami ewentualnych pomostów roboczych i bezpieczeństwa oraz sprzętu 

 zabezpieczającego (np. linki, szelki bezpieczeństwa), 
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 spowodowanie dostarczenia do miejsca robót narzędzi i urządzeń pomocniczych oraz bezpieczne ich 

stosowanie, 

 przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych, 

 bieżące szkolenie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż, zabezpieczenie 

przed załączeniem przez osoby nieupoważnione urządzeń znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 

miejsca prowadzenia prac, 

 zabezpieczenie bezpośredniego otoczenia miejsca pracy przez odpowiednie obarierowanie 

i oznakowanie zabezpieczające dostęp dla osób postronnych do strefy niebezpiecznej, 

 zapoznanie podległych pracowników z drogami ucieczkowymi z rejonu oraz sprzętem ppoż., sposobami 

łączności, alarmowania i gaszenia pożarów. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku w rejonie robót oraz do bieżącego usuwania 

zbędnych materiałów i odpadów, mogących blokować drogi ppoż. i ucieczkowe. 

4. Każdy pracownik przystępujący do prac powinien: 

 posiadać aktualne orzeczenie lekarskie, stosowne do charakteru wykonywanych prac, 

 posiadać potwierdzenie odbycia okresowego przeszkolenia w zakresie BHP, 

 być w stanie pełnej sprawności fizycznej i psychicznej, 

 być wyposażony w stosowny do wykonywania zadań sprzęt i środki ochrony osobistej, 

 odbyć instruktaż stanowiskowy, przeprowadzony przez osoby dozoru Wykonawcy, 

 być zapoznany z drogami ucieczkowymi ze stanowiska pracy, sprzętem ppoż. oraz sposobami 

łączności, alarmowania i gaszenia pożaru. 

5. Za spełnienie powyższych wymogów odpowiedzialność ponoszą osoby dozoru Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania i uzgadniania działań w zakresie prowadzonych robót ze 

służbami nadzoru elektrycznego, wykonawcą(-cami) innych robót w rejonie realizacji zadania. 

7. Rozpoczęcie prac może nastąpić po spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w 

umowie/zamówieniu, a w szczególności po: 

 opracowaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego szczegółowego harmonogramu robót. 

 przekazaniu Zamawiającemu kserokopii dokumentów:  

- stwierdzających odbycie przez pracowników Wykonawcy wymaganych badań 

- lekarskich i szkoleń bhp, 

- deklaracji zgodności oraz protokółów pomiarów elektrycznych na stosowane podczas robót 

urządzenia elektryczne, elektromechaniczne i mechaniczne. 

 dostarczeniu oświadczenia osób sprawujących kierownictwo i dozór nad pracami o znajomości ruchu 

Zakładu w zakresie wykonywanych prac, dostarczeniu oświadczenia osób sprawujących kierownictwo i 

dozór nad pracami o zapoznaniu się z „Ogólnymi warunkami i zasadami organizacji i prowadzenia 

usług” stanowiącymi Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wewnętrznego ZW – 10 / 2009.  

 dostarczeniu w razie takiej potrzeby „Oceny ryzyka zawodowego” na przewidywanym stanowisku 

pracy, opracowanej przez Wykonawcę. 

 sporządzeniu przez strony „Protokołu przekazania frontu robót wykonawcy” załącznik nr 8 do 

Instrukcji NB - 2 / 2009 stanowiącej załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego ZW- 09 / 2009. 

8. Przed rozpoczęciem prac osoba dozoru Wykonawcy przeprowadzi instruktaż stanowiskowy wszystkim 

pracownikom zatrudnionym przy zleconych pracach, uwzględniając szczegółowo warunki ich prowadzenia. 

Fakt przeszkolenia powinien być potwierdzony podpisem osób szkolonych. 

9. W przypadku zamiaru prowadzenia robót przez Wykonawcę (Podwykonawcę) w soboty i niedziele 

Wykonawca (Podwykonawca) zobowiązany jest do powiadomienia o tym inspektora nadzoru 

Zamawiającego odpowiedniej specjalności – nie później niż do środy do godziny 800 . 

10. Wykonawca odpowiada za prawidłową organizację i prowadzenie zleconych robót zgodnie z „Prawem 

budowlanym”, obowiązującymi normami, przepisami BHP, ppoż., obowiązującymi  technologiami i 

instrukcjami. 

11. Osoby dozoru Wykonawcy zobligowane są do przeprowadzania nakazanych przepisami kontroli miejsc i 

stanowisk pracy. 

1. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót dozór Wykonawcy na zmianie II informuje Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego lub nadzorującego realizację zadania Specjalistę Zamawiającego o stanie zatrudnienia, 

zakresie i rejonie wykonywania robót oraz godzinach rozpoczęcia i zakończenia prac. 

2. Strefy niebezpieczne w rejonie robót Wykonawca wytyczy w uzgodnieniu z dozorem Zamawiającego i 

trwale oznakuje tablicami ostrzegawczymi. 

3. Udostępnianie frontu robót w obiektach Zamawiającego, będących w eksploatacji, odbywać się będzie za 

zgodą prowadzącego eksploatację i na ustalonych przez niego warunkach. 

4. Prace wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego prowadzone będą 

na podstawie polecenia pisemnego wystawionego przez upoważnioną osobę dozoru Zamawiającego. 

5. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie swojego mienia tj. materiałów, sprzętu, narzędzi itp. 

6. Granicę odpowiedzialności Wykonawcy, dla urządzeń elektrycznych będących w eksploatacji Wykonawcy, 

ustala się na zaciskach kabli odpływowych z rozdzielni Zamawiającego do rozdzielni będących w 

eksploatacji Wykonawcy. 

7. Wpięcie nowo zabudowanych urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych do urządzeń (rozdzielni) 

Zamawiającego nastąpi pod nadzorem osoby dozoru ruchu elektrycznego Zamawiającego. 
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8. W przypadku wykonywania innych prac nie przewidzianych i nie uzgodnionych wcześniej należy 

przeprowadzać je ze szczególną uwagą tak, aby nie spowodować zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. 

Prace te można wykonywać po uzgodnieniu z osobą koordynującą ze strony Zamawiającego. 

9. Polecenia wykonywania prac pomocniczych dla przydzielonych Wykonawcy do pomocy pracowników 

Zamawiającego wydawane będą tylko przez osoby dozoru ruchu Zamawiającego. 

10. Wykonawca jest zobligowany do realizacji poleceń wydanych przez Dyspozytora Zakładu lub osobę 

działającą w jego imieniu, a w szczególności wydanych w celu uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 

lub ruchu zakładu górniczego. 

11. Jeżeli pomimo zachowania należytej ostrożności doszłoby do uszkodzenia kabli, lin lub urządzeń 

elektrycznych, Wykonawca natychmiast zawiadomi o tym Dyspozytora Zakładu lub Dyspozytora 

Zmianowego ds. Elektrycznych 

12. Pracownikowi Wykonawcy, który ulegnie wypadkowi pierwszej pomocy udziela Wykonawca. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca wypadku. 

14. Za skutki wypadków pracowników Wykonawcy oraz wypadków spowodowanych przez pracowników 

Wykonawcy, jak również w przypadku powstania innych roszczeń wynikających z przepisów Kodeksu 

Pracy, Kodeksu Cywilnego i innych przepisów prawnych odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

15. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany 

jest o tym fakcie powiadomić Dyspozytora Zakładu i służbę BHP Zamawiającego. 

16. Ustalenie okoliczności i przyczyn ww. wypadku oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji powypadkowej 

dokona służba BHP Wykonawcy z udziałem przedstawiciela komórki BHP Zamawiającego – stosownie do 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w przedmiotowej sprawie. 

17. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP 

Wykonawcy, udzielenia wszechstronnej pomocy osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadku. 

18. Wszelkie inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, nieuwzględnione w 

niniejszych zasadach będą regulowane za pomocą odrębnych, pisemnych porozumień w razie wystąpienia 

takiej potrzeby. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 DO ZASAD KOORDYNACJI PRAC ZBIOROWYCH  

 

ZASADY ŁĄCZNOŚCI i ALARMOWANIA 

 

Wypadki i wszelkie zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać Kierownikowi Budowy, Dyspozytorowi Zakładu 

Zamawiającego, Kierownikowi Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Kierownikowi Działu 

Przygotowania i Realizacji Remontów lub osobom odpowiedzialnym za realizację zadania wykazanym w 

zawieranych umowach. 
 

                                                                Załącznik  Nr  1  do „Ogólnych Warunków i Zasad…”    
                                                                                                              

 
 
 
 

 
                                    
 Inowrocław/Janikowo, dnia......................................... 
 

                                                                            

   

       INFORMACJA  O  ZATRUDNIENIU  FIRMY  

   

  

 1.                                       NAZWA   FIRMY  -  ADRES 

 
 

 
 

    

 

 
 

 

  2.         NAZWA  ZADANIA  INWESTYCYJNEGO,  REMONTU,  USŁUGI 

  
    

 

 

 
 

 

   3.               ORIENTACYJNY  OKRES  WYKONYWANIA  PRAC 

   
       miesiąc:                rok:  

 
     miesiąc:                     rok: 

         od      Do 

 

   4.                         POWIERZCHNIA  DZIERŻAWIONYCH: 

    BUDYNKÓW  GRUNTÓW   INNYCH 

   
  .............................. .......... 

    
  ............................ ........ 

 
  ............................. 
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  5.                        WYKAZ  SPRZĘTU  SAMOJEZDNEGO I DOSTAWCZEGO 

 Lp.                   Nazwa sprzętu           Nr rejestracyjny pojazdu 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  6.  WYKAZ  PRACOWNIKÓW  PRACUJĄCYCH NA TERENIE  Soda Polska CIECH 

 Lp.                      Imię i nazwisko  Seria i nr d. o., przez kogo wydany  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

  7.           OSOBA  PROWADZĄ CA  Z  RAMIENIA  Soda Polska CIECH 

   

    NAZWISKO   IMIĘ 

 

    
    Nr  telefonu 

  
     ..............................................       
                               Podpis 
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                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 2 do „Ogólnych Warunków i Zasad…” 

Pieczęć  Firmowa   

               MIESIĘCZNE  ZESTAWIENIE  DANYCH      

    WYJŚCIOWYCH  DO  ROZLICZENIA  RYCZAŁTOWEGO  OPŁAT             miesiąc                      rok 

 

 

 
  

    Dotyczy:                   

   

                                                                       Nazwa    zadania,    remontu   itp.                                                                                                              Uwagi 

 

     I     Ilość  zatrudnionych  pracowników  ( dot. wody i  ścieków )      

 

    II     Powierzchnia  użytkowanego  gruntu     

  

   III     Powierzchnia  użytkowa  zajmowanych  obiektów 

 

   1     obiektów  socjalno - bytowych 

 

     a)    do  wysokości  2,5 m     

 

               w  tym  ogrzewanych       

 

   b)    powyżej  wysokości  2,5 m  ( podać  wysokość)     

 

   w  tym  ogrzewanych       

 

    2     obiektów   warsztatowych   ( hal ) 

 

     a)    do  wysokości  2,5 m     

 

               w  tym  ogrzewanych       

 

   b)    powyżej  wysokości  2,5 m  ( podać  wysokość)     

 

   w  tym  ogrzewanych       
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  IV.      Podstawowy  sprzęt  z  napędem  elektrycznym 

 

                                        W y p e ł n i a    W y k o n a w c a      Wypełnia  Soda Polska CIECH 

 Lp.            N a z w a     s p r z ę t u    Zainstalowana  moc       Ilość  godzin    Współczynnik   Ilość  energii   U w a g i 

    1.       

    2.       

    3.       

    4.       

    5.       

    6.       

    7.       

 

   V.      Podstawowy  sprzęt    pobierający  inne  media 

 

Lp.         N a z w a     s p r z ę t u            Wydajność            Ilość  godzin          U w a g i  

    1.     

    2.     

    3.     

    4.     

    5.     

    6.     

 

 

                              ...................................................                                                                                                              ................................................. 
                                                Potwierdził:                                                                                                                                           Sporządził: 

            Uwaga: 
                                Niniejsze  zestawienie  nie  dotyczy  dzierżawionych  zapleczy  o  charakterze  stałym  oraz  poboru  mediów  odczytanych  z  liczników.  

 


