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REGULAMIN
– WYMAGANIA OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W PKN ORLEN S.A.
1.

ZOBOWIĄZANIE STRON.

1.1

PKN ORLEN S.A. oraz Kontrahent w ramach realizacji umowy zobowiązują się do przestrzegania
poniższych zasad ogólnych:

1.2

1.1.1

ukierunkowanie na cel „unikanie szkody dla ludzi i mienia”,

1.1.2

racjonalne korzystanie z materiałów i energii,

1.1.3

odgrywanie wiodącej roli w promowaniu dobrych praktyk w branży,

1.1.4

zarządzanie kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
bezpieczeństwem procesowym z najwyższą starannością i zaangażowaniem wszystkich
pracowników. W ten sposób strony dążą do tego, by mogły być dumne z osiąganych w
tym zakresie wyników, dzięki czemu zdobywają zaufanie Klientów, udziałowców i
ogółu społeczeństwa, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju.

Kontrahent winien przestrzegać wszystkich wymagań określonych w niniejszym Regulaminie
i Wytycznych nr 1 i 2 wraz z załącznikami.
1.2.1

Wytyczne nr 1 i 2 wraz z załącznikami są integralną częścią tego Regulaminu
i zawierają podstawowe wymagania określone w zarządzeniach Kompleksowego
Systemu Prewencji. W dalszej części niniejszego Regulaminu Wytyczne nr 1 i 2 zwane
są łącznie „Wytycznymi”.

1.2.2

Wytyczne nr 1 pn. „Standardy Bezpieczeństwa PKN ORLEN S.A. Wytyczne projektowe
dla budowy nowych i modernizacji istniejących obiektów Zakładu Produkcyjnego i
Terminali Paliw PKN ORLEN S.A.”.

1.2.3

Wytyczne nr 2 pn. „Standardy Bezpieczeństwa PKN ORLEN S.A. Wytyczne BHP dla
kontraktorów z zarządzeń Kompleksowego Systemu Prewencji PKN ORLEN S.A.”.

1.2.4

Wytyczne udostępnione są na stronie www.orlen.pl wg. ścieżki:
Odpowiedzialny Biznes/Odpowiedzialność/Bezpieczenstwo/Wykonawcy
zewnętrzni/Strony/Wymagania_bezpieczenstwa lub pod adresem:
https://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Odpowiedzialnosc/Bezpieczenstwo/
Wykonawcy_zewnetrzni/Strony/Wymagania_bezpieczenstwa.aspx

1.2.5

Nieprzestrzeganie przez Kontrahenta lub któregokolwiek z pracowników Kontrahenta
wymogów określonych w niniejszym Regulaminie i Wytycznych nr 1 i 2 wraz
z załącznikami, będzie stanowiło poważne naruszenie warunków Umowy.

1.3

Kontrahent poinformuje swoich pracowników przed rozpoczęciem realizacji jakichkolwiek usług
o wymaganiach mających zastosowanie, poinstruuje pracowników o obowiązku ich ścisłego
przestrzegania i ostrzeże przed konsekwencjami wynikającymi w przypadku ich
nieprzestrzegania. Jeżeli pracownik nie będzie przestrzegał tych wymagań, Kontrahent
bezzwłocznie uniemożliwi takiemu pracownikowi dalszą realizację Usług i zastąpi go
pracownikiem zastępczym.

1.4

Kontrahent oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi wymaganiami w zakresie
bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa procesowego
zawartymi w przepisach ogólnie obowiązujących oraz w Wytycznych nr 1 i Wytycznych nr 2 wraz
z załącznikami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
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1.5

W razie, gdy PKN ORLEN S.A. po podpisaniu Umowy przedstawi Kontrahentowi dodatkowe
wytyczne bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa
procesowego lub zalecenia dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac oraz zabezpieczenia
projektowanych obiektów objętych przedmiotem Umowy, Kontrahent zobowiązany jest
stosować się do tych wytycznych i zaleceń.

2.

PROJEKTOWANIE I PLANOWANIE.

2.1

Kontrahent zobowiązany jest na etapie opracowania koncepcji przedmiotu Umowy do
uwzględnienia:
a) zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ludzi,
b) wymagań wynikających z zasad dobrej praktyki oraz postępu technicznego,
a następnie w opracowanej dokumentacji.

2.2

Kontrahent zobowiązany jest na etapie projektowania przedmiotu Umowy do zidentyfikowania
istotnych potencjalnych zagrożeń, a także ryzyka dla ludzi, jakie może wystąpić w trakcie
budowy, wdrażania, montażu i rozruchu, badania, eksploatacji oraz wycofania z ruchu obiektów
objętych przedmiotem Umowy.

2.3

Kontrahent zobowiązany jest do zaprojektowania obiektów objętych przedmiotem Umowy
w taki sposób, aby oprócz realizacji funkcji technologicznych, technicznych, organizacyjnych
i ekonomicznych:

2.4

2.3.1

uwzględnione zostały wymagania zasadnicze określone w przepisach wykonawczych
do ustawy o systemie oceny zgodności w odniesieniu do tych obiektów, jeżeli
wymagania takie zostały ustanowione, a także wymagania bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa procesowego określone we
właściwych przepisach ogólnie obowiązujących oraz wymagania zawarte
w Wytycznych dotyczące przedmiotu Umowy;

2.3.2

uwzględnione zostało wymagane bezpieczeństwo oraz ograniczone ryzyko utraty
zdrowia ludzi podczas jego budowy, wdrażania, montażu i rozruchu, badania,
eksploatacji oraz wycofania z ruchu obiektów objętych przedmiotem Umowy;

2.3.3

ograniczone zostało do wymaganego poziomu ryzyko utraty zdrowia ludzi na terenie
Zamawiającego.

W ramach działań projektowych Kontrahent zobowiązany jest do opracowania:
2.4.1

kryteriów pozwalających na ocenę, czy przedmiot Umowy jest bezpieczny dla ludzi
w trakcie budowy, badania, wdrażania, montażu, rozruchu, eksploatacji i wycofania
z ruchu;

2.4.2

zasad stosowania środków bezpieczeństwa dla ludzi, przewidzianych w etapie
projektowania przedmiotu Umowy;

2.4.3

zasad oceny i zmniejszania ryzyka dla ludzi w trakcie budowy, badania, wdrażania,
montażu, rozruchu, eksploatacji i wycofania z ruchu przedmiotu Umowy oraz
dokonania analizy przyjętych rozwiązań projektowych na bazie tych kryteriów,
przedstawienia tej analizy w opracowanej dokumentacji, a także opracowania
zestawień w/w kryteriów w podziale na etapy: budowy, rozruchu i eksploatacji.
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3. SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

3.1 Kontrahent oświadcza, że posiada wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
i zobowiązuje się do utrzymania ważności certyfikatu dla tego systemu przez cały okres realizacji
przedmiotu Umowy.
3.2 Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za zaangażowanie podwykonawców do wykonywania
prac szczególnie niebezpiecznych posiadających wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy, z wyjątkiem przypadków określonych przez Zamawiającego.
3.3 W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość zaangażowania dalszego podwykonawcy do
prac szczególnie niebezpiecznych pod warunkiem posiadania przez niego wdrożonego Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, po uprzedniej akceptacji Działu BHP
i Koordynacji Prewencji w GK Zamawiającego. W tym celu Kontrahent zobowiązany jest
przedstawić wniosek o akceptację wraz z Certyfikatem, o którym mowa powyżej, realizatorowi
Umowy.
3.4 W przypadku powierzenia prac Kontrahentowi, który nie posiada wdrożonego Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, jest On zobowiązany do przestrzegania wymagań z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego oraz ochrony przeciwpożarowej
przekazanych przez Zamawiającego.

4.

WYKONYWANIE PRAC NA TERENIE PKN ORLEN S.A.

4.1

Postanowienia ogólne

4.1.1 Kontrahent zapewni, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu Umowy zostaną
wyposażone w karty dostępu ze zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem (przepustki), a także
ubrania oznakowane nazwą firmy.
4.1.2 Kontrahent jest zobowiązany do przestrzegania przez pracowników własnych oraz
podwykonawców, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w przepisach
państwowych jak i w przekazanych Kontrahentowi Wytycznych standardach bezpieczeństwa
wykonywania prac w PKN ORLEN S.A.
4.2 Przygotowanie i organizacja prac:
4.2.1 Kontrahent zobowiązany jest do:
a) zastosowania w praktyce odpowiednich środków zmniejszających ryzyko zawodowe,
a także do sporządzenia planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczęciem
prac, wg zasad i postanowień określonych we właściwych przepisach
w przypadkach wymaganych tymi przepisami.
b) sporządzenia przed rozpoczęciem prac Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót lub „Planu
bezpiecznego wykonania prac na terenie PKN ORLEN S.A.” zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Wytycznych nr 2.
4.2.2 Kontrahent zobowiązuje się, że w sytuacjach, gdy w tym samym miejscu wykonują pracę
pracownicy zatrudnieni przez innych pracodawców, będzie współpracował z tymi pracodawcami
w sprawach bhp, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa procesowego.
4.2.3 Przedstawiciel Zamawiającego uzgodni z przedstawicielem Kontrahenta przed rozpoczęciem
prac objętych Umową zasady obopólnej współpracy, postępowania, nadzoru i komunikacji w
zakresie wszelkich aspektów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa
procesowego oraz ochrony przeciwpożarowej mogących wystąpić przy realizacji Umowy.
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4.2.4 Kontrahent zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego związanego z
pracami na terenie obiektów PKN ORLEN S.A. przed rozpoczęciem tych prac oraz do
dokumentowania tej oceny zgodnie z Polską Normą PN-ISO-45001:2018 (dopuszczalna jest
również PN-N-18002:2011) lub standardem stosowanym w Unii Europejskiej, a także do
okazania dokumentacji z tej oceny na żądanie przedstawiciela Zamawiającego.
4.2.5 Kontrahent zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac do przedstawienia Zamawiającemu oraz
przesłania do Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Zamawiającego wypełnionej „Deklaracji
BHP”, której wzór znajduje się w Wytycznych nr 2.
4.3. Stanowiska i procesy pracy, prace szczególnie niebezpieczne
4.3.1 Prowadzenie prac na terenie PKN ORLEN S.A. jest możliwe po uzyskaniu przez Kontrahenta
pisemnego zezwolenia na pracę wydawanego zgodnie z wewnętrznymi przepisami
Zamawiającego i wymaganiami zawartymi w Wytycznych nr 2.
4.3.2 Dla potrzeb każdego pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac Kontrahent zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu (osobie wydającej pisemne zezwolenie) imienną listę pracowników
Kontrahenta i podwykonawców.
4.4. Stan techniczny maszyn, urządzeń, narzędzi.
4.4.1 Kontrahent zobowiązany jest do używania wyłącznie narzędzi, materiałów i sprzętu w pełni
sprawnego z odpowiednim dopuszczeniem technicznym, atestami, świadectwami i
certyfikatami.
4.4.2 Kontrahent zobowiązany jest do posiadania i okazywania przedstawicielowi Zleceniodawcy
dokumentacji eksploatacyjnej dla każdej maszyny lub sprzętu np. pomiary ochronne, przeglądy
konserwacyjne, potwierdzenie dopuszczenia Transportowego Dozoru Technicznego, Urzędu
Dozoru Technicznego , i inne dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo użytkowania.
4.4.3 Pozostałe wymagania w tym zakresie znajdują się w Wytycznych.
4.5. Pracownicy – szkolenia, badania lekarskie, uprawnienia, doświadczenie, opieka medyczna.
4.5.1 Każdy pracownik Kontrahenta oraz pracownicy jego podwykonawców czy innych osób
pracujących na ich rzecz przed rozpoczęciem realizacji usług muszą uczestniczyć w instruktażu,
w trakcie którego zostaną przekazane informacje o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia
oraz ochrony przeciwpożarowej podczas prac na terenie Zamawiającego.
4.5.2 Kontrahent oświadcza, że jego pracownicy wykonujący na terenie PKN ORLEN S.A. prace,
legitymują się aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania tych prac, a także posiadają uprawnienia kwalifikacyjne właściwe do rodzaju prac
wykonywanych w ramach przedmiotu Umowy.
4.5.4 Kontrahent zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom opieki medycznej oraz zorganizowania
opieki nad pracownikiem poszkodowanym w zdarzeniu wypadkowym zaistniałym w trakcie
wykonywania prac na terenie PKN ORLEN S.A.
4.5.5 W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika
Kontrahenta albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym
osobom, pracownik Kontrahenta ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy,
zawiadamiając o tym niezwłocznie swojego przełożonego.
4.5.6 Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa wymienionego zagrożenia, pracownik
Kontrahenta ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie
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swojego przełożonego. O stwierdzonym zagrożeniu oraz wstrzymaniu pracy, Kontrahent jest
zobowiązany do poinformowania o tym Zlecającego.
4.5.7 Pracownicy Kontrahenta zobowiązani są do niezwłocznego zgłaszania zidentyfikowanych przez
siebie zagrożeń bezpieczeństwa pracy występujących na obszarze objętym pracami, jak i na
terenie PKN ORLEN S.A. Szczegółowe zasady zgłaszania zagrożeń bezpieczeństwa pracy
określone są w Wytycznych nr2.
4.6. Transport wewnętrzny, drogi wewnętrzne.
4.6.1 Kontrahent zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, do poinformowania swoich
pracowników, pracowników podwykonawców oraz innych osób pracujących na ich rzecz, że na
terenie Zakładu, Zakładu CCGT lub Zakładu PTA oraz w terminalach paliw mogą: przemieszczać
się wyznaczoną drogą do miejsca wykonywania prac objętych przedmiotem Umowy, przebywać
w obszarze wykonywania prac objętych przedmiotem Umowy,
Zabrania się osobom wykonującym prace na rzecz Kontrahenta przebywania poza wyznaczonym
obszarem oraz wyznaczonymi drogami, z wyjątkiem przypadków związanych
z realizacją Umowy.
4.6.2 Wjazd środków transportu na tereny Zakładu, Zakładu CCGT lub Zakładu PTA oraz terminali paliw
wykonywany jest na podstawie pisemnego pozwolenia na wjazd.
4.7. Bezpieczeństwo pożarowe oraz wybuchowe.
4.7.1 Kontrahent oświadcza, że pracownicy działający w jego imieniu korzystają przy wykonywaniu
i zabezpieczeniu prac pożarowo niebezpiecznych ze sprzętu posiadającego ważne badanie
i przeglądy techniczne oraz w przypadku wykonywania prac w strefach gdzie potencjalnie mogą
powstać atmosfery wybuchowe, dopuszczenia do pracy w atmosferze wybuchowej.
4.7.2 Kontrahent zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny:
a) zagrożeń pożarowych w przypadku prowadzenia na terenie Zamawiającego prac
wymagających użycia ognia otwartego;
b) zagrożenia wybuchem w przypadku planowania prac w miejscach gdzie mogą wystąpić
atmosfery wybuchowe.
4.8. Informowanie o zdarzeniach kryzysowych.
4.8.1. Kontrahent oświadcza, że przekaże do Działu BHP i Koordynacji Prewencji w GK Zamawiającego
informacje o wszystkich wypadkach przy pracy oraz wydarzeniach wypadkowych bezurazowych
pracowników oraz podwykonawców, jakie wydarzyły się podczas wykonywania prac na terenie
PKN ORLEN S.A. według wzorów zawartych w Wytycznych nr 2, po uprzednim/wcześniejszym
usunięciu danych osobowych poszkodowanego i innych osób występujących w tych
dokumentach.
4.8.2. Kontrahent oświadcza, że zobowiązuje się do prowadzenia dochodzenia powypadkowego
w obecności przedstawiciela Działu BHP i Koordynacji Prewencji w GK Zamawiającego, a także
przekazania kopii dokumentacji powypadkowej, sporządzonej zgodnie z przepisami
obowiązującymi w tym zakresie, po uprzednim/wcześniejszym usunięciu danych osobowych
poszkodowanego i innych osób występujących w tych dokumentach.
4.8.3 Kontrahent oświadcza, że przekaże Zakładowej Straży Pożarnej Zamawiającego informacje
o wszystkich zdarzeniach pożarowych (zapłon, samozapłon, pożar) i innych miejscowych
zagrożeniach, jakie zauważy podczas wykonywania prac na terenie PKN ORLEN S.A. według
wzoru zawartego w Wytycznych nr 2.
4.9. Zarządzanie bezpieczeństwem podwykonawców.
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4.9.1 Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za:
a) poinformowanie Zamawiającego oraz uzyskanie jego zgody na zatrudnienie Podwykonawcy
oraz dalszych podwykonawców.
b) zaangażowanie Podwykonawców posiadających certyfikowane Systemy Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, z wyjątkiem przypadków określonych przez
Zamawiającego,
c) działania oraz zaniechania własne jak i swoich Podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców i innych osób pracujących na ich rzecz.
4.9.2 Kontrahent zobowiązany jest do umieszczenia w umowach zawieranych z Podwykonawcami na
prace wykonywane na terenie PKN ORLEN S.A. wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
oraz zapisów:
a) „Podwykonawca oświadcza, że wykona prace szczególnie niebezpieczne w ramach
przedmiotu Umowy w 100% samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców i innych
osób pracujących na ich rzecz”.
b) „Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania dalszych
podwykonawców oraz innych osób pracujących na ich rzecz, a także za działania i
zaniechania własne”.
4.9.3 Kontrahent zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o obecności na terenie PKN
ORLEN S.A. podwykonawców i ich dalszych podwykonawców, a także innych osób pracujących
na ich rzecz, przed rozpoczęciem przez nich prac.
4.9.4. Dodatkowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy podwykonawców znajdują się
w Wytycznych nr 2.

4. 10 Kontrole i nadzór bhp, p.poż.
4.10.1 Kontrahent zobowiązany jest w czasie wykonywania prac na terenie PKN ORLEN S.A. do
zapewnienia:
a)

nadzoru służby bhp i służby ochrony p.poż. w liczbie co najmniej 1 osoby na 100
zatrudnionych przy realizacji Umowy,

b)

nadzoru służby bhp w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy wykonywaniu
prac szczególnie niebezpiecznych.

c)

nadzoru służby ochrony p.poż. w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

d)

bezpośredniego nadzoru przełożonego w liczbie co najmniej 1 osoby na 10 zatrudnionych
w czasie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych na terenie PKN ORLEN S.A.

4.10.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość do prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania
obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
bezpieczeństwa procesowego.
4.10.3 Kontrahent oświadcza, że w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa procesowego będzie łącznie ze swoimi pracownikami
oraz pracownikami podwykonawców respektował uwagi i polecenia przedstawicieli
Zamawiającego w tym służb bhp, i służb ochrony przeciwpożarowej oraz Koordynatora bhp i
zobowiązuje się do współdziałania w zakresie prewencji wypadkowej oraz pożarowej podczas
prac realizowanych na terenie PKN ORLEN S.A.
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4.10.4 Koordynator bhp w procesach inwestycyjnych i remontowych na terenie PKN ORLEN S.A.
zobowiązany jest do prowadzenia codziennych wizyt bezpieczeństwa (tzw. spacerów
bezpieczeństwa – Safety Walks) z przedstawicielami służb bhp Kontrahenta i sporządzania
stosownych dokumentów wskazanych przez służby bhp i p.poż. Zamawiającego.
4.11. Odzież ochronna, obuwie ochronne, odzież robocza, obuwie robocze oraz pozostałe środki
ochrony indywidualnej
4.11.1 Kontrahent zobowiązany jest do wyposażenia pracowników w odzież ochronną, obuwie
ochronne i środki ochrony indywidualnej dobrane do ochrony przed występującymi
zagrożeniami z uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego. Szczegółowe wymagania w tym
zakresie zawarte są w Wytycznych nr 2.
4.11.2 Wszystkie środki ochrony indywidualnej oraz obuwie ochronne i odzież ochronna muszą
posiadać oznaczenie CE.
4.12. Sankcje.
4.12.1 W razie stwierdzenia przez nadzór Zamawiającego niewywiązywania się Kontrahenta podczas
realizacji Umowy z postanowień zawartych w niniejszym paragrafie oraz rażącego naruszania
przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa procesowego zawartych w przepisach ogólnie
obowiązujących, a także wymagań zawartych w Wytycznych, Zamawiający zastrzega sobie
możliwość prowadzenia postępowań według zasad określonych w Wytycznych nr 2 a
Kontrahent zobowiązuje się do stosowania i/lub przestrzegania tych zasad oraz wykonania
decyzji wydanych na ich podstawie przez Zamawiającego.
4.12.2 Naruszenie zobowiązań w zakresie przestrzegania BHP oraz ochrony przeciwpożarowej stanowi
istotne naruszenie warunków Umowy i stanowi podstawę do jej rozwiązania przez ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiającego oraz do odstąpienia od realizowanych Zleceń.
4.13. Ochrona środowiska pracy.
4.13.1 Kontrahent jest obowiązany kontrolować wszystkie substancje, narzędzia, materiały
i urządzenia wykorzystywane przy realizacji prac, ustalać ich wpływ na bezpieczeństwo prac
oraz zapewniać związane z nimi informacje, szkolenie i sprzęt ochronny dla pracowników.
4.13.2 Kontrahent zobowiązuje się, że stosowane substancje niebezpieczne będą znajdowały się na
miejscu prowadzenia Prac tylko przez czas niezbędny do ich wykonania. Substancje
niebezpieczne wraz z pojemnikami lub opakowaniami, będą przez Wykonawcę usuwane z
miejsca prowadzenia prac zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach prawa.
4.13.3 Kontrahent ograniczy do absolutnego minimum, poprzez kontrolę i zastosowanie środków
ochronnych wszelkie niedogodności wynikające z powstałego na skutek prowadzenia prac
zapylenia lub zadymienia.
4.13.4 Kontrahent zobowiązuje się kontrolować natężenie hałasu w miejscu prowadzenia prac oraz
będzie przestrzegał ograniczeń nałożonych przez lokalne władze w tym zakresie. Kontrahent
zobowiązuje się dołożyć starań celem redukcji poziomu hałasu w drodze właściwego doboru
i konserwacji sprzętu i urządzeń.
4.14 Raportowanie.
4.14.1 Kontrahent zobowiązany jest po zakończeniu każdego miesiąca (do 5 dnia miesiąca następnego)
raportować do Zlecającego wykonanie prac po stronie Zamawiającego, ilości przepracowanych
przez niego roboczogodzin oraz przez jego podwykonawców na terenie PKN ORLEN S.A. w celu
właściwego ustalenia wskaźnika wypadkowości.
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4.14.2 Koordynator BHP jest zobowiązany okresowo raportować do Działu BHP i Koordynacji Prewencji
w
GK
Zamawiającego
wyniki
swoich
działań
w
sposób
uzgodniony
z przedstawicielami służb bhp i p.poż. Zamawiającego.

5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1

Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania własne jak i swoich
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców i innych osób pracujących na ich rzecz.

5.2

Kontrahent realizujący prace inwestycje na terenie Zakładu, Zakładu CCGT lub Zakładu PTA oraz
terminali paliw Zamawiającego lub terenach przyległych, który planuje utworzenie zapleczy i/lub
organizuje plac budowy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w
Wytycznych nr 2.

5.3

Wytyczne wymienione w Regulaminie, które stanowią uzupełnienie dla regulacji ujętych w tym
dokumencie:
 Wytyczne nr 1 – „ Standardy Bezpieczeństwa PKN ORLEN S.A. Wytyczne projektowe dla budowy
nowych i modernizacji istniejących obiektów Zakładu Produkcyjnego i Terminali Paliw PKN
ORLEN S.A.”
 Wytyczne nr 2–„Standardy Bezpieczeństwa PKN ORLEN S.A. Wytyczne BHP dla kontraktorów z
zarządzeń Kompleksowego Systemu Prewencji PKN ORLEN S.A.”.

