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1. WYMAGANIA OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS REALIZACJI PRAC/ ZADAŃ 
1.1 Przed rozpoczęciem pracy, pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do ukończenia szkolenia z  
          zagrożeń występujących na terenie Zakładu Produkcyjnego (PKN ORLEN S.A., ANWIL S.A., 

ORLEN Południe S.A.)  właściwego dla prawidłowej realizacji usługi/umowy na rzecz ORLEN 
KolTrans S.A. 

 
1.2 Wykonawca/Dostawca zobowiązany jest zapoznać się i stosować do  zapisów aktualnych 

dotyczących zasad Ruchu Osobowego właściwych dla Zakładu Produkcyjnego (PKN ORLEN 
S.A., ANWIL S.A., ORLEN Południe S.A.), na terenie którego przewidziano realizację prac na 
rzecz ORLEN KolTrans S.A.  

 
1.3 Wszyscy pracownicy wykonawcy/dostawcy realizujący prace na rzecz ORLEN KolTrans S.A. 

zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie właściwe dla zajmowanego stanowiska, 
bez przeciwskazań do wykonywania pracy. 

 
1.4 Wszyscy pracownicy wykonawcy/dostawcy realizujący prace na rzecz ORLEN KolTrans S.A. 

zobowiązani są posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 
wstępnego/okresowego w dziedzinie BHP,  właściwego dla zajmowanego stanowiska. 

 
1.5    Każdy wykonawca zobowiązany jest dokonać oceny ryzyka dla robót, które zostaną mu   
          powierzone na podstawie umowy. Oceny należy dokonać z uwzględnieniem planowanej    
          technologii wykonania robót. Opracowanie musi zawierać konkretne rozwiązania techniczne i  
          organizacyjne, jakimi dysponuje wykonawca lub jakie planuje wprowadzić podczas realizacji  
          robót.  
 
1.6    Każdy wykonawca przed rozpoczęciem prac na terenie lub na rzecz ORLEN KolTrans S.A. 
         zobowiązany jest opracować i dostarczyć do właściwego Kierownika ORLEN KolTrans oraz  
         Służby BHP ORLEN KolTrans, Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR),   
         dla prac nietypowych i szczególnie niebezpiecznych. Instrukcja IBWR powinna, zawierać  
         sposób wykonania prac nietypowych oraz elementy ryzyka zawodowego związanego z  
         wykonywanymi pracami (w formie opisowej - karta analizy ryzyka zawodowego). 
 
1.7 Przed przystąpieniem do pracy,  pracownicy Wykonawcy będą poinstruowani przez 

pracownika Służby BHP lub zlecającego prace o obowiązujących na terenie ORLEN KolTrans 
S.A. przepisach dotyczących bezpieczeństwa pracy. 

 
1.8 Pracownicy Wykonawcy/Dostawcy muszą powiadamiać pracownika Służby BHP  lub 

zlecającego prace o wszelkiego rodzaju wypadkach przy pracy oraz zdarzeniach potencjalnie 
wypadkowych podczas wykonywania zadań na rzecz ORLEN KolTrans S.A. 

 
1.9    Wykonawca zobowiązany jest zidentyfikować występujące w ramach realizacji umowy roboty i    
          prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby i zapewnić właściwą    
          liczbę pracowników na tę okoliczność. Identyfikacji należy dokonać na podstawie Oceny   
          Ryzyka dla Zadania (ORZ) oraz obowiązujących przepisów. 
 
1.10 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby stosowane przez niego  wyposażenie tj. 

urządzenia, sprzęt, maszyny lub aparatura używane w celu realizacji zadania , posiadały  
właściwy standard, spełniały wszelkie normy i nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa ludzi lub zagrożenia dla środowiska. 

 
1.11 Pracownikowi Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, przysługuje prawo 

natychmiastowego przerwania każdej operacji, czynności montażu lub demontażu urządzenia/ 
sprzętu itp. o ile stwierdzone zostanie zagrożenie dla jego bezpieczeństwa lub zdrowia (lub 
innych ludzi). Wykonawca nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności związanej z 
ewentualnym wzrostem kosztów spowodowanych takim wstrzymaniem pracy. 
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1.12 Pracownicy Wykonawcy muszą przestrzegać każdej opracowanej przez ORLEN KolTrans S.A 

dotyczącej bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia (dotyczy również instrukcji wydawanych 
ustnie przez pracownika nadzoru ORLEN KolTrans S.A.). 

 
1.13 Podczas realizacji zleconych prac obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania 

otwartego ognia za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. 
 
1.14 Pracownicy Wykonawcy/Dostawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad trzeźwości. Na 

terenie ORLEN KolTrasn S.A. obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz środków 
odurzających. Osoby, co do których istnieje podejrzenie spożycia ww. środków oraz alkoholu, 
będą usuwane z terenu realizowanych prac, przez upoważnionych do tego pracowników 
Ochrony. Wykonawca/Dostawca ponosi koszty związane z przyjazdem oraz interwencją 
Ochrony oraz innych służb. 

 
1.15 Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do tego, by rzetelnie i sumiennie wykonywać pracę 

według obowiązującej dokumentacji technicznej oraz poleceń i decyzji nadzorującego prace. 
 
 
1.16 Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do znajomości i do przestrzegania wymagań 

prawnych i innych dotyczących BHP mających zastosowanie podczas realizacji zadania na 
rzecz ORLEN KolTrans S.A. 

 
1.17 Zabronione jest przez pracowników Wykonawcy/Dostawcy zastawianie: 

• dróg i wyjść ewakuacyjnych, 
• przejść/dróg dostępowych do apteczek pierwszej pomocy 
• sprzętu ppoż., 
• dróg transportowych, 

 
1.18 Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do utrzymywania miejsc pracy w należytej czystości 

oraz do bieżącego usuwania odpadów. Miejsce składaowania odpadów należy uzgodnić ze 
zlecającym prace. 

 
1.19 Bezwzględnie zabronione jest używanie sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu 

ORLEN KolTrans S.A.przez pracowników Wykonawcy do innych celów niż gaśnicze. 
 
1.20 Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie wyposażać swoich pracowników w 

sprawny technicznie podręczny sprzęt ppoż. (gaśnice, koce gaśnicze). 
 
1.21 Bezwzględnie zabronione jest wchodzenie na teren kolejowy (Bocznice) bez uzyskania 

wcześniejszej zgody wydawanej przez zarządcę infrastruktury lub właściwego przewoźnika 
kolejowego. 

 
1.22 Naruszenie zasad określonych w niniejszym dokumencie może skutkować zastosowaniem 

przez ORLEN KolTrans S.A. kar pieniężnych adekwatnych do popełnionego wykroczenia, 
zgodnie z Taryfikatorem dodatkowych kar pieniężnych, stanowiących załącznik do nniejszych 
wymagań. 

 
1.23 Każda firma przystępująca do realizacji prac/dzierżawy na/- terenie/nu ORLEN KolTrans S.A., 

zobowiązana jesty wypełnić i przekazać pracownikowi Służby BHP - Deklarację Zakresu BHP 
Firmy Przystępującej do Prac na ternie ORLEN KolTransrans S.A. – przed rozpoczęciem 
realizacji przedmiotu umowy. Deklaracja stanowi załącznik do nniejszych wymagań. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NARZĘDZI I SPRZĘTU 

2.1     Wszystkie narzędzia i sprzęt służący do realizacji zleconych prac powinny być sprawne 
technicznie oraz odpowiednio dobrane do wykonywanej pracy.  

2.2     Narzędzia i sprzęt powinny posiadać deklarację zgodności potwierdzoną znakiem 
bezpieczeństwa „CE” i posiadać ważne badania techniczne 

2.3     Wszelkiego rodzaju osłony zabezpieczające oraz samoczynne bezpieczniki elektryczne muszą 
właściwie spełniać swoją funkcję, po zainstalowaniu nie mogą być zmieniane lub usuwane. 

2.4     Zabrania się używania narzędzi własnej produkcji tzw. “samoróbek” 

2.5     Naprawa i montaż jakiegokolwiek sprzętu elektrycznego może być prowadzona jedynie przez 
uprawnione do tego osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

2.6     Zabrania się stoswoania przedłużaczy ogrodowych. Gniazda i wtyczki przedłużaczy 
elektrycznych powinny posiadać odpowiednią klasę ochronności. 

2.7     Po zakończeniu pracy wszystkie urządzenia należy odłączyć z napięcia a miejsce pracy 
uporządkować. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN BUDOWLANYCH I SPRZĘTU 

3.1     Wszystkie maszyny budowlane i sprzęt wykorzystywany przy realizacji zadania powinny być 
bezpieczne, w dobrym stanie technicznym oraz powinny być właściwie obsługiwane. 

3.2     Wrazie konieczności uzupełniania paliwa, urządzenia służące do tego celu powinny być 
odpowiednio wyposażone w gaśnice, uziemienie, znaki ostrzegawcze oraz odpowiednie 
dystrybutory paliwa. Nie wolno tankować pojazdów z włączonym silnikiem. 

3.3     Wszyscy kierowcy pojazdów i operatorzy urządzeń samojezdnych muszą posiadać 
odpowiednie uprawnienia w zależności od kategorii tych maszyn/ urządzeń. W tym właściwe 
aktualne badania psychotechniczne. 

3.4     Maszyny i urządzenia podlegające pod Urząd Dozoru Technicznego muszą posiadać aktualne 
dopuszczenie do eksploatacji i bieżące badania kontrolne. 

3.5     Pojazdy i maszyny budowlane w czasie przerwy w ich eksploatacji muszą zostać właściwie 
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, możliwością niekontrolowanego 
przemieszczenia, uderzenia przez inny pojazd/maszynę. Zabrania się pozostawiania ładunku 
zawieszonego na haku/trawersie w czasie przerwy w pracy maszyny. 

3.5     Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia do obsługi narzędzi, sprzętu i maszyny, przy których wymagane są dodatkowe 
uprawnienia i kwalifikacyjne, 

3.6.    Przy pracach transportowych  z użycim dźwigu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 
właściwą koordynację prac między zespołem, a operatorem dźwigu. Należy wyznaczyć 
sygnalistę/hakowego oraz ustalić zasady komunikacji z operatorem (droga radiowa lub sygnały 
ręczne) 

3.7.    Zabronione jest używanie uszkodzonych lub zużytych zawiesi podczas jakichkolwiek prac 
transportowych. 

3.8     Wszelkie pojazdy, maszyny i urządzenia samobieżne muszą być wyposażone w światło 
ostrzegawcze/błyskowe (sygnalizujące ruch pojazdu) oraz dźwiękowy sygnalizator cofania. 
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5. ZGŁASZANIE WYPADKÓW/ ZDARZEŃ POTENCJALNIE WYPADKOWYCH 

5.1     Po wystąpieniu wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego, gdzie 
poszkodowanym był lub mógł być Pracownik Wykonawcy informacja ta musi zostać 
przekazana niezwłocznie pracownikowi Nadzoru lub Specjaliście BHP  zatrudnionemu w 
ORLEN KolTrans S.A. 

5.2     Jeżeli wypadek wymaga udzielenia pierwszej pomocy, zlecający pracę z ramienia ORLEN 
KolTrans S.A. pomaga w zorganizowaniu pomocy przedlekarskiej i wezwaniu służb  
ratunkowych. 

5.3     W sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy Pracownika Wykonawcy , pracownik służby BHP 
wykonawcy w obecności uprawnionego pracownika ORLEN KolTrans  S.A. przeprowadza 
postępowanie wyjaśniające zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

4. WYKONYWANIE PRAC 

4.1     Wszystkie prace prowadzone na rzecz ORLEN KolTrans S.A. muszą być realizowane w 
oparciu o zezwolenie jednorazowe.  

4.2     Pracownicy Wykonawcy mają obowiązek informowania z dostatecznym wyprzedzeniem 
pracownika ORLEN KolTrans S.A. o planowaniu rozpoczęcia prac. 

4.3    Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na terenie prowadzonych prac ponosi  wykonawca.  

4.4     Przed rozpoczęciem prac, wykonawca zobowiązany jest dokonać kontroli analitycznej, 
przeprowadzić inspekcję miejsca pracy oraz instruktaż dla zespołu wykonawczego na temat 
wymagań bezpieczeństwa 

4.5     Zabrania się rozpoczynania prac bez wcześniejszego uzyskania zezwolenia na pracę. 
Rozpoczęcie prac może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu zezwolenia przez uprawnionego 
pracownik nadzoru ORLEN KolTrans S.A. 

4.6     Wskazana w zezwoleniu osoba do asekuracji,  pozostaje w stałym kontakcie  wzrokowym z 
zespołem (zespołami) wykonującym (i) pracę 

4.7     Do odebrania zezwolenia na pracę,  upoważniony jest pracownik nadzoru wykonawcy 
posiadający aktualne szkolenie wstępne/okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami 

4.8    Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego sotsowania zapisów zawartych w zezwoleniu 
na pracę, oraz zapewnić  w miejscu pracy, wskazany przez pracownika nadzoru ORLEN 
KolTrans S.A., sprzęt asekuracyjny, ostrzegawczy oraz środki ochrony indywidualnej I  
zbiorowej.  

4.9     Wykonawca i wydający zezwolenie mają prawo odmówić realizacji pracy/wydania zezwolenia 
jeśli warunki nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Stanowisko należy uzasadnić pisemnie. 

4.10   Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest skontrolować miejsce pracy i upewnić się 
czy nie istnieje ryzyko powstania pożaru lub innego zagrożenia mającego wpływ na 
bezpieczeństwo pracowników. 

4.11   Wykonawca każdorazowo po zakończeniu prac na podstawie zezewolenia jednorazowego 
zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pracownika nadzoru ORLEN KolTrans S.A. 
oraz do zamknięcia wystawionego zezwolenia. 
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5.4     Pracownicy wykonawcy mają możliwość zgłaszania zagrożeń bezpieczeństwa pracy za 
pośrednictwem pracownika nadzoru ORLEN KolTrans S.A. który zobowiązany jest umieścić je 
w serwisie elektronicznym “ZZBP” Zgłoś Zagrożenie Bezpieczeństwa Pracy. Realizację 
zaleceń zmierzających do usunięcia zagrożenia monitoruje pracownik służby BHP w ORLEN 
KolTrans S.A. 

 

6. PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ  / WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

6.1 Wszyscy pracownicy wykonujący pracę na terenie ORLEN KolTrans S.A. zobowiązani są do 
posiadania i stosowania wymienionych niżej środków ochrony indywidualnej:  

• kask ochronny (+ pasek podbródkowy z 4 pkt. mocowaniem do prac na wysokości, przy 
pozostałych pracach dopuszcza się stosowanie pasków z 2 pkt. mocowaniem) 

• okulary ochronne, 
• rękawice robocze/ochronne ( właściwe dla charakteru prowadzonych prac) 
• obuwie ochronne antyelektrostatyczne za kostkę z podnoskiem,  

z podeszwą antyprzebiciową i antypoślizgową, 
• odzież ochronna w wykonaniu antyelektrostatycznym, z długim rękawem oraz długimi 

nogawkami spodni (w przypadku prowadzenia prac z użyciem ognia otwartego, odzież 
ochronna w wykonaniu antyelektrostatycznym i trudnopalnym) 

• kamizelka odblaskowa koloru pomarańczowego z nazwą firmy 
• maska pełnotwarzowa przeciwgazowa (do ewakuacji) z filtropochłaniaczem ABEK2. 

6.2  Możliwe dodatkowe środki ochronne niezbędne do bezpiecznej realizacji konkretnych rodzajów 
prac to min: 

• Przyłbica spawalnicza (spawanie) 
• Okulary/gogle spawalnicze (cięcie palnikiem) 
• Przyłbica ochronna twarzy (cięcie, szlifowanie - prace przy których powstają odpryski) 
• Gogle ochronne szczelne chemicznie (prace z substancjami żrąco-pażącymi) 
• Maski przeciw pyłowe (prace w zapyleniu) 
• Maski z pochłaniaczami (malowanie, prace z subst. chemicznymi) 
• Szelki ochronne wraz z linką /+ amortyzator, urządzenie samohamowne/ (prace na 

wysokości) 
• Kombinezon ochronny (prace powodujące znaczne zabrudzenie) 
• i inne. 

6.3     Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani posiadać i stosować wyłocznie własne wyposażenie, 
niezbędne do prawidłowej realizacji usługi. 

6.4     Stosowane wyposażenie musi odpowiadać warunkom i środowisku, w jakim będą 
wykorzystane, potwierdzone stosownym dokumentem tj. deklaracja zgodności , attest,certyfikat 

6.5     W sytuacji zaistnienia konieczności wykorzystania środków należących do ORLEN KolTrans 
S.A. należy ten fakt zgłosić i uzgodnić z osobą zlecającą prace. Jeśli pracownik ORLEN 
KolTrans S.A. uzna za zasadne użycie www. środków, zobowiązany jest wyznaczyć osoby 
posiadającej odpowiednie kwalifikacje do obsługi danego urządzenia/maszyny. 

 
 


