W przypadku pytań
lub wątpliwości skontaktuj
się z najbliższym specjalistą
BHP lub wejdź na:
www.skanska.pl/bhp,
one.skanska/bhp

Standard ten:
•

zawiera wymagania
wynikające z prawa
i norm polskich
oraz wewnętrznych
uregulowań Skanska S.A.

•

jest obligatoryjny dla
wszystkich jednostek
Skanska S.A.

•

pomaga zapewnić
bezpieczne i skuteczne
praktyki podczas prac.

Zasady wyboru
podwykonawców
i dostawców

Standard 19.2

Standard pracy

Standard ten zawiera minimum wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy, jakie są
stawiane podwykonawcom i dostawcom Skanska na etapie ich wyboru.
Już na etapie przygotowania projektu do realizacji w Skanska prowadzi się dokładne
planowanie, zmierzające do rozdzielenia zakresu robót pomiędzy siły własne
i podwykonawcze. Właściwy wybór podwykonawców i dostawców jest jednym
z decydujących czynników gwarantujących dotrzymanie harmonogramu realizacji,
kosztów oraz poziomu bezpieczeństwa pracy.

A. Wstęp
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1. Każdy podwykonawca lub dostawca
zakwaliﬁkowany do realizacji zadań
na budowie Skanska ma obowiązek
stosowania się do ustanowionych wymagań
związanych z bezpieczeństwem i higieną
pracy.
2. Podwykonawca to podmiot gospodarczy
realizujący na projekcie Skanska usługi
budowlane – roboty podwykonawcze, czyli
robociznę wraz z materiałem lub sprzętem.
3. Dostawca to podmiot gospodarczy
realizujący dostawy materiału lub inne
usługi na potrzeby Skanska.
4. Podmiot gospodarczy może zostać
podwykonawcą lub dostawcą
Skanska w wyniku procesu wyboru
i kwaliﬁkacji, określonego szczegółowo
w uregulowaniach wewnętrznych.
5. Procesami wyboru, kwaliﬁkacji oraz oceny
podwykonawców lub dostawców zarządza
system „Forum oceny podwykonawców
i dostawców”, stanowiący jeden z modułów
korporacyjnej aplikacji biznesowej KORAB.
6. Zasady korzystania z aplikacji KORAB
oraz „Forum oceny podwykonawców
i dostawców” określają procedury
wewnętrzne Skanska.
7. System oceny podwykonawców
i dostawców ma wspierać zespoły
oferowania oraz zespoły na projektach
w zakresie:
• wyszukiwania podwykonawców
i dostawców
• doboru podwykonawców i dostawców
• kwaliﬁkacji podwykonawców
i dostawców do oferty i na projekt.

8. „Forum oceny podwykonawców
i dostawców” jest bazą danych
o współpracujących ze Skanska
podwykonawcach i dostawcach wraz
z oceną jakości tej współpracy.
9. „Forum oceny podwykonawców
i dostawców” jest także:
• systemem obiektywnej oceny
podwykonawców i dostawców
• forum wymiany informacji
i doświadczeń płynących ze współpracy
z ﬁrmami podwykonawczymi
i dostawczymi
• narzędziem pomagającym
w zarządzaniu relacjami
z podwykonawcami i dostawcami.
10. Na etapie kwaliﬁkacji (OF‘ – oferowanie na
etapie realizacji) oraz realizacji
(R – realizacja projektu) podwykonawcy
i dostawcy są oceniani także pod względem
bezpieczeństwa i higieny pracy.
11. Użytkownikami „Forum oceny
podwykonawców i dostawców” są tylko ci
pracownicy, którym nadano prawo dostępu
do forum.
B. Proces wyboru
1. Wyboru oraz oceny podwykonawców
i dostawców dokonuje się :
• prowadząc oferowanie na etapie
budowania oferty – proces ten oznacza
się w procedurze zaopatrzenia jako OF
• prowadząc oferowanie na etapie
realizacji – proces ten oznacza się
w procedurze zaopatrzenia jako OF’
• realizując projekt – proces ten oznacza
się w procedurze zaopatrzenia jako R.
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2. Wszystkie roboty podwykonawcze,
materiały oraz usługi niezbędne do
prawidłowego zrealizowania projektu
muszą być ujęte w „Planie zaopatrzenia”
tworzonym przez koordynatora
ds. zaopatrzenia, kierownika budowy oraz
inżyniera projektu.
3. Zespół opracowujący „Plan zaopatrzenia”
korzysta z informacji zawartych w „Forum
oceny podwykonawców i dostawców” oraz
pochodzących z rynku.
4. Osoby prowadzące konkurs ofert w celu
wybrania podwykonawców i dostawców są
zobowiązane przesłać wszystkim oferentom
identyczne „Zapytania ofertowe”.
5. Do każdego „Zapytania ofertowego” muszą
być dołączone „Wymagania w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy w Skanska”.
6. „Wymagania w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy w Skanska” stanowią
uzupełnienie określonych polskim
prawem przepisów BHP i są bezwzględnie
obowiązujące w całej ﬁrmie.
7. Obowiązkiem podwykonawców
i dostawców jest zapewnienie, aby wszyscy
ich pracownicy rozumieli oraz stosowali się
do „Wymagań w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy w Skanska”.
8. Wszelkie koszty związane ze spełnieniem
wymagań w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy w Skanska muszą mieć
odzwierciedlenie w cenie ofertowej,
składanej przez podwykonawcę lub
dostawcę.
9. Każdy dostawca składający ofertę jest
zobowiązany uwzględnić w niej następujące
wymagania w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy w Skanska:
• środki transportu muszą być
wyposażone w dźwiękowy sygnalizator
cofania i błyskowe światło ostrzegawcze
– jeśli pojazdy dostawcy nie będą

Rys. 1 Wyposażenie środków transportu w dźwiękowy
sygnalizator cofania i błyskowe światło ostrzegawcze
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wyposażone w te urządzenia, ich wjazd
na teren budowy będzie możliwy pod
warunkiem, że ruch takiego pojazdu
będzie odbywać się pod bezpośrednim
nadzorem osoby wyznaczonej do tego
celu przez kierownictwo budowy (Rys. 1)
• dostarczane materiały muszą być
załadowane w sposób niestwarzający
zagrożenia dla życia i zdrowia
pracowników w trakcie transportu
i rozładunku
• kierowcy muszą być wyposażeni
w środki ochrony osobistej,
przewidziane do stosowania na placu
budowy, w tym jako minimum ustala się:
hełm ochronny, kamizelkę ostrzegawczą
oraz obuwie robocze
• kierowca pojazdu nie może oddalać się
od środka transportowego bez zgody
kierownictwa budowy
• dostawca musi z odpowiednim
wyprzedzeniem, w terminie ustalonym
z kierownictwem budowy przekazać
dokumenty z zakresu składowania,
montażu i użytkowania dostarczanych
materiałów i urządzeń, dokumenty
te muszą być opracowane w języku
polskim.
10. Każdy podwykonawca składający ofertę jest
zobowiązany uwzględnić w niej następujące
wymagania w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy w Skanska :
• środki transportu muszą być
wyposażone w dźwiękowy sygnalizator
cofania i błyskowe światło ostrzegawcze
– jeśli pojazdy podwykonawcy nie będą
wyposażone w te urządzenia, ich wjazd
na teren budowy będzie możliwy pod
warunkiem, że ruch takiego pojazdu
będzie odbywać się pod bezpośrednim
nadzorem osoby wyznaczonej do tego
celu przez kierownictwo budowy
• wszystkie osoby zatrudnione przez
podwykonawcę na budowie są
zobowiązane do noszenia odzieży
ochronnej, spełniającej wymagania
przepisów i polskich norm
• na budowach Skanska obowiązuje
noszenie hełmu ochronnego, kamizelki
ostrzegawczej, obuwia roboczego oraz
sprzętu ochrony osobistej w zależności
od specyﬁki wykonywanych robót
• maszyny i urządzenia wykorzystywane
przez podwykonawcę muszą być
w stanie technicznym gwarantującym
pełne bezpieczeństwo dla obsługi oraz
osób postronnych
• zabrania się demontowania osłon
bezpieczeństwa przy maszynach,
urządzenia oraz narzędziach, w tym
elektro – i pneumonarzędziach
• operatorzy maszyn i urządzeń muszą
posiadać uprawnienia określone
w przepisach szczegółowych
• podwykonawca musi zapewnić, że
wykorzystywane przez niego instalacje
elektryczne oraz szafy rozdzielcze
będą spełniały wymagania przepisów
szczegółowych w tym zakresie oraz
będą obsługiwane przez osoby

•

Rys. 2 Podstawowe
wyposażenie pracownika
w środki ochrony oraz
podręczny sprzęt gaśniczy

•

uprawnione do wykonywania prac
elektrycznych
wszystkie roboty związane z wysokim
ryzykiem wykonywane przez
podwykonawcę muszą być prowadzone
na podstawie pozwoleń wydawanych
przez uprawnione osoby z nadzoru
budowy, brak takich pozwoleń będzie
podstawą do przerwania prac i usunięcia
podwykonawcy z terenu budowy
podwykonawca zapewnia stały,
wykwaliﬁkowany i bezpośredni nadzór
osób posiadających odpowiednie
uprawnienia oraz przeszkolenie pod

względem BHP nad robotami objętymi
zakresem umowy
• wszystkie roboty pożarowo
niebezpieczne mogą być prowadzone
przez podwykonawcę pod warunkiem
zapewnienia i stosowania w miejscu ich
realizacji i w ich bezpośrednim otoczeniu
przenośnego sprzętu gaśniczego (Rys. 2).
11. Wybrani, spośród innych, podwykonawcy
i dostawcy podlegają procesowi kwaliﬁkacji
i oceny.
12. Proces kwaliﬁkacji i oceny podwykonawców
i dostawców opisano w standardzie
szczegółowym „19.4 Kwaliﬁkacja i ocena”.
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