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

Kwaliﬁkacja i ocena

19.4
Standard pracy

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.

Standard ten zawiera minimum wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy, jakie należy
uwzględnić kwaliﬁkując oraz oceniając podwykonawców lub dostawców.
Zatrudnienie podwykonawców lub dostawców poprzedza proces ich wyboru i kwaliﬁkacji.
Po wykonaniu zadania określonego umową podlegają oni ocenie. Na wszystkich tych
etapach obowiązują procedury Skanska.

A. Wymagania ogólne
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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. Dokonując wyboru podwykonawcy lub
dostawcy należy uwzględnić zapisy zawarte
w standardzie szczegółowym „19.2 Zasady
wyboru podwykonawców i dostawców”.
7. Realizacja zadań na rzecz Skanska
przez podwykonawców lub dostawców
może odbywać się wyłącznie w oparciu
o podpisane dwustronnie umowy oraz
zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
8. Przygotowując umowę z podwykonawcą
lub dostawcą należy uwzględnić wskazówki
zawarte w standardzie szczegółowym
„19.3 Umowy”.

B. Kwaliﬁkacja podwykonawców
i dostawców
1. Procesowi kwaliﬁkacji podlegają oferty
wybranych podwykonawców i dostawców.
2. Tryb i kryteria konkursu ofert określa
„Procedura zaopatrzenia”.
3. Warunkiem kontynuacji kwaliﬁkacji ﬁrmy
w konkursie ofert jest uzyskanie minimum
10 punktów oceny ogólnej „Zapytania
ofertowego”.
4. Podczas oferowania na etapie realizacji,
oznaczonego w „Procedurze zaopatrzenia”
jako OF’, do procesu kwaliﬁkacji wprowadza
się „Kwestionariusz BHP”.
5. „Kwestionariusz BHP” jest załącznikiem do
„Procedury zaopatrzenia”.
6. „Kwestionariusz BHP” musi być wypełniony
przez osobę wskazaną przez kierownictwo
budowy.
7. „Kwestionariusz BHP” jest wypełniany:
• przed podjęciem ostatecznego wyboru
podwykonawcy na dany projekt
• przy udziale podwykonawcy
• w czasie umożliwiającym
podwykonawcy usunięcie ewentualnych
braków
• podczas spotkania negocjacyjnego
z podwykonawcą.
8. „Kwestionariusz BHP”, oprócz części
tytułowej, dotyczącej danych ﬁrmy
podwykonawczej oraz danych osób go
wypełniających, zawiera:
• warunki konieczne do spełnienia
w zakresie BHP
• informacje dodatkowe dotyczące
bezpieczeństwa pracy podwykonawcy.
9. Warunki konieczne „Kwestionariusza BHP”:
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•

Czy maszyny i urządzenia stosowane
przez podwykonawcę posiadają
wymagane certyﬁkaty bezpieczeństwa?
• Czy stosowane przez podwykonawcę
maszyny, urządzenia lub narzędzia
mechaniczne posiadają aktualne
pomiary: elektryczne, czynników
szkodliwych lub uciążliwych np. hałasu,
wibracji?
• Czy stosowane przez podwykonawcę
maszyny, urządzenia lub narzędzia
posiadają instrukcje BHP i czy
pracownicy zostali z nimi zapoznani?
• Czy wszyscy pracownicy podwykonawcy
posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie
o braku przeciwwskazań do zatrudnienia
przy robotach, które wykonują?
• Czy wszyscy pracownicy podwykonawcy
są zatrudnieni legalnie?
• Czy wszyscy pracownicy podwykonawcy
zostali wyposażeni w odpowiednią
odzież roboczą, obuwie, sprzęt ochrony
osobistej adekwatny do potrzeb
i czy zostali zapoznani z zasadami
stosowania sprzętu ochrony osobistej?
• Czy podwykonawca wdrożył procedurę
wymaganą przy prowadzeniu robót
szczególnie niebezpiecznych, jeśli je
prowadzi?
• Czy w ofercie zostały uwzględnione
koszty BHP?
• Czy podwykonawca będzie zatrudniał
innych podwykonawców do realizacji
prac objętych umową? Proszę podać
jakich?
10. „ Kwestionariusz BHP” zawiera następujące
pytania:
• Czy podwykonawca posiada system
zarządzania zgodny z PN-EN 18001?
• Czy podwykonawca zatrudnia
pracownika służby BHP?
• Czy osoby nadzorujące prace ze strony
podwykonawcy posiadają odpowiednie
do zakresu robót uprawnienia
budowlane?
• Czy osoby nadzorujące prace ze strony
podwykonawcy: kierownik robót,
majster, brygadzista posiadają aktualne
szkolenia BHP dla osób kierujących
pracownikami?
• Czy pracownicy podwykonawcy
mają wymagane kwaliﬁkacje do
wykonywania prac objętych umową?
• Czy powyższe jest potwierdzone
na piśmie w trybie obowiązujących
przepisów: certyﬁkaty, uprawnienia,
szkolenia specjalistyczne?
• Czy podwykonawca posiada procedurę
szkoleń w zakresie BHP?
• W jakim odstępie czasu prowadzone są
szkolenia okresowe BHP pracowników
ﬁzycznych podwykonawcy?
• Czy podwykonawca ma procedurę
oceny ryzyka zawodowego?
11. W „Kwestionariuszu BHP”, w części
dotyczącej informacji dodatkowych,
znajdują się pytania szczegółowe odnośnie
statystyk wypadkowych z ostatnich 3 lat,
w tym następujących informacji związanych
z wypadkami:
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•

liczby wypadków śmiertelnych,
ciężkich oraz innych, jakie zanotowano
u podwykonawcy w ostatnich 3 latach
• czy podwykonawca raportuje i analizuje
zdarzenia potencjalnie wypadkowe.
12. Jeżeli podwykonawca nie spełnia warunków
koniecznych zawartych w „Kwestionariuszu
BHP” w pkt. B9, nie może być dopuszczony
do realizacji robót.
13. Przy realizacji „Planu zaopatrzenia na
projekcie w zakresie zakupów materiałów
i usług – kwaliﬁkacja dostawcy” należy
kierować się zawartymi umowami
centralnymi i oddziałowymi.
14. Wymagania bezpieczeństwa pracy,
jakie należy uwzględniać w umowach
z podwykonawcami i dostawcami
zawarto w standardzie szczegółowym
„19.3 Umowa”.
C. Ocena ogólna podwykonawców
i dostawców
1. Ocena podwykonawców i dostawców
dokonywana jest elektronicznie,
z wykorzystaniem „Forum oceny
podwykonawców i dostawców”.
2. Intencją Skanska jest, aby ocena
podwykonawców i dostawców odbywała
się zespołowo, przy aktywnym udziale
menedżera projektu, koordynatora BHP
i pozostałych osób zaangażowanych
w procesie kwaliﬁkacji podwykonawców
i dostawców na etapach: oferowania
i przygotowania produkcji.
3. Ocena podwykonawców i dostawców
dokonywana jest dwustopniowo:
• po zakończeniu procesu kwaliﬁkacji
podwykonawców i dostawców – proces
oferowania
• po zrealizowaniu zamówienia/umowy.
4. Kryteria oraz obowiązujące terminy do
przeprowadzenia oceny podwykonawców
i dostawców określa szczegółowo
„Procedura zaopatrzenia”.
D. Zasady oceny dostawcy pod względem
BHP
1. Dostawca jest oceniany pod względem BHP
wyłącznie po etapie realizacji.
2. Ocena dostawcy zawiera 7 kategorii, wśród
których jest bezpieczeństwo i higiena pracy
– „BHP Dostawca”.
3. Kategoria „BHP Dostawca” zawiera
4 pytania:
• Czy kierowca posiadał odzież i sprzęt
ochronny?
• Czy dostawca dysponował
dokumentami z zakresu składowania,
montażu i użytkowania dostarczonych
materiałów i urządzeń?
• Czy towar załadowany był w sposób
niestwarzający zagrożenia dla życia lub
zdrowia pracowników
• Czy środek transportu wyposażony
był w dźwiękowy sygnalizator cofania
i błyskowe światło ostrzegawcze?
4. Do każdego z pytań kategorii „BHP
Dostawca” załączono komentarz w postaci

rozwijanej listy, podający sposób oceny oraz
wartości punktowe dla danego pytania.
5. Udzielenie na pytanie odpowiedzi
negatywnej lub dokonanie najniższej oceny
wymaga komentarza osoby oceniającej.
6. Łączna ocena dostawcy na etapie realizacji
jest podawana w % i jest zapisywana
w „Forum oceny podwykonawców
i dostawców”.
7. Każdy dostawca, który uzyskał wynik
poniżej 50% jest w „Forum oceny
podwykonawców i dostawców”
odznaczany zapisem „UWAGA!”.

•

4.

E. Zasady oceny podwykonawcy pod
względem BHP
5.
1. Podwykonawca jest oceniany pod
względem BHP wyłącznie po etapie
realizacji.
2. Ocena podwykonawcy zawiera 9 kategorii,
wśród których jest bezpieczeństwo i higiena
pracy – „BHP Podwykonawca”.
3. Kategoria „BHP Podwykonawca” zawiera
6 pytań:
• Czy podwykonawca posiadał odzież
i sprzęt ochronny?

6.

7.

Czy podwykonawca posiadał
dokumenty z zakresu BHP?
• Czy podwykonawca posiadał sprzęt
i urządzenia, które wykorzystywał
zgodnie z przeznaczeniem i przepisami?
• Czy podwykonawca przestrzegał na
placu budowy zasad i przepisów BHP?
• Czy praca podwykonawcy nie stwarzała
zagrożenia dla życia lub zdrowia
pracowników?
• Czy podwykonawca pracował na
projekcie bezwypadkowo?
Do każdego pytania tej kategorii załączono
komentarz w postaci rozwijalnej listy,
podający sposób oceny oraz wartości
punktowe dla danego pytania.
Udzielenie na pytanie odpowiedzi
negatywnej lub dokonanie najniższej oceny
wymaga komentarza osoby oceniającej.
Łączna ocena podwykonawcy
na etapie realizacji jest podawana
w % i jest zapisywana w „Forum oceny
podwykonawców i dostawców”.
Każdy podwykonawca, który uzyskał
wynik poniżej 50% jest w „Forum
oceny podwykonawców i dostawców”
odznaczany zapisem „UWAGA!”.
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