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WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
DLA USŁUGODAWCY (PRZEWOŹNIKA)
Usługodawca, zwany również Przewoźnikiem jest zobowiązany organizować i wykonywać prace
realizowane w ramach przedmiotu Umowy o świadczenie usług transportu kołowego w sposób
zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Niniejsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy dotyczą Usługodawcy oraz wszystkich osób zatrudnionych przez Usługodawcę do
realizacji Umowy, wykonujących pracę na rzecz Usługodawcy na podstawie stosunku pracy albo
umowy cywilnoprawnej. Za każdym razem, gdy w niniejszych wymaganiach jest mowa o terenie
budowy, należy przez to rozumieć teren budowy prowadzonej przez Usługobiorcę (Skanska S.A.) i teren
każdej jednostki organizacyjnej Usługobiorcy, niezależnie od odległości od terenu budowy i rodzaju
prowadzonej tam działalności.
1. Usługodawca jest zobowiązany:
1.1. Przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów o ruchu drogowym
przepisów o ubezpieczeniu OC oraz zasad BHP wdrożonych na terenie budowy lub na terenie
jednostki organizacyjnej Usługobiorcy.
1.2. Wykorzystywać wyłącznie sprawne pojazdy, maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny
do wykonania robót, spełniający wymagania przepisów i norm bezpieczeństwa oraz posiadający
pełne wyposażenie i ubezpieczenie OC. Usługodawca zobowiązany jest udostępnić na żądanie
Usługobiorcy dokumentację potwierdzającą sprawność i bezpieczeństwo eksploatowanych
pojazdów, urządzeń, maszyn oraz instalacji użytkowanych w związku z realizacją przedmiotu
Umowy o świadczenie usług transportu kołowego.
1.3. Zatrudniać do wykonywania przedmiotu Umowy o świadczenie usług transportu kołowego tylko
osoby posiadające odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,
aktualne orzeczenia lekarskie, skierowania na badania oraz przeszkolenie w zakresie BHP.
1.4. Widocznie oznakować pojazdy tabliczką informacyjną wg wzoru Usługobiorcy.
1.5. Zapewnić właściwy stan (czytelność) nr rejestracyjnego pojazdu, maszyny, sprzętu.
1.6. Stosować na terenie budowy ostrzegawcze lampy błyskowe barwy żółtej, widoczne z każdej
strony z odległości min. 500 m oraz akustyczne sygnalizatory cofania.
1.7. Utrzymywać pojazdy, maszyny i urządzenia w czystości oraz usuwać wszelkie zabrudzenia
i odpady powstałe w wyniku realizacji Umowy o świadczenie usług transportu kołowego.
1.8. Pojazdy i maszyny wyposażyć w: gaśnicę, apteczkę pierwszej pomocy.
1.9. Wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidualnej i egzekwować ich stosowanie: hełm
ochronny z paskiem podbródkowym (zalecany pasek 3- lub 4-punktowy), okulary ochronne
spełniające wymagania określone dla 1 klasy optycznej, rękawice ochronne spełniające
wymagania min. 2 kategorii ochronnej, obuwie ochronne spełniające wymagania określone dla
kategorii S3, odzież roboczą, kamizelkę ostrzegawczą lub odzież ochronną spełniającą wymagania
min. 2 kategorii widzialności – noszone obowiązkowo przez cały czas przebywania poza kabiną
na terenie budowy oraz inne środki ochrony zgodne z oceną ryzyka zawodowego dla danych
czynności.
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1.10. Przed wjazdem na teren budowy zgłosić wszystkich pracowników do osoby wskazanej przez
Kierownika Budowy, w celu odbycia szkolenia informacyjnego i uzyskania pozwolenia
na poruszanie się po terenie budowy.
1.11. Rozładunek i załadunek prowadzić jedynie we wskazanym miejscu oraz wyznaczonym czasie,
po konsultacji z nadzorem Usługobiorcy.
1.12. Skuteczne zabezpieczyć ładunek przed przemieszczeniem się, z uwzględnieniem warunków na
terenie budowy.
1.13. Niezwłocznie zgłaszać Usługobiorcy incydenty, zdarzenia wypadkowe, potencjalnie
wypadkowe oraz zagrożenia dla zdrowia i życia zaistniałe na budowie lub w związku z jej
realizacją.
1.14. Przeprowadzić postępowanie powypadkowe w sytuacji zaistnienia wypadku pracownika oraz
umożliwić obecność przedstawiciela Usługobiorcy podczas postępowania powypadkowego, a
także udostępnić mu dokumentację powypadkową.
1.15. Właściwie oznakować przedmiot Umowy o świadczenie usług transportu kołowego, w
przypadku, gdy stanowi on lub może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia.
1.16. Uzyskać stosowne zezwolenia administracyjne, dotyczące transportu (w tym towarów
niebezpiecznych, zgodne z ADR).
1.17. Trwale i wyraźne oznakować, pojazdy, maszyny, urządzenia, oraz instalacje ustalonymi
parametrami, takimi jak dopuszczalny udźwig, masa własna, nośność, zasięg, ciśnienie
i temperatura.
1.18. Okazać do wglądu Usługobiorcy, aktualną decyzję Urzędu Dozoru Technicznego,
o dopuszczeniu do eksploatacji oraz atesty użytkowanego osprzętu (jeśli są wymagane),
w przypadku użytkowania sprzętu podlegającego dozorowi technicznemu.
2. Zabrania się:
2.1. Pozostawiania pojazdów, maszyn, urządzeń i sprzętu z włączonym silnikiem.
2.2. Korzystania z telefonu w trakcie jazdy, podczas wykonywania czynności operacyjnych,
wykonywania robót.
2.3. Mycia pojazdów, maszyn, urządzeń i instalacji poza wyznaczonymi miejscami.
2.4. Tankowania pojazdów, maszyn, urządzeń poza wyznaczonymi miejscami.
2.5. Jazdy z podniesioną skrzynią ładunkową.
2.6. Zatrzymywania się i postoju poza wyznaczonymi przez Usługobiorcę miejscami.
2.7. Usuwania awarii poza wyznaczonymi przez Usługobiorcę miejscami i bez jego zgody.
2.8. Przewożenia osób w skrzyniach ładunkowych i w miejscach do tego nieprzeznaczonych (w tym
w kabinie, jeżeli nie ma wystarczającej ilości miejsc siedzących).
2.9. Przekraczania uzgodnionej wcześniej, dozwolonej na budowie prędkości.
2.10. Rozpoczynania rozładunku/załadunku zanim wygrodzona zostanie strefa niebezpieczna.
2.11. Prowadzenia prac załadunkowych i rozładunkowych przy wykorzystaniu dodatkowego sprzętu
zmechanizowanego bez uzyskania pisemnego pozwolenia ze strony Usługobiorcy.
3.

Nie stosowanie się do przepisów i zasad BHP oraz powyższych wymagań będzie skutkować
prawem do nałożenia przez Usługobiorcę kary finansowej w wysokości do 1000 zł za każde
uchybienie oraz do obciążenia Usługodawcy kosztami pokrycia wszelkich strat
spowodowanych jego działalnością.
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________________________
Usługobiorca (Skanska)

_________________________
Usługodawca (Przewoźnik)
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