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Budowa

Data sporządzenie protokołu

Streszczenie spotkania
Nadzór
Kierownik Projektu / Kontraktu /
Budowy

Warbud SA

Telefon

E-mail

Dostawca usług

Telefon

E-mail

Kierownik Robót
Inż. / Technik Budowy/Majster
Inspektor Robót Branżowych

Nadzór Na Budowie
Nazwa firmy/ zakres prac
Przedstawiciel na budowie
Osoba Odpowiedzialna ze Strony
Dyrekcji

Numer/ data podpisania/zakres
Umowa
Zlecenie
Spotkania Koordynacyjne

Terminy spotkań

Z Udziałem Inwestora
Robocze
Koordynacyjne
Inspekcje BHP

Czy zakres prac wymaga IBWR?
Tak
Nie

Podpis przedstawiciela dostawcy
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Pozostałe ustalenia:
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.

v.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania dostawca, jeżeli jest ona wymagana, opracuje Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robót i zapozna
z jej zapisami pracowników
Dostawca usług wypełnia, podpisuje i przekazuje Warbud SA listę pracowników zgodnie z załącznikami do niniejszego protokołu. Na żądanie Warbud
S.A. Dostawca usług dołączy do takiej listy fotografie pracowników (fotografia kolorowa, aktualna, odzwierciedlająca wizerunek twarzy osoby z listy i
umożliwiająca jej rozpoznanie, format i rozdzielczość dostosowana do przepustek) celem wydania identyfikatorów wymaganych w trakcie przebywania
na terenie budowy.*
Dostawca usług zapozna się z Planem BIOZ i informacje w nim zawarte przekaże swoim pracownikom
Warbud SA przekaże przepustki osobom upoważnionym do przebywania na terenie budowy.
Dostawca usług złoży stosowne oświadczenie (Załącznik 1 do niniejszego formularza) i przypadku żądania ze strony Warbud SA dostarczy do wglądu
oryginały dokumentów potwierdzających informacje w nim zawarte
Dostawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zakazu uczestniczenia bezpośrednio lub pośrednio w jakiejkolwiek praktyce noszącej
znamiona korupcji, przekupstwa lub łapownictwa,
Samochody wyjeżdżające z budowy będą kontrolowane. W przypadku wywozu sprzętu i materiałów ochrona uprawniona jest do potwierdzenia zgody
na wywóz przez Kierownictwo Budowy Warbud SA,
Samochody wjeżdżające z materiałami muszą być rozładowane i opuścić teren budowy, zabrania się postoju samochodów na terenie budowy.
Osobom spożywającym alkohol, będącym pod wpływem środków odurzających lub w stanie nietrzeźwym na budowie, przepustki będą zabrane,
zaś powyższe osoby zostaną usunięte z terenu budowy.
Pracownicy Dostawcy Usług zobowiązani są do bezwzględnego stosowania procedur i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony
środowiska obowiązujących w Warbud SA oraz określonych w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i IBWR. Uchylanie się od stosowania
lub naruszenie powyższych skutkować będzie sankcjami określonymi w umowie/zleceniu.
Pracownicy Dostawcy Usług zobowiązani są do stosowania odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Instrukcją Bezpiecznego Wykonania Robót
Dostawca Usług zabezpieczy w sposób skuteczny, zgodny z zapisami BIOZ i IBWR rejon prowadzonych prac,
Dostawca Usług wskaże imiennie osoby pełniące bezpośredni nadzór nad swoimi pracownikami, osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy
wyznaczony przedstawiciel podwykonawcy będzie uczestniczył w przeglądach stanowisk pracy prowadzonych przez upoważnionego pracownika
Warbud SA,
Dostawca Usług będzie na bieżąco usuwał nieprawidłowości stwierdzone w wyniku przeglądu stanowisk pracy.
Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z wymaganiami Warbud SA. W przypadku nagminnego nieprzestrzegania wymagań, Dostawca
Usług może zostać obciążony kosztem wywozu odpadów.
Wszystkie awarie, np. wycieki substancji ropopochodnych (oleje, benzyna, smary itp.) muszą być zgłaszane Kierownictwu Budowy.
Wszystkie wypadki przy pracy oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe, muszą być zgłaszane Kierownictwu Budowy.
Kontrola przyrządów pomiarowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi procedurami Warbud SA, nie rzadziej niż……………………..…
Obowiązująca dokumentacja techniczna przekazywana będzie zawsze Rozdzielnikiem Dokumentacji.
Dostawca zewnętrzny, powinien zostać poinformowany przez Kierownika Budowy o wszelkich ustaleniach zawartych w Planie Jakości, które mają
zastosowania do obszarów działalności i odpowiedzialności firmy……………………………. Plan Jakości znajduje się u Kierownika Budowy i pozostaje
dokumentem „do wglądu” dla dostawcy usług.
Inne: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Potwierdzam zapoznanie się z Planem BIOZ** i przyjmuje go do stosowania
* W razie konieczności fotografie mogą być wykonywane na terenie budowy przez osobę posiadającą odpowiednie pisemne upoważnienie Podwykonawcy, po
uprzednim uzgodnieniu wszelkich czynności organizacyjnych i formalnych z Kierownikiem Budowy/Kontraktu/Projektu
*Brak powyższych potwierdzeń jest jednoznaczne z niedopuszczeniem Dostawcy usług i jego pracowników do pracy
Integralną częścią powyższego Protokołu stanowią:
•

Załącznik 1 Oświadczenie Podwykonawcy Firmy Warbud SA w zakresie BHP
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