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 Załącznik do IPU

Warunki współpracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Niniejsze warunki współpracy zostały opracowane na podstawie art. 208 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.).

2. Strony stwierdzają zgodnie, że zatrudnieni przez nich pracownicy wykonują jednocześnie pracę 
w tym samym miejscu, tj. Budynku Narodowego Centrum Nauki przy ul. Twardowskiego 16 
w Krakowie.

3. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania pracy swoich pracowników i wykonywania pracy 
realizowanego w ramach przedmiotu umowy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy.

4. Obowiązki określone dla Wykonawcy dotyczą wszystkich osób zatrudnionych przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę do realizacji przedmiotu umowy.

5. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do współpracy w zakresie i w celu zapewnienia 
pracującym w miejscu pracy pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy.

6. Strony ustalają koordynatora ds. BHP (dalej: Koordynator) w osobie …………………., która 
sprawować będzie nadzór osobiście lub za pośrednictwem Specjalisty ds. bhp zatrudnionego 
przez Zamawiającego, nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp przez wszystkich 
pracowników Stron wykonujących prace w Budynku. 

7. Koordynator ma prawo:
a) kontroli wszystkich pracowników Wykonawcy wykonujących pracę w Budynku w zakresie 

przestrzegania przepisów i zasad bhp,
b) wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów i 

zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,
c) uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) występowania do Wykonawcy z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń 

wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp,
e) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia 

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika Wykonawcy lub innej osoby,
f) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika Wykonawcy, który swoim zachowaniem 

lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 
własnego lub innych osób.

8. Strony ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym również 
w przypadku zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników Wykonawcy:
1) podstawą dopuszczenia pracownika do pracy w miejscu pracy jest:

a) posiadanie obowiązkowych profilaktycznych badań lekarskich,
b) uprzednie odbycie przez pracowników wymaganych szkoleń w zakresie bhp,
c) jeśli jest wymagane przepisami prawa to posiadanie przez pracowników 

wymaganych środków indywidualnej ochrony, odzieży i obuwia roboczego,
d) zapoznanie z wynikami oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy,
e) zapoznanie z instrukcjami bhp i ppoż dotyczącymi prac wykonywanych przez 

danego pracownika, obowiązującymi w miejscu pracy, 
f) posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie zadanych prac.

9. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) kierowania do wykonywania pracy w miejscu pracy wyłącznie takich pracowników, którzy 

spełniają wymagania określone w pkt 8 pkt 1;
b) zapoznania swoich pracowników, wykonujących pracę w Budynku z obowiązującymi 

u Zmawiającego przepisami i zasadami bhp, która to okoliczność zostanie potwierdzona 
odebraniem od tych pracowników stosownych oświadczeń, jak również zapewni 
przestrzeganie przez swoich pracowników tych przepisów i zasad.

10. Zamawiający zobowiązuje się do:
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a) w razie potrzeby – przekazania pracownikom Wykonawcy informacji o zakresie 
występujących w miejscu pracy zagrożeń wypadkowych,

b) organizacji pomieszczeń i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne 
i higieniczne warunki pracy oraz ochronę przeciwpożarową,

c) udostępnienia pracownikom Wykonawcy posiadanych pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych.

11. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okoliczności 
i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę 
poszkodowanego.


