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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Zasady bezpieczeństwa określone w niniejszym dokumencie obowiązują na terenie
Zamawiającego, tj.: obiektu portowego Zamawiającego, na platformach oraz na wszelkich
jednostkach morskich będących w dyspozycji Zamawiającego lub wykonujących działania na rzecz
Zamawiającego i/lub podmiotów z grupy kapitałowej Zamawiającego (jednostki Zamawiającego).
Przez przedstawicieli Wykonawcy rozumie się: samego Wykonawcę, jeśli jest on osobą fizyczną;
wszelkie osoby wykonujące z ramienia Wykonawcy prace będące przedmiotem Umowy, bez
względu na treść łączącego te osoby stosunku prawnego z Wykonawcą, co obejmuje także
podwykonawcę, jeśli jest on osoba fizyczną; pracowników podwykonawców oraz wszelkie inne
osoby, za pomocą których Wykonawca zobowiązanie wykonuje.
Przedstawiciele Wykonawcy będą chronić mienie przed uszkodzeniem, a ludzi przed wypadkami
przy pracy i chorobami zawodowymi, które byłyby skutkiem wykonywania prac.
Z uwagi na priorytetowe traktowanie zagadnień bezpieczeństwa przez Zamawiającego, naruszenie
przez przedstawiciela Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu opisanych w Umowie i jej załącznikach
zobowiązań w tym zakresie, a także obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, stanowi, niezależnie od innych postanowień Umowy, podstawę do odstąpienia
od Umowy z winy Wykonawcy, a nadto podstawę do żądania zapłaty przewidzianej w Umowie kary
umownej, co nie wyłącza żądania przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonej kary umownej. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia stosownych zapisów w
umowach zawieranych z podwykonawcami. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie
niniejszego paragrafu Zamawiający może złożyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od
uzyskania informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.
Postanowienia niniejszego załącznika nie wyłączają obowiązków Wykonawcy oraz jego
przedstawicieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa prac przewidzianych na gruncie Umowy
oraz pozostałych załączników do niej.
§2
SZKOLENIA
Przed przystąpieniem do wykonywania prac lub wejściem na platformy i jednostki Zamawiającego,
przedstawiciele Wykonawcy mają obowiązek odbyć szkolenie z zasad bezpieczeństwa.
W przypadku wykonywania prac na terenie Zamawiającego szkolenie odbywa się za pomocą
platformy e-learningowej, do której instrukcja znajduje się w §12 niniejszego załącznika.
W przypadku planowanego przebywania na platformie lub na jednostkach Zamawiającego,
przedstawiciele Wykonawcy mają obowiązek przejść szkolenie z „Zagrożeń oraz zasad
postępowania na platformach LOTOS Petrobaltic S.A.”, które odbywa się za pomocą platformy elearningowej, do której instrukcja znajduje się w §12 niniejszego załącznika. Niezwłocznie po
przybyciu na platformę przedstawiciele Wykonawcy mają obowiązek zgłosić się do kierownika
platformy oraz zastosować się do ich zaleceń.
Każdy przedstawiciel Wykonawcy powinien pobrać od Zamawiającego informator „Zasady
bezpieczeństwa”, który stanowi zbiór podstawowych zasad postępowania przy wykonywaniu pracy
w LOTOS Petrobaltic S.A. i jest zobowiązany do ich przestrzegania.

§3
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki materialne i techniczne oraz służby
zapewniające bezpieczeństwo jego przedstawicieli.
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2. Przed wejściem na teren Zamawiającego, platformy lub jednostki Zamawiającego Wykonawca i jego
przedstawiciele są zobowiązani zapoznać się z oceną ryzyka zawodowego, uwzględniającą warunki
przebywania i wykonywania pracy w danym miejscu.
3. Wykonawca i jego przedstawiciele przebywający na terenie Zamawiającego, platformach oraz
morskich jednostkach Zamawiającego zobowiązani są posiadać wszelkie wymagane prawem
dokumenty, w szczególności:
1) ważne badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku,
2) aktualne przeszkolenie wymagane przepisami z zakresu BHP (szkolenie wstępne ogólne oraz
stanowiskowe),
3) potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem lub certyfikatem, wymagane kwalifikacje zawodowe
oraz umiejętności do wykonania zleconych prac,
4. W zależności od rodzaju i miejsca wykonywanej pracy, Wykonawca i jego przedstawiciele są
zobowiązani w szczególności:
1) używać sprawnych i nieuszkodzonych urządzeń (jeśli są wymagane do wykonania zleconej
pracy), posiadających aktualne dopuszczenia oraz przeglądy.
2) posiadać dokumenty poświadczające możliwość wykonywania prac na wysokościach powyżej
trzech metrów, w tym zaświadczenie lekarskie,
3) posiadać ze sobą karty charakterystyk do środków chemicznych, używanych podczas
wykonywania zleconych prac,
4) w przypadku wykonywania prac w strefie zagrożonej wybuchem - używać sprawne,
nieuszkodzone narzędzia, przystosowane do pracy w strefach Ex,
5) stosować, zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego wytycznymi, wymaganą odzież i obuwie
robocze oraz środki ochrony indywidualnej, tzn.:
a) kombinezon roboczy
b) buty z noskiem ochronnym,
c) kask ochronny zgodny z normą EN 397,
d) okulary ochronne zgodne z normą EN 166,
e) rękawice ochronne odpowiednie do zleconej pracy,
f) maskę ochronną lub ochronniki słuchu (w przypadku występowania zagrożenia układu
oddechowego lub słuchowego),
g) podczas wykonywania prac na wysokościach - środki ochrony przed upadkiem z wysokości.
5. Dodatkowo przedstawiciele Wykonawcy przebywający na platformach i jednostkach Zamawiającego
zobowiązani są:
1) posiadać aktualne świadectwo ukończenia kursu zintegrowanego zgodnie z STCW 95 (BST –
Basic Safety Training), w skład którego wchodzą szkolenia zgodne z: IMO 1.21 Bezpieczeństwa
własnego i odpowiedzialności wspólnej, IMO 1.19 ITR (Indywidualnych technik ratunkowych),
IMO 1.2 Przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy, IMO 1.13
Elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej. Wymóg ten nie dotyczy osób
przebywających na platformie w imieniu Wykonawcy, których planowany pobyt na platformie nie
przekracza 3 dni i nie będą wykonywane przez nich prace zaburtowe, w tym samego Wykonawcy,
jego pracowników i współpracowników.
2) stosować przy wykonywaniu pracy poza częścią hotelową platformy, oprócz środków ochrony
wymienionych w § 3 pkt. 4 podpunkt 5, dodatkowo:
a) kombinezon roboczy antystatyczny trudnopalny
b) buty antypoślizgowe antystatyczne
3) używać urządzeń elektrycznych dostosowanych do pracy pod napięciem 240V, 60Hz oraz
izolowanym punktem zerowym.
6. Wymóg, o którym mowa w § 3 pkt 5 ppkt 1) nie dotyczy platform i jednostek Zamawiającego
zacumowanych do nabrzeża oraz przechodzących remont na kotwicowisku, nie stanowiących
zakładu górniczego w ruchu i nie prowadzących prac geologicznych lub górniczych.
7. W przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę wszystkich potrzebnych materiałów, narzędzi,
urządzeń technicznych do wykonania zleconych prac oraz wymaganych środków ochronnych,
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Zamawiający ma prawo do wstrzymania prac do czasu uzupełnienia wyposażenia przez
Wykonawcę. Wstrzymanie prac przez Zamawiającego z powodów wymienionych powyżej, nie
zwalnia Wykonawcy z terminowego wykonania zleconych prac.
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§4
ZASADY PODCZAS TRANSPORTU HELIKOPTEREM
Wykonawca, pracownicy Wykonawcy oraz osoby udające się na platformę z ramienia Wykonawcy
lecące helikopterem zobowiązane są do przestrzegania ustalonych zasad dotyczących
bezpieczeństwa podczas lotu.
Przed wylotem, Wykonawca będący osobą fizyczną, pracownicy Wykonawcy oraz osoby udające
się na platformę z ramienia Wykonawcy są zobowiązani przejść szkolenie dotyczące zasad
bezpieczeństwa podczas transportu helikopterem. Szkolenie to jest częścią szkolenia o którym
mowa w § 2 pkt 3. Każdy pasażer zobowiązany jest do przestrzegania zasad omówionych podczas
szkolenia.
Wszyscy pasażerowie helikoptera transportowani są w kombinezonach ratowniczych, które
zapewniane są przez Zamawiającego. Kombinezon podczas lotu powinien być założony, zapięty i
zabronione jest zdejmowanie kombinezonu lub jego części do momentu opuszczenia pokładu
helikoptera.
W trakcie lotu, każdy z pasażerów zobowiązany jest do stosowania ochronników słuchu dostępnych
na pokładzie helikoptera lub posiadanych stoperów.
W kabinie helikoptera zabronione jest przewożenie dodatkowego bagażu oraz włączonego sprzętu
elektrycznego, tj. telefon komórkowy, laptop, itp.
W trakcie lotu helikopterem, każdy z pasażerów zobowiązany jest do pozostania w zapiętych pasach
bezpieczeństwa. Odpięcie pasów bezpieczeństwa możliwe jest dopiero na wyraźne polecenie załogi
helikoptera.
Każdy pasażer zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez załogę helikoptera.
Na osobę nieprzestrzegającą określonych zasad zostanie nałożona kara określona w taryfikatorze
znajdującym się w § 11. Na Wykonawcę, którego przedstawiciele dopuścili się złamania zasad
bezpieczeństwa podczas transportu helikopterem może zostać nałożona kara określona w § 6.

§5
ZGŁASZANIE ZDARZEŃ POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNYCH ORAZ WYPADKÓW
Wykonawca zobowiązuje się, że jego przedstawiciele w wypadku dostrzeżenia stanu braku
odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, niezależnie od przyczyn tego stanu rzeczy,
poinformują o tym niezwłocznie osobę nadzorującą prace z ramienia Zamawiającego oraz Biuro
Bezpieczeństwa oraz wstrzymają wykonywanie prac. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego
poinformowania Zamawiającego o mającym miejsce na jego terenie zdarzeniu niebezpiecznym m.in:
wypadku przy pracy, pożarze, awarii, czy innym miejscowym zagrożeniu. Pisemne sprawozdania, będą
składane przez Wykonawcę bezzwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
§6
KARY DOT. BHP
1. Jeżeli działanie lub zaniechanie Wykonawcy lub jego przedstawicieli w jakikolwiek sposób uchybia
obowiązującym na terenie Zamawiającego zasadom związanym z zachowaniem bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy, w tym przepisom przeciwpożarowym lub innym przepisom oraz
wymaganiom regulującym kwestie związane z bezpieczeństwem na terenie Zamawiającego, a także
z ochroną środowiska, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokości 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych) za każde zdarzenie polegające na działaniu lub
zaniechaniu działania.
Ponadto, w przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa powyżej, Zamawiający może podjąć
jednostronną decyzję o wstrzymaniu, do czasu potwierdzenia usunięcia naruszenia, prac maszyn
lub innych urządzeń technicznych, jak również prowadzenia prac w całości, w części lub przez
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poszczególne osoby na terenie Zamawiającego. Wstrzymanie prac nie wpływa na termin wykonania
prac określony w Umowie, a wszelkie jego konsekwencje obciążają Wykonawcę.
Osobami uprawnionymi do dokonywania kontroli ww. wymagań, jak również wstrzymania prac w
całości lub w części, są nadzorujący prace w imieniu Zamawiającego lub służba BHP
Zamawiającego lub pracownicy podmiotów świadczących na terenie spółki usługi ochrony mienia i
osób.
2. W każdym przypadku stwierdzenie nieprzestrzegania przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli
obowiązujących na terenie Zamawiającego przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, ochrony
ppoż. oraz bezpieczeństwa fizycznego służba BHP Zamawiającego lub podmiot świadczący na
terenie Zamawiającego usługi ochrony mienia i osób zastosuje sankcje przewidziane w § 11
niniejszego załącznika.
3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Taryfikatorem wykroczeń oraz wyraża zgodę na wskazane
w nim sankcje. W przypadku odebrania przedstawicielom Wykonawcy prawa wstępu na teren
Zamawiającego, wszelkie skutki obciążają Wykonawcę.
§7
POLITYKA DOTYCZĄCA ALKOHOLU I INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
Wykonawca zapewni, aby jego przedstawiciele nie wnosili na teren Zamawiającego oraz miejsce
wykonywania pracy żadnych napoi alkoholowych, ani środków odurzających lub innych o podobnym
działaniu. Przedstawiciele Wykonawcy nie będą także wykonywać żadnych prac pod wpływem alkoholu,
narkotyków ani jakiegokolwiek innego środka o kontrolowanym spożyciu, nie będą też posiadać,
rozprowadzać, ani sprzedawać alkoholu, środków o kontrolowanym spożyciu, ani innych środków
odurzających oraz narkotyków. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by
miejsce wykonywania obowiązków wynikających z Umowy było wolne od w/w substancji. Na użytek
niniejszego paragrafu "środki o kontrolowanym spożyciu" to dopuszczone do obrotu, a niewłaściwie
wykorzystywane substancje narkotyczne.
§8
KARY DOT. UJAWNIENIA STANU NIETRZEŹWOŚCI
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc
i 00/100 złotych) od zdarzenia polegającego na ujawnieniu stanu nietrzeźwości (od 0,2‰ alkoholu we
krwi lub od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza) u pierwszych dwóch przedstawicieli
Wykonawcy w danym roku kalendarzowym. Za każde kolejne zdarzenie w danym roku kalendarzowym
Wykonawca zapłaci po 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy i 00/100 złotych). Limit dwóch osób w
roku kalendarzowym, w którym naliczana będzie kara w niższym wymiarze przysługuje Wykonawcy
łącznie na wszystkie umowy zawarte z Zamawiającym, a liczba osób, u których ujawniono stan
nietrzeźwości wykonujących prace w związku z Umową oraz innymi umowami zawartymi z Wykonawcą
sumuje się. Wykonawca zapewni, aby odpowiednie zapisy znalazły się w umowach z podwykonawcami.
Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający wystawi, adresowaną do Wykonawcy i płatną w terminie
14-tu dni kalendarzowych, notę obciążeniową na zastrzeżoną karę umowną z tytułu stwierdzenia stanu
nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu. W każdej z takich not obciążeniowych zawarta będzie
informacja o dokonaniu cesji należności z niej wynikających na rzecz LOTOS Ochrona Sp. z o. o. ze
wskazaniem właściwego numeru rachunku bankowego LOTOS Ochrona Sp. z o. o., na którą to cesję
Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę. Na równi z ujawnieniem stanu nietrzeźwości, o
którym mowa powyżej, traktowana będzie odmowa poddania się badaniu kontrolnemu. Osobie, u której
stwierdzono nietrzeźwość w rozumieniu niniejszego paragrafu w trybie natychmiastowym może zostać
odebrana przepustka z bezterminowym zakazem wstępu na teren LOTOS Petrobaltic S.A..
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
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§9
ZABEZPIECZENIE PRAC
1. Przed przystąpieniem do wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych lub innych prac szczególnie
niebezpiecznych (jeśli takie są przewidziane), w tym uznanych za takie przez Zamawiającego,
Wykonawca uzgodni z nadzorującym z ramienia Zamawiającego sposób zabezpieczenia tych prac,
co znajdzie odzwierciedlenie w dokumencie – zezwolenie na prace, zatwierdzonym przez
Zamawiającego i Wykonawcę. Prace, na które wystawiono pisemne zezwolenie należy
zabezpieczyć w sposób zgodny z zapisami ujętymi w zezwoleniu.
2. W wypadku wykonywania prac wymagających specjalnych środków zabezpieczenia, prac
szczególnie niebezpiecznych, w tym wymagających zezwolenia Zamawiającego, a także mogących
wpływać na bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować o tym fakcie Zamawiającego, w
sposób zapewniający mu możliwość wykonania ciążących na nim obowiązków w zakresie BHP.
Wykonawca odpowiada za powstałą szkodę wynikłą z niewykonania tego obowiązku.
§ 10
OZNAKOWANIE PRZEDSTAWICIELI ORAZ POJAZDÓW WYKONAWCY
Przedstawiciele Wykonawcy będą ubrani w odzież ochronną, zgodnie z wymogami BHP, czytelnie i
trwale oznakowaną nazwą firmy Wykonawcy. Wszystkie pojazdy Wykonawcy wjeżdżające na teren
Zamawiającego będą oznakowane nazwą firmy Wykonawcy (minimum to tabliczka z nazwą
Wykonawcy i telefonem kontaktowym do kierowcy oraz Wykonawcy za przednią szybą samochodu).

ODURZAJĄCE

próba wejścia / przebywanie w LOTOS Petrobaltic S.A. (dalej zwanej LPB S.A. w niniejszej tabeli) pod
wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego
zawartość alkoholu we krwi > 0,2‰ lub obecność
środków odurzających
każdorazowo

bezterminowy zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A.

próba wniesienia / posiadanie alkoholu w LPB S.A.
bezterminowy zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A
palenie tytoniu / e-papierosa w miejscu do tego niewyznaczonym

E-PAPIEROSA

PALENIE

TYTONIU/

ALKOHOL/ŚRODKI

§ 11
TARYFIKATOR WYKROCZEŃ
1. Przedstawiciele Wykonawcy w przypadku naruszenia obowiązujących u Zamawiającego zasad
bezpieczeństwa fizycznego oraz bezpieczeństwa pracy będą, niezależnie od skutków obciążających
Wykonawcę, podlegać sankcjom przewidzianym w poniższym taryfikatorze, na co Wykonawca
wyraża zgodę. Nałożenie sankcji na przedstawicieli Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku należytej realizacji zobowiązań wobec Zamawiającego.
2. Wykroczenia związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa fizycznego

każdorazowo

zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 3 m-ce

spowodowanie kolizji drogowej

DK

ZĄ

P

OR

DROGOWE

1-szy raz
każdy kolejny raz

zakaz prowadzenia pojazdów na terenie LPB S.A. przez 6 m-cy
zakaz prowadzenia pojazdów na terenie LPB S.A. przez 12 m-cy
spowodowanie wypadku drogowego
zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na okres od 6 do 24 m-cy, w zależności od
każdorazowo
skutków zdarzenia
jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, jazda bez włączonych świateł zewnętrznych, używanie
podczas prowadzenia pojazdu telefonu komórkowego w sposób niezgodny z przepisami, nieustąpienie
pierwszeństwa przejazdu
1-szy raz
pisemne oświadczenie osoby popełniającej wykroczenie
każdy kolejny raz
zakaz prowadzenia pojazdów na terenie LPB S.A. przez 1 m-c
parkowanie pojazdów w miejscu niedozwolonym na terenie LPB S.A.
(w tym na miejscu wyznaczonym dla innych pojazdów)
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1-szy raz
pouczenie
każdy kolejny raz
zakaz prowadzenia pojazdów na terenie LPB S.A. przez 1 m-c
wejście na teren LPB S.A. bez rejestracji w systemie kontroli dostępu (SKD)
1-szy raz
zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c
każdy kolejny raz

bezterminowy zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A.

użyczenie Karty SKD innej osobie / użycie Karty SKD innej osoby
zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c
bezterminowy zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A.
używanie telefonów GSM w miejscach niedozwolonych
1-szy raz
pisemne oświadczenie osoby popełniającej wykroczenie
każdy kolejny raz
zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c
usiłowanie kradzieży / kradzież mienia
zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. od 6 m-cy do bezterminowego zakazu wstępu na
teren i obiekty LPB S.A. (w zależności od zagrożenia spowodowanego dla LPB S.A./spółki
1-szy raz
zależnej lub firmy zewnętrznej w wyniku kradzieży lub szkodliwości społecznej czynu) –
niezależnie od innych sankcji przewidzianych przepisami prawnymi
1-szy raz
każdy kolejny raz

bezterminowy zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. – niezależnie od innych sankcji
przewidzianych przepisami prawnymi

kolejny raz

brak zgłoszenia przed opuszczeniem terenu LPB S.A. do służby ochrony faktu
znalezienia na terenie LPB S.A. pozostawionych bez nadzoru Kart SKD,
dokumentów, wartości pieniężnych lub przedmiotów
1-szy raz

zakaz wstępu na teren LPB S.A. na 1 m-c

każdy kolejny raz

zakaz wstępu na teren LPB S.A. na 3 m-ce

INNE

stworzenie zagrożenia wystąpienia awarii np. w wyniku kolizji drogowej, palenia tytoniu
zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. od 1 m-ca do 12 m-cy, w zależności od
każdorazowo
oceny skali zagrożenia i skutków zdarzenia
niezastosowanie się do poleceń pracowników obsługi/nadzoru, służby ochrony, służby bhp, kierującego
działaniami ratowniczymi lub służb ratowniczych
1-szy raz

zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 14 dni

każdy kolejny raz

zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c

obelżywe zachowanie wobec pracowników obsługi/nadzoru, służby ochrony, służby bhp, kierującego
działaniami ratowniczymi lub służb ratowniczych
1-szy raz

zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 14 dni

każdy kolejny raz

zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 3 m-ce

filmowanie, wykonywanie zdjęć bez zezwolenia lub niezgodnie z zezwoleniem
1-szy raz
upomnienie
każdy kolejny raz
zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c

DROGI
EWAKUACYJNE I
POŻAROWE

GAŚNICE I
URZĄDZENIA
PPOŻ.

3. Wykroczenia związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa pracy
brak gaśnicy, zastawiony hydrant ppoż.
1-szy raz

pouczenie

każdy kolejny raz

zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c
zastawiona droga ewakuacyjna lub droga pożarowa

1-szy raz

pouczenie

każdy kolejny raz

zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c
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STANOWISKO
PRACY
ŚRODKI OCHRONY
INDYWIDUALNEJ
PISEMNE
ZEZWOLENIA
TRANSPORT ŁADUNKÓW I PRACE
NA TERENIE OBIEKTU PORTOWEGO
PRACA NA
WYSOKOŚCI
URZĄDZENIA I
PRZEWODY
ELEKTRYCZNE
GAZY
TECHNICZNE

brak zabezpieczenia miejsca pracy, praca z użyciem niesprawnych
lub niecertyfikowanych narzędzi
1-szy raz

pouczenie

każdy kolejny raz

zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c

brak wymaganej odzieży roboczej i ochronnej, brak wymaganych ŚOI m.in. hełm, rękawice ochronne,
okulary ochronne, brak kamizelki odblaskowej, itp.

1-szy raz

pouczenie

każdy kolejny raz

zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c
brak wymaganego pisemnego zezwolenia, niestosowanie się do warunków
ustalonych w zezwoleniu

1-szy raz

zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c

każdy kolejny raz

zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 6 m-cy
niewłaściwe zabezpieczenie przewożonego ładunku i prac dźwigowych

1-szy raz

pouczenie

każdy kolejny raz

zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c
wyciek substancji niebezpiecznej powodujący zanieczyszczenie środowiska
(niezależnie od kosztów usunięcia skutków wycieku)

1-szy raz

zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c

każdy kolejny raz

zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 6 m-cy

brak szelek bezpieczeństwa/szelki bezpieczeństwa nie przypięte do stałej konstrukcji, urządzenia do pracy
na wysokości niesprawne lub nie posiadające ważnych certyfikatów i przeglądów
1-szy raz

pouczenie

każdy kolejny raz

zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c
uszkodzona izolacja przewodów elektrycznych,
stosowanie uszkodzonych przedłużaczy elektrycznych

1-szy raz
każdy kolejny raz

pouczenie
zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c

brak zabezpieczenia butli z gazami technicznymi, niewłaściwe magazynowanie butli z gazami technicznymi,
stosowanie substancji bez znajomości karty charakterystyki substancji, stosowanie substancji niezgodnie z
kartą charakterystyki
1-szy raz
każdy kolejny raz

Pouczenie
zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 miesiąc
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ĆWICZENIA Z ZAKRESU
REAGOWANIA NA
AWARIE I INNE
ZAGROŻENIA
SZKOLENIE I
KWALIFIKACJE

niewykonanie poleceń kierującego działaniami ratowniczymi podczas akcji ratowniczej, gaśniczej, ewakuacji
lub ćwiczeń

1-szy raz

każdy kolejny raz

pouczenie

zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c

brak lub nieaktualne szkolenia / kwalifikacje osób do wykonywania prac na danym stanowisku, przy obsłudze
urządzeń i narzędzi, które wymagają specjalnych uprawnień
1-szy raz
każdy kolejny raz

pouczenie
zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c

ODPADY

składowanie odpadów w miejscu nie przeznaczonym lub w sposób nieselektywny, bezprawne pozostawienie
odpadów w pojemnikach lub na terenie i obiektach LPB S.A.
1-szy raz

LOT
HELIKOPTEREM

każdy kolejny raz

pouczenie
zakaz wstępu na teren i obiekty LPB S.A. na 1 m-c

niestosowanie ochronników słuchu podczas lotu, niezapięcie pasów lub odpięcie pasów przed komendą
załogi, zdjęcie całości lub części kombinezonu podczas lotu
1-szy raz
każdy kolejny raz

pouczenie
bezterminowy zakaz lotu helikopterem w LPB S.A.

§ 12
PLATFORMA E-LEARNINGOWA
W celu rozpoczęcia prac na terenie Zamawiającego, każdy przedstawiciel Wykonawcy ma
obowiązek odbyć szkolenie, o którym mowa w § 2. W tym celu należy postępować zgodnie z
poniższymi wytycznymi:
1. W celu wejścia na platformę szkoleniową osoba, która ma odbyć szkolenie zobowiązana jest
wejść na link: https://elearning.lotos.pl/
2. kliknąć napis Rejestracja:

3. Po wejściu w panel rejestracyjny należy wypełnić wszystkie wymagane pola, a następnie
upewnić się, że są one wypełnione prawidłowo.
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4. Zapoznać się z regulaminem i potwierdzić zaznaczając w odpowiednim polu. .

5. Po wypełnieniu wszystkich pól, kliknąć przycisk Zarejestruj się.

6. Po rejestracji dana osoba otrzyma na podany przez siebie adres e-mail, wiadomość z linkiem
aktywacyjnym, który powinna uruchomić w celu aktywacji konta.
7. Po aktywacji konta należy zalogować się do swojego profilu, używając w tym celu adresu email podanego podczas rejestracji.
8. Po zalogowaniu, z panelu szkoleniowego wybierz odpowiednie, dedykowane do miejsca
wykonywania pracy szkolenie i rozpocznij kurs.
8.1. W przypadku wykonywania prac na terenie obiektu portowego należy wybrać
szkolenie jak poniżej:
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8.2. Następnie rozpocznij kurs klikając w przycisk „Przejdź do szkolenia”.

8.3. W przypadku wykonywania prac na platformach należy wybrać szkolenie jak poniżej:
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8.4. Następnie rozpocznij kurs klikając w przycisk „Przejdź do szkolenia”.

9. Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi podczas szkolenia.
10. Po egzaminie kończącym szkolenie szkolący się winien wydrukować otrzymany certyfikat i posiadać
przy sobie zawsze w czasie wykonywania prac na rzecz Zamawiającego.
§ 13
INNE
1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów o bezpieczeństwie, alkoholu,
narkotykach, paleniu tytoniu, Zamawiający może, zgodnie z własną i nieskrępowaną wolą,
przeprowadzić kontrolę majątku i pojazdów Wykonawcy oraz jego przedstawicieli, przebywających
na terenie Zamawiającego. Każdej osobie, która odmówi współpracy przy kontroli, zostanie wydany
bezterminowy zakaz wstępu na teren Zamawiającego. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca
odsunie od wykonywania prac wskazaną przez Zamawiającego osobę i zastąpi ją inną osobą
spośród swego personelu, jeżeli stwierdzi się, że wskazana przez Zamawiającego osoba naruszyła
którykolwiek z przepisów BHP i/lub regulujących spożywanie alkoholu lub narkotyków. Zamawiający
zachowa stałe prawo przeprowadzania kontroli działań podejmowanych przez Wykonawcę i jego
procedur wprowadzonych celem zachowania zgodności z omawianymi przepisami.
2. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca przedłoży swój Plan Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
wskazujący osoby (wraz z ich numerami telefonów kontaktowych) odpowiedzialne za BHP lub
analizę prac pod kątem ryzyka i sposobów w jaki planuje się te ryzyka wyeliminować lub ograniczyć.
3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca oraz jego przedstawiciele w żadnych
okolicznościach nie będą wnosili, ani nie podejmą negocjacji z żadnym organem ani instytucją celem
uzyskania akceptacji odstępstw lub zmian w przepisach i uregulowaniach dotyczących
bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony środowiska, czy też powodowania nadmiernego hałasu, a odnoszących się
do niniejszej Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących szeroko
rozumianej ochrony środowiska, w szczególności w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń,
dokonania zgłoszeń i składania informacji oraz respektowania ograniczeń korzystania ze
środowiska, w tym, w szczególności wynikających z należytej gospodarki odpadami. Ponadto
Wykonawca oświadcza, że działa w sposób zrównoważony i podejmuje działania ograniczające
negatywny wpływ własnej działalności na środowisko naturalne. Wykonawca zapewni
przestrzeganie norm i przepisów w powyższym zakresie przez swoich przedstawicieli. Na wniosek
Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie przedłoży wszelkie dokumenty potwierdzające spełnienie
wymogów w powyższym zakresie w szczególności wszelkie zgody, decyzje i zezwolenia.
5. W przypadku obciążenia Zamawiającego jakimikolwiek sankcjami w związku z naruszeniem przez
Wykonawcę lub jego przedstawicieli norm i przepisów, o których mowa w ust. 4, Wykonawca
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6.

7.

zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wszelkie poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu
koszty i wydatki.
W przypadku, gdy Wykonawca bądź jego przedstawiciele przy wykonywaniu niniejszej umowy
zamierzają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zatrudnić cudzoziemców nie posiadających
obywatelstwa Unii Europejskiej lub zlecić im wykonywanie określonych prac lub czynności
związanych z realizacją umowy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie
Zamawiającego oraz dostarczyć mu wszelkie wymagane przez obowiązujące przepisy prawa
zezwolenia oraz dokumenty uprawniające danego cudzoziemca do podejmowania legalnego
zatrudnienia lub wykonywania prac na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Niedopełnienie przez
Wykonawcę obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowi naruszenie umowy i
skutkuje tym, że Wykonawca nie jest uprawniony do zlecenia cudzoziemcowi wykonywania na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej jakichkolwiek prac lub czynności związanych z realizacją umowy.
W przypadku naruszenia zobowiązania, o którym mowa w § 13 ust. 6, Wykonawca zobowiązany
będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie kary umownej w wysokości
1.000 zł za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza innych praw Zamawiającego, w tym prawa
do żądania odszkodowania uzupełniającego w razie poniesienia szkody w wyższym wymiarze.
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