
Zarządzenie wewnętrzne Nr 5/2015 Prezesa MWiO sp. z o.o. z dnia 1 kwietnia 2015 r. 

laląc:nik nr :! 

,, Instrukcja wykonywania prac - w tym prac szczególnie niebezpiecznych -
na terenie MWiO sp. z o. o. pnez wykonawców zewnętnnych" 

I. Zakres stosowania. 

I. Instrukcja dotyczy Wykonawców wykonujących prace 1lccone. w tym roboty budowlane. 
i świadczących usługi na terenie MWiO sp. 1 o. o .. 

2. ObowiąLkiem Wykonawcy reali;;ującego t.adania na terenie MWiO sp. z o. o. jest 
pr1:estr1eganie przepisów bhp, przeciwpożarowych i ochrony środowiska. 

3. Niniejsza Instrukcja wyznac:t..a dodatkowe unormowania i zasady S7Ctegółowe. 1 którymi 
muszą się 1.apoznać ws1:yscy Wykonawcy, ich podwykonawcy i Lobowią1.ać się do ich 
pr1cstr1egania podc;,as wykonywania robót. 

4. Definicje: 

I) Wykonawca - rozumie się kontrahenta MWiO sp. z o.o. - wykonawcę robót. dostawcę 
towaró~ i/lub usług. jego pracowników oraz pracowników zatrudnionego przez niego 
podwykonawcy. działających na zlecenie i na terenie MWiO sp. 7 o. o .. 

2) Zamawiający - MWiO sp. z o. o - Miejskie Wodociągi i Oczys7c1..alnia sp. z o. o .. 

3) Koordynator osoba wyznaczona przez MWiO sp. z o. o. do koordynowania prac pomięd1y 
Wykonawcą i Zamawiającym . Je.Leli w umowie lub w 1leccniu na wykonanie pracy nie 
ol...reślono inaczej funkcję koordynatora pełni kierownik d1:iału. na terenie którego 
prowad1onc są prace lub osoba przez niego wskaLana. 

li. W y maga nia ogólne - p rzed ro7.poczęcicm p rac. 

I. Pr1ed rozpoczęciem robót (prac / świadc1:eniem usług) Wykonawca pow1n1en poznać 

wy1nac1:onego prze1 MWiO sp. z o. o. Koordynatora. który w razie potr1cby kontaktował 

będzie Wykonawcę 1: odpowiednimi służbami MWiO sp. z o. o .. 

2. Pr1ed ro.1-poc1:ęc iem prac Wykonawca .1-0bowią1..an) jest wypełnić pisemne .. Oświadczen ie 

Wykonawcy". 1godnie ze wzorem stanowiącym 7ałącznik nr ł do niniej s;,ej Instrukcji . 

3. Koordynator ;;obowią.1-any jest do dozorowania, pod względem przcstr;,egania prLepisów bhp 
i ppoż. orat ochrony środowi ska. prac wykonywanych pr1e1: wszystkich praco\,ników 
Wykonawcy lub jego podwykonawcy. wykonujących pracę w tym samym miejscu. 

4. Wykonawca pr.tekaże pracownikom własnym i podwykonawcy. informacje u1yskane od 
Koordynatora o występującym ryzyku zawodowym 1:wią.tanym I ro1:po1:nanym zagra.Leniem 
oraz określ i zasady prawidłowego postępowania i stosowania środków zapobiegawczych 
i ochronnych. na wypadek wystąpienia awarii/zdar;;eń nagłych. c,y sytuacji potencjalnie 
wypadkowych. Informacje te mogą hyć przcka1ane w postaci informacji słownych 

i instrukcji stanowiskowych obowią.1ujących w danym dziale. 
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5. W obiektach. w których wykonywane są prace mające bezpośredni kontakt z wodą pitną. 
Wykonawca otrąmuje od Koordynatora niezbędne informacje w zakresie specyficznych 
W) ma gań /\\ ią1anych z bezpieczeństwem wody. 

6. Wykonawca prLed rozpoczęciem robót w be:tpośrednim kontakcie z wodą pitną jest 
Lobowiązany do prLekazania Koordynatorowi oświadczenia o posiadanych badaniach 
sanitarno-cpidemiologicLnych wsąstkich pracownikó,, , którzy będą wykony,\oali robot)' 
(prace / usługi). Ponadto Wykonawca dokona instruktażu swoich pracownikó,, 
i 1.atrudnianych prze, siebie podwykonawców, na bazie przekazanych prze, Koordynatora 
Laleceń dot. zachowania higieny podczas wykonywania robót. 

7. Mas7yny i narzędzia Wykonawcy powinny być oznakowane w sposób umożliwiający ich 
identyfikacji;. 

8. Pracownicy Wykonawcy powinni poruszać się \\oylącmie po obszarLe, na którym wykonują 
Llcconc prace (nic dotyczy pomieszczeń socjalnych. jeieli tak postano\\oiono 
w protokole pr;,ckazania rlacu budowy lub robót. 

9. Nicdo1:wolone jest prLebywanie pracowników Wykonawcy i podwykonawców na terenach 
produkcyjnych, w magazynach i biurach, jeżeli nic wykonują tam pracy objętej 1lccenicm. 

10. Pracownicy Wykonawcy wykonują prace na terenie MWiO sp. 1 o. o. w godzinach 
i dniach tygodnia uzgodnionych wc1:eśniej z Koordynatorem. 

Ili. Wymagania szczegółowe. 

Bezpieczeństwo pracy. 

I) Wykonawca odpowiedzialny jest za pr1:cstrzeganic aktualnie obowiąLujących prLepisów bhp. 
ochrony prteciwpożarowej oraz ochrony środowiska: 

2) prted rozpoczęciem prac Wykonawca powinien potwierdzić Koordynatorowi. ie istnieją 
warunki , aby roboty (prace) mogły być wykonane w bezpieczny sposób: 

3) w przypadku wystąpienia Lmiany warunków pracy na gorsze, t1:n. gdy wystąpiło ,agrożenic 
dla zdrowia lub życia pracowników. Wykonawca ma obowiązek natychmiast przerwać roboty 
{prace) . .1..abe1:pieczyć rejon robót i poinformować o tym bcawlocznie Koordynatora; 

4) w przypadku nic przerwania robót {prac) pomimo wystęrująccgo 1.agrożenia rohoty mogą 
zostać przcnvanc na polecenie Koordynatora. 

Prace szczególnie niebezpieczne. 

I) w prtypadku wykonywania na terenie MWiO sp. z o. o. prac s1c.1cgólnie niebc,piecmych 
takich jak: prace na wysokości. energctycme, spawalnicze itp.. ora;, w strefach 
oznakowanych jako miejsca zagroi.one po;i..arem lub wybuchem, pracownicy Wykonawcy 
i jego pod¼)konawcóv.· rowinny posiadać odpov,iednic kwalifikacje, pr,eszkolenic ora, być 
wyposaleni we właściwe środki ochrony osobistej . Wykonawca musi u,yskać od 
Koordynatora ,, postaci dokumentu pn.: ,.Zezwolenie na wykonanie prac szczególnie 
niebezpiecznych .. - którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji; 
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2) wyka, prac zalic,anych do szcLególnie niebezpiecznych w MWiO sp., o. o.: 

prace ,wiązane, transportem i magazynowaniem chloru i podchlorynu sodu. 
prace w chlorowni ora1. prace związane z usuwaniem skażeń chlorem. 
prace wykonywane w ,biornikach. kanałach. studniach wodociągov.ych. 

wodomierzowych i kanał i1.acyjnych. 
prace konsenvacyjne. moderni7.acyjnc. 
elektroenergctyc,nych znajdujących się pod 
instrukcjami bezpiec1.eństwa w energetyce, 
prace w rozdzielniach 15K V i 0.4 KV. 

rcmont<rnc p,1.1 ur1ąd1eniach 

napięciem. zgodnie z obo\\ ią;,ującymi 

prace 1.wiązanc z c1.yszczcniem bioreaktorów, komór fermentacyjnych. 1..ag<;s1c1.aczo -
fermentcrów na terenie oczyszczalni ścieków. 
prace ,wiązane I czyszczeniem osadników wstępnych i wtórnych oraz piaskowników na 
terenie oczyszczalni śc ieków, 
prace ,v) konywane w 7biornikach retencyjnych "'od) i na terenach pr 1epornpo\., n i 
ścieków, 

prace wykonywane na wysokości powyżej I .Om nad poziomem podłogi lub 7iemi, 
prace wykon) ¼ane w wykopach, 
prace spawalnic/.e wykonywane w ramach robót budowlanych. 

prace wykonywane\\ warunkach C1ynnego ruchu uliC1nego. 
roboty budowlane. rozbiórkowe, remontowe i montaiowe prowadzone bez wstr,ymania 
ruchu w zakładzie pracy lub w jego części. 
prace remontowe i konsern1ac)jne mas?yn, ur1ąd1eń i linii technologic,n)ch. 
prace wykonywane w strefie zagro.tenia wybuchem. 
prace I wykorzystaniem podnośnika koszowego. 
prace pr1y u;,yciu materiałów niebezpiecznych. 
prace 1.1.astosowaniem substancji niebezpiecznych i mieszanin nicbczpiec,nych. 

3) Pr1cd pr7ystąpienicm do wykonania prac szczególnie niebezpiecmych. W)konawca ora1. 
podwykonawcy i ich pracownicy mają obowiązek zapoznania si<; 1. informacjami u,yskanymi 
od Koordynatora dotyc1ącymi wykonywania pracy s1c1.cgólnie niebe1.piecmej. ,awart1mi 
w inslrukcii wykm~\'ll'ania prU(I' s=c=eK<>lnie niehe=piec=nei ohowicp{iącej 11· MWiO sp. = o. 
o .. o których mowa poni.iej; 

4) Wyka1 inslrukcji ll'.l'konywania prac .cc=ególnie niehe:::piec=nych w łvfWiO .,p. = o. o .. 
\.\. których występują prace s1c1ególnie nicbezpieC1ne udostępniają Koordynator i). 

Ochrona przeciwpożarowa. 

I) palenie tytoniu na terenie MWiO sp. 1. o. o. jest 1.abronione. 1. wyjątkiem micj~c do tego 
pr 1.eznaczonych. 

2) u.iywanic otwartego ognia jest 1,abronione w miejscach 1,agro.ion)ch ") buchern lun 
występowania substancji palnych. 

3) ,abronionejcst zastawianie dostępu do: 
ur1ąd1cr1 p.po.i. (tj. gaśnic , hydrantów). 
wyjść ewakuacyjnych. 

dróg ewakuacyjnych. 

· :, r.Lt:S ZA6ou 
'--- ~ <) . 

~Dqhrow.'>ki 

.---, 
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zabronione jest parkowanie samochodów na zakładowych drogach pot.arowych. 

Awarie/ wypadki. 

I) Wykonawca .1obowiązany jest podjąć skuteczne środki ochronne lub zaradc:re w sytuacji. gd) 
wydarzy się w trakcie realizowania prtedmiotu umowy awaria czy inne 1.darzenie nagle. 
mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników. środowisko naturalne ora:r 
mienie własne MWiO sp., o. o .. 

2) w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej/wypadku. bez w:rględu na ich ro:rmiar. kaidy 
pracownik Wykonawcy lub jego podwykonawc), któr) to dostr1.cgł ma obowią1.ek 
nic1włoc1.nie o tym powiadomić prtełożonego. 

3) w przypadku wc,wania w miejsce robót odpowiednich ,e,\ nętrznych słuib ratunkm, ych 
w celu ud:rielenia pomocy pracownikom, czy ratowania mienia. Kierownik budowy 
powiadamia niezwłocznie Koordynatora. 

4) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Koordynatorowi kai.:dy zaistniały 

wypadek pr:ry prac). taki:e kai:dy przypadek wystąpienia sytuacji potencjalnie W)padkowcj . 

5 Ogólne wymagania ochrony środowiska: 

I) Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie na terenie MWiO sp. 7 o. o. aktualnie 
obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środow iska oraz wewnętrznych 
instrukcji stosowanych w MWiO sp. z o. o .. Obowiązkiem Wykonawcy. w prąpadku 
wystąpienia sytuacji niebezpiecznej lub awarii środowiskowej jest pr1.erwać pracę. 

1.abe.1pieczyć miejsce wykonywanych robót ora1. powiadomić o tym Koordynatora, 

2) materiały niezbędne do wykonania usługi, Wykonawca moi:e maga1.ynować na terenie 
MWiO sp. z o. o .. tylko w miejscach określonych protokołem pr7ckazania placu budowy. lub 
w trakcie prowadzonych robót w miejscach wyznaczonych przez Koordynatora. 

3) na terenie MWiO sp. 1, o. o. Wykonawcy lub jego podwykonawcy nic wolno: 

wwo/iĆ na teren MWiO sp . 7 o. o . jakichkolwiek odpadów. 
myć pojazdów i sprzętu . 

pr7echowywać zapasów paliwa i tankować poj8/.dów. 
spalać odpadów. 
wylewać jakichkolwiek substancji do kanali.aicji lub gruntu. 
negatywnie odd7iaływać na środowisko. stosując maszyny. CLY narzęd7ia pracy emitujące do 
atmosfery ponadnormatywny poziom hałasu . 

6. Uwagi końcowe 

I) przestrzeganie ogólnie obowiązujących pr1.episów prawnych oraz wewnętrtnych wymagań 
MWiO sp. 1. o. o. w zakresie bhp i ochrony środowiska w trakcie reali,.acji prac przez 
Wykonawcę i jego podwykonawców, powinny być monitorowane prze;, Koordynatora. 
W pr1:ypadku stwierdzenia nieprawidłowośc i obowią'lkiem Kierownika robót (prac) jest 
powiadomienie o t)m fakcie Koordynatora. 
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2) w przypadku stwierdzenia prLez służby MWiO sp. z o. o. nic przestrzegania obowiązujących 
pr,cpisó\'v pra\.'vnych, zaleceń w zakresie ochrony środo\'viska lub W)magań instrukcji pucL 
pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców, MWiO sp. z o. o., 7aslrzcga sobie 
prawo do zakazania wejścia na swój teren, lub usunic;cia L niego osób winnych tych 
wykroc;,eń. Wykonawca jest zobowiązany wówczas do zastąpienia tych osób innymi 
pracowni kam i, 

3) upon.:z:y,,..,e nieprzestrzeganie wymagań niniejszej Instrukcji mo1e doprO'>'vadzić do zcmania 
umowy na wykonanie danego zadania z winy Wykonawcy. 

~L 
MWiO .,p. = o.o. 
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luląc::nik Nr I do „ lnstrulu.ji wykonywania prac 
.rp : o CJ pr:e: 1tyko11awców :ew111;tr:11ych „ 

(pieczątka finnowa) 

w tym prac s:c:eKólnie niehe::piec:nych- na terenie A/WiO 

Grud:;,iądz ........................ . 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

W imieniu Wykonawcy realizującego przedmiot umowy Znak/nr ................................ .. 

. .. . .. . . . .. . . . . .. . .. . . .. .. . . .. . . . . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . .. .. . .. . .. . . .. . . . . . .. zobowiązuję s ię do: 

I. Pr1:estrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i ,asad \\- 1.akresie be1:piec1eństv,a 

i higieny pracy. p. po.i.. oraz ochrony środowiska, jakich dotyczy zakres świadczonych 

robót/usługi . 

' Zapo1nania swoich pracowników delegowanych do prac na terenie MWiO sp. 1 o. o. 
1 treśc ią poniższej/ych instrukcj i, nie później niż w momencie ich rozpoczęcia. 

I) .......................................... ... . . 

2) .............................................. . 

3) .............................................. . 

Pr1ekaL.ania wyznaczom:mu Koordynatorowi z ramienia MWiO sp. z o. o .. uprawnień do 
\\)dawania osobiście pr:;,ez niego poleceń moim pracov.nikom i zatrudnion)m w moim imieniu 
podwykonawcom w zakresie bhp, p.poż i ochrony środowiska . 

MW i() sp. z o. o. . .. . .............................. . .. .... . .. ........ . ........................... .. .. . .. .. 
Koordynator 

W )' l...0 11a\.v1.:a .. . ......................................................... . ................. . ... . ......... .. .. .. 

nazwa firmy 

adres 

W imieniu i 1,a Wykonawcę 1.obowiązanie podjął: 

NaJ.wisko. imię ............................... .. ............. .. .......................................... . 

Stanowisko / funkcja ....................................................... . ............................. . 

data podpis 
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l.aląc:nik ,\r 2 do „ lnstruk,ji wyko,~ywania prac 
sp : o II pr:r: 1•yko11m1·c1ill' :ell'nętr:1~1 ·ch · 

w tym prac s:c:t'Rólmr mehe:piec:nych- na terenie ,\/WiO 

Grud1:iąd1. . .......................... . 
(piec1:ątka firmowa) 

ZEZWOLENIE NR ....... . 
NA WYKONANIE PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE 
MWIO SP. Z O. O. 

Miejsce pracy: ........................................................................... . 
Obiekt, instalacja (na;,wa): ......................................•.................. 
Rod1.aj prac: .....................•......................................................... 
Doh.ladne określenie medium. jakie się\\ nim znajdowało podczm, normalnego procesu 
tcchnologic;,ncgo: ................................................................. . 
Planowany 1.akrcs i rod1.aj robót wg kolejności wykonywania poszc1:cgólnych c.1ynności. 

Wykonawca: ............................... .... ...... .......... ... ... ... ..... ............................................................. . 

Grupa wykonawcza: 
Na:twisko imię stanowisko podpis 

1 ......................................................................................................................................................... . 

.... ................................. .................. ... .... .. ............... ...... ...... .................. ... ... . wykonujący 
bc1pośrcdnio pracę 
') 
-·································································································································· ························ 
....................................... ..... .............. .......................................................... wykonując) 
bc1pośrcdnio pracę 

3 .. ................................... ....................... .. ... ..... ................................................................................... . 
....... ..... ....... ...... ...... ........ ......... ................... .................. ............ ... ................ asckuru jący 
4 ................................. ..... ................................................................................................................... . 
............... ......................................... .. ........... .......... .......... ... .............. .......... asekurujący 
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Odpowiedzialni za: Nazwisko imię stanowisko podpis 
Przygotowanie miejsca rracy ... ...... .. ..... .................. .................... ................................................. . 
lnstruktai grup) roboc1cj ............................................................................................................. . 
Nadzór 1c strony MWiO sp. z o. o.(Koordynator) 

Przygotowanie miejsca pracy oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne czynnośc i 

Środki 1..abczpieczającc na czas wykonywania pracy: 
Srosób sygnalilllcji i porozumiewania sit; mi<;dzy pracującymi a ubezpieczającymi ................ .. 

Zastosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej .................................................................. . 

Drogi i srosób ewakuacji ......... ..... .... ......................................................... ....................................... . 

Sposób prowadzenia akcji ratowniczej i udzielania pierwszej pomoc) ........................ .... ................ . 

1:alączniki do 1ezwolenia 
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ZEZWALAM NA WYKONANIE W/WYM. PRACY 
W DNllJ .................... 00 GODZ .................... DO GODZ ................... . 

l Jwagi ,e.r.walającego ( Koordynatora): 

ZEZWALAJĄCY- KOORDYNATOR 

(pieczątka podpis) 

Kontrola miejsca wykonywania prac po ich wykonaniu - uwagi 

Stwierd:rcnic 1akończcnia pracy 
Data .. ...... .... .... ... ...... ..... godzina .................. .... ...... .. 

lm i~. na,wisko ...... .. .......... ......................... .. 

podpis .. ............. .............. . 

Zezwolenie sporząd1a si1y ~ dwóch egz.: jeden wykonawca robót 
Jeden eg1:cmplarz otrzymuje wydający zezwolen ie - Koordynator. 

Potwicrd1.enie odbioru oryginału . 

data. podr,is 


