
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

BRIDGESTONE STARGARD SP. Z O.O. 

a. Zasady ogólne 
 

1.1. Każdy podmiot wykonujący jakiekolwiek prace na terenie zakładu Bridgestone Stargard Sp. z o. o., 
(zwanego dalej: Zakładem) na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, w tym umowy zlecenia lub 
umowy o dzieło (zwany dalej: Wykonawca), jest zobowiązany do zapewnienia ze swojej strony nadzoru 
nad podmiotami wykonującymi te prace w jego imieniu na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, w 
tym umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o podwykonawstwo (zwanymi dalej: 
Współpracownikami). 
 
1.2. Nadzór powinien obejmować przestrzeganie wszystkich postanowień Umowy oraz przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego w zakresie realizowanych prac (w tym w zakresie wymaganych szkoleń i 
kwalifikacji), jak również wszelkich obowiązujących na terenie Zakładu regulacji wewnętrznych 
Bridgestone Stargard Sp. z o.o. oraz przepisów BHP (zwanych dalej łącznie: Normami). 
 
1.3. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem Norm przez 
Współpracowników i przyjmuje na siebie pełna odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za ich naruszenie, 
zarówno wobec Bridgestone Stargard Sp. z o.o. (w tym jej pracowników i współpracowników), jak i 
wobec podmiotów trzecich oraz zobowiązuje się do naprawienia Bridgestone Stargard Sp. z o.o. (w tym 
jej pracownikom i współpracownikom) wszelkich szkód wynikłych z tego tytułu, w tym zwrotu wszelkich 
należności publicznoprawnych. W tym celu Wykonawca deleguje Kierownika lub Brygadzistę wskazanego 
imiennie w Dziennej Karcie Kontroli Wykonawcy pkt. „Nadzorujący prace ze strony Wykonawcy", który w 
jego imieniu będzie odpowiadał za własne działania i zaniechania, tak samo jak za działania jak i 
zaniechania Współpracowników. 
Ponadto, Wykonawca oświadcza, że upoważnia osoby, które będą podpisywać Dzienną Kartę Kontroli 
Wykonawcy jako Nadzorujące prace ze strony Wykonawcy do: 

a) odbioru od Bridgestone Stargard Sp. z o.o. i przekazania pracodawcy oraz wszelkim osobom 
podległym pracodawcy  dokumentów dotyczących: 

� informacji na temat zagrożeń dla życia i zdrowia występujących w Zakładzie, na 
poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach 
postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu 
pracowników, 

� działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub 
ograniczenia zagrożeń, o których mowa w punkcie powyżej; 

� pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania 
działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników; 

b) podpisania porozumienia o wyznaczeniu koordynatora BHP, o którym mowa w pkt 2 niniejszego 
Oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 1c, o ile jest to konieczne i uzasadnione 
okolicznościami. 

 
1.4. Obowiązkiem Wykonawcy jest organizować i wykonywać prace realizowane w ramach przedmiotu 
umowy/zlecenia w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym: zapewnienie 
niezbędnych środków i materiałów dla bezpiecznego wykonywania powierzonych zadań (maszyny i 
urządzenia, rusztowania, środki ochrony zbiorowej, indywidualnej, itp.). Ponadto, w przypadku 
wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, o których mowa w § 80 rozporządzenia Ministra Pracy i 



Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z § 81 ww. rozporządzenia, określać szczegółowe wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a w szczególności 
zapewnić:  

a) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób; 
b) odpowiednie środki zabezpieczające;  
c) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności, imienny podział pracy, kolejność 

wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych 
czynnościach. 

 
1.5. Obowiązki określone dla Wykonawcy dotyczą wszystkich osób zatrudnionych przez Wykonawcę do 
realizacji umowy/zlecenia: podwykonawców, dalszych podwykonawców, wykonujących prace na rzecz 
Wykonawcy na podstawie stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej, zwanych dalej 
Współpracownikami. 
 
1.6. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w miejscu wykonywania prac wypełnionej Dziennej 
Karcie Kontroli Wykonawcy i stosowania się do wytycznych w niej zawartych (Załącznik 1a). 
 
1.7. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania wszystkich swoich pracowników i współpracowników z 
zasadami działalności firmy Bridgestone Stargard sp. z o.o., zawartymi w niniejszym oświadczeniu. 
 
1.8. Opóźnienia w pracach spowodowane nieprzestrzeganiem Norm mogą skutkować naliczaniem kar 
Umownych zgodnie z warunkami Umowy, z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia przez Bridgestone 
Stargard Sp. z o. o. odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 
1.9. Pracownicy i współpracownicy Wykonawcy powinni posiadać odzież roboczą i kamizelkę odblaskową 
z nazwa firmy (dot. hal produkcyjnych) oraz przepustkę. 
 
1.10. Pracownicy i współpracownicy Wykonawcy mogą poruszać się wyłącznie po obszarze, na którym 
wykonują zlecone prace oraz w udostępnionych pomieszczeniach socjalnych. 
 
1.11. Pracownicy i współpracownicy Wykonawcy wykonują prace na terenie Bridgestone Stargard 
wyłącznie w terminach uzgodnionych wcześniej z przedstawicielem Bridgestone Stargard, każdorazowo 
zgłaszając rozpoczęcie oraz zakończenie robót. 
 
1.12. Obowiązkiem Wykonawcy jest traktowanie wszelkich informacji uzyskanych w związku z pracą na 
terenie Bridgestone Stargard jako poufnych. 
 
1.13. Pobór energii elektrycznej i pozostałych mediów możliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych 
przez Zamawiającego Bridgestone Stargard. 
 
1.14. Na terenie Bridgestone Stargard obowiązuje całkowity zakaz spożywania i wnoszenia alkoholu oraz 
innych środków odurzających. Pracownicy oraz współpracownicy podlegają kontroli trzeźwości, a palenie 
tytoniu dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. 
 
1.15. W przypadku zagubienia lub nie oddania przepustki Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia 
kosztów jej wystawienia. 
 



b. Koordynator BHP 
2.1. W razie, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez 
różnych pracodawców, pracodawcy ci maja obowiązek: 

• współpracować ze sobą, 

• wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich 
pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu (wypełnić Zał. 1c Porozumienie w sprawie 
ustanowienia Koordynatora), 

• ustalić zasady współdziałania uwzgledniające sposoby postepowania w przypadku wystąpienia 
zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, 

• informować siebie nawzajem oraz pracowników lub przedstawicieli współpracowników o 
działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas 
wykonywanych przez nich prac. 

 
2.2. Koordynatorem BHP jest osoba wyznaczona przez pracodawców wspólnie wykonujących takie same 
lub różne prace, ale w tym samym miejscu.  
 
2.3. Zadania koordynatora opisano w Dziennej Karcie Kontroli Wykowany: Porozumienie – Wyznaczenie 
koordynatora). 

 
2.4. Powołanie Koordynatora BHP nie zwalnia Wykonawcy oraz poszczególnych podwykonawców od 
odpowiedzialności prawnej za stan bezpieczeństwa pracy zatrudnionych przez siebie pracowników. 
 

c. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów i zasad BHP 
 

3.1. Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z Zamawiającym w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w procesie przygotowania i realizacji umowy/zlecenia, a w szczególności: 

• przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego wykonania przedmiotu umowy/zlecenia, posiadać 
instrukcje BHP do wykonywanych czynności, uwzględniając uwagi i zalecenia przekazane przez 
Zamawiającego, 

• zapewnić stały nadzór nad pracownikami i prowadzonymi pracami przez osobę posiadającą 
kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy oraz posiadającą wiedzę i umiejętności 
niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac. W przypadku konieczności czasowego 
opuszczenia miejsca wykonywania prac, osoba odpowiedzialna za nadzór nad prowadzonymi 
pracami oraz pracownikami zobowiązana jest do wyznaczenia zastępcy na okres swojej 
nieobecności. Osoba taka musi także posiadać wymagane uprawnienia i szkolenia, zapewnić 
podczas prowadzenia prac stałą obecność osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, a także zapewnić środki 
niezbędne do działania w przedmiotowym zakresie, 

• zapewnić maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonywania robót, spełniający wymagania 
przepisów i norm bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić na żądanie 
Zamawiającego dokumentację potwierdzającą sprawność i bezpieczeństwo eksploatacji 
urządzeń, maszyn oraz instalacji użytkowanych w związku z realizacją przedmiotu 
umowy/zlecenia, 

• niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu incydenty, zdarzenia wypadkowe, zdarzenia potencjalnie 
wypadkowe oraz zagrożenia dla zdrowia i życia zaistniałe w związku z realizacją umowy/zlecenia, 
a gdy zawiadomienie o zdarzeniu dokonano w formie ustnej, potwierdzić to pisemnie nie później 
niż w ciągu 24 godzin po zdarzeniu, 



• zapewnić przeprowadzenie postępowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadków 
pracowników oraz umożliwić obecność przedstawiciela Zamawiającego podczas postępowania 
powypadkowego, a także udostępnić mu dokumentacje powypadkową, 

• zapewnić odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze oraz niezbędne środki ochrony, dbać o 
sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

• zapewnić ład i porządek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a także bezpieczny stan 
urządzeń i wyposażenia oraz środków ochrony zbiorowej stosowanych w związku z realizacją 
przedmiotu umowy/zlecenia, 

• egzekwować od pracowników przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w tym również zawartych w instrukcjach BHP, sporządzonych na okoliczność realizacji 
umowy/zlecenia, 

• uczestniczyć w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiającego 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koordynacji prac, 

• terminowo realizować zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP/PPOŻ/OŚ, 

• zatrudnić do wykonywania przedmiotu umowy/zlecenia tylko osoby posiadające odpowiednie, 
wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe, potwierdzone stosownymi, aktualnymi 
dokumentami: 

a. orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań do wykonywania powierzonych prac lub 
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy, 

b. dokumentami potwierdzającymi ważność szkoleń pracowników w zakresie BHP i przepisów 
przeciwpożarowych, 

c. świadectwami i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe kwalifikacje niezbędne do 
wykonania powierzonych prac, obsługi sprzętu lub kierowania maszynami i pojazdami, 

d. kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami potwierdzającymi zapoznanie 
pracowników z zagrożeniami wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego występującymi na 
określonych stanowiskach pracy, 

e. potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urządzeń technicznych lub ich 
instrukcja obsługi, 

f. potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa, 

g. wykazami osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej, 
h. wykazami maszyn, urządzeń i elektronarzędzi używanych przy umowie/zleceniu. Wykonawca 

zobowiązany jest do przechowywania powyższych dokumentów na terenie Zamawiającego i 
okazania ich na zadanie Zamawiającego lub pracownika działu BHP/OŚ. 

 
i. Zamawiający oraz pracownik działu BHP/OŚ jest uprawniony do: 

 

• wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz kontroli ich wykonania.  

• żądania - czasowego lub trwałego usunięcia z terenu pracy pracowników lub współpracowników 
Wykonawcy rażąco naruszających obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z koordynacją prac, 

• wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia. W takim przypadku 
Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione z tego tytułu 
przez Wykonawcę. Wymienione straty lub koszty nie będą również stanowić podstawy do 
uzasadnienia ewentualnych opóźnień, 



• naliczenia Wykonawcy kar umownych w sytuacji nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP, PPOŻ i 
ochrony środowiska według Załącznika nr 1b Kary Umowne.  

 
Oświadczam, że pracownicy Wykonawcy posiadają przewidziane prawem aktualne badania lekarskie, 
a także że wszystkie inne osoby wykonujące jakiekolwiek prace na terenie zakładu pracy posiadają 
wymagane kwalifikacje i potrzebne umiejętności, a także zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, na zasadach określonych w przepisach prawa pracy. 
 
Oświadczam, że otrzymałem zestaw dokumentacji dotyczącej wymagań Bridgestone Stargard Sp. z o. o. 

w Stargardzie w zakresie prac i usług wykonywanych przez firmy zewnętrzne tj.: 

Zał.1a. Dzienna Karta Kontroli Wykonawcy. 
Zał.1b. Taryfikator Kar Umownych. 
Zał. 1c. Informacja o zagrożeniach w fabryce Bridgestone Stargard Sp. z o.o. 
 
Potwierdzam, że: 

• zapoznałem się i akceptuję wymagania zawarte w przekazanych dokumentach, 

• wymagania te będą przestrzegane przeze mnie, moich pracowników oraz podwykonawców w 
trakcie wykonywania wszystkich zleceń prowadzonych na terenie zakładu Bridgestone Stargard. 

 
Jestem świadomy, ze Bridgestone Stargard Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za żadne działania lub 
zaniechania pracowników Wykonawcy lub jego Współpracowników. 
 

WYKONAWCA: 
 
 
 
…………………………..                                                                                            …….……………………………………………… 
pieczątka firmy                                                                                                  Data i podpis osoby upoważnionej 
  
UWAGA! 
Podpisane oświadczenie należy przesłać do działu zakupów przed rozpoczęciem zlecenia. 


