Taryfikator kar umownych
Bridgestone Stargard sp. z o.o. ustala taryfikator kar umownych za wykroczenia wskazane poniżej.
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości wskazanej w taryfikatorze
w ciągu 14 dni od wystawienia przez BSST noty debetowej.
Punkty karne
Lp.
Rodzaj naruszenia
1 PKT = 500 PLN
BHP
1 nieużywanie środków ochrony indywidualnej: hełmów ochronnych na obszarze
2
prowadzonych prac, środków chroniących przed upadkiem z wysokości,
środków ochrony słuchu, masek p/pyłowych i innych wymaganych środków
ochrony indywidualnej
2 pozostawienie bez dozoru przyłączonych do sieci urządzeń elektrycznych (poza
1
urządzeniami w trakcie ładowania akumulatorów)
3 przystąpienie do pracy bez wymaganych dokumentów lub z nieważnymi
3
dokumentami, takimi jak: zezwolenie na wykonywanie pracy, polecenie
wykonania pracy lub zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pod
względem pożarowym
4 prowadzenie prac bez opracowania planu BIOZ, w przypadku konieczności
3
sporządzenia takiego planu
5 opuszczenie miejsca pracy przez kierującego zespołem lub nadzorującego bez
3
przerwania pracy i wyprowadzenia pracowników z miejsca wykonywania pracy
6 nie poinformowanie, do końca zmiany roboczej, o zdarzeniu wypadkowym,
3
które wystąpiło podczas wykonywania prac dla zamawiającego
7 zastawienie dojść do tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp.
1
urządzeń elektrycznych
8 przechowywanie odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych
1
do tego celu
9 przebywanie na terenie zakładu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, w
3+zakaz wstępu
stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających oraz wnoszenie
na teren zakładu napojów alkoholowych
10 wchodzenie lub wjeżdżanie do oznakowanych stref niebezpiecznych bez
3
zezwolenia
11 palenie tytoniu w pomieszczeniach zakładu pracy (poza wyznaczonymi do tego
3+zakaz wstępu
celu miejscami)
12 używanie urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi bez ważnych badań
2
13 używanie narzędzi i urządzeń niesprawnych technicznie
2
14 transportowanie w sposób niebezpieczny (niezabezpieczony przed upadkiem)
2
przedmiotów
15 prowadzenie przewodów instalacji elektrycznych, węży gazowych w sposób
2
powodujący lub mogący spowodować ich uszkodzenie (np. w poprzek drogi
transportowej na posadzce)
16 montaż i eksploatacja rusztowań niezgodnych z dokumentacją producenta lub
3
projektem indywidualnym
17 montaż lub demontaż rusztowania przez pracowników nie posiadających
1
uprawnień
18 zastosowanie niesprawnych technicznie drabin lub elementów rusztowania
2
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(skorodowanych, z widocznymi pęknięciami lub uszkodzonych mechanicznie)
brak wpisu odbioru rusztowania do dziennika budowy lub sporządzenia
protokołu odbioru technicznego rusztowania
brak daszków ochronnych i osłon z siatek ochronnych w przypadku rusztowania
usytuowanego przy drodze lub przejściach dla pieszych
brak tablicy informacyjnej, określającej wykonawcę montażu z imienia i
nazwiska, numerem telefonu oraz określającej dopuszczalne obciążenie
pomostów i konstrukcji rusztowania
pozostawienie włączonych spawarek bez nadzoru lub nieprawidłowe
podłączenie przewodów spawalniczych
PPOŻ.
używanie otwartego ognia bez zezwolenia lub palenie tytoniu w strefach
zagrożonych wybuchem
gromadzenie i przechowywanie materiałów pożarowo-niebezpiecznych
(łatwopalnych) pod ścianami budynków
przechowywanie materiałów łatwopalnych w odległości mniejszej niż 5,0 m od
linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz
przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych
rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych
blokowanie w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi
ewakuacyjne, wyjść ewakuacyjnych w tym wyjść pionowych i poziomych z
tuneli kablowych
stosowanie dodatkowych urządzeń grzewczych bez zgody zamawiającego
przechowywanie w pomieszczeniach wewnątrz budynków lub tymczasowych
zapleczach robót (kontenery, pakamery) butli napełnionych gazami palnymi lub
innymi gazami sprężonymi o wadze ładunku ponad 11 kg
dokonanie samodzielnych przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji
gazowych lub elektrycznych, budowa- nie dodatkowych punktów poboru
energii elektrycznej lub gazowej
pozostawienie szmat, czyściwa, trocin itp. nasyconych lub zanieczyszczonych
substancjami łatwopalnymi, utleniającymi lub szkodliwymi dla zdrowia albo
wydzielającymi drażniące zapachy bez zabezpieczenia ich w zamkniętych
naczyniach z materiału niepalnego
blokowanie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego oraz punktów
uruchamiania instalacji gaśniczych lub oddymiających
mocowanie butli z gazami technicznymi do konstrukcji obiektów oraz urządzeń i
instalacji stanowiących infrastrukturę zakładu
używanie butli z gazami technicznymi do Wykonywania prac niebezpiecznych
pod względem pożarowym bez umieszczenia ich na wózkach jezdnych
pozostawienie butli z gazami technicznymi na terenie obiektów produkcyjnych
zamawiającego
wyposażenie stanowiska prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem
pożarowym w niesprawny sprzęt gaśniczy
brak podręcznego sprzętu gaśniczego w miejscu prowadzenia prac
niebezpiecznych pod względem pożarowym
OCHRONA ŚRODOWISKA
zanieczyszczenie gleb i powierzchni ziemi oraz wód szkodliwymi substancjami
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oraz substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi (m.in. oleje, smary, farby)
gromadzenie materiałów przewidzianych do wykonywania robót i powstałych
odpadów w miejscach do tego celu nie przeznaczonych
wycinanie drzew i krzewów bez wcześniejszego uzyskania zgody zamawiającego
wykonywanie czynności powodujących niszczenie trawników, zieleni służących
wiązaniu gleby
wprowadzenie do kanalizacji zakładu jakichkolwiek substancji/mieszanin
chemicznych
spalanie jakichkolwiek odpadów
pozostawienie niezabezpieczonych substancji i mieszanin niebezpiecznych,
pojemników z takimi substancjami i pojemników po tych substancjach
przechowywanie substancji i mieszanin niebezpiecznych w pomieszczeniach do
tego nie przeznaczonych bez pisemnej zgody zamawiającego
Porzucanie odpadów w wyniku realizacji prac lub wyrzucanie ich do
pojemników należących do BSST
używanie substancji i mieszanin niebezpiecznych bez aktualnych kart
charakterystyk
używanie nieodpowiednich, bez opisów i oznakowań, pojemników do
przechowywania substancji i mieszanin niebezpiecznych
OGÓLNE
wejście na teren zakładu i poruszanie się po nim bez ważnej przepustki
osobowej
wjazd na teren zakładu bez wymaganego zezwolenia
wykonywanie prac przez pracowników wykonawców nie przeszkolonych w
zakresie warunków wykonywania prac w BSST
niestosowanie się kierujących pojazdami do oznakowania dróg na terenie
zakładu i wyznaczonych tras przejazdu
nieprzestrzeganie na terenie zakładu maksymalnej prędkości na zewnątrz i w
halach
nieposiadanie stosowanych uprawnień przez osoby kierujące, obsługujące
pojazdy samochodowe, maszyny robocze, w tym np. wózki jezdniowe z
napędem silnikowym
pozostawienie pojazdów na terenie obiektów produkcyjnych zamawiającego
bez zezwolenia
dokonanie kradzieży materiału, sprzętu, urządzeń itp., będących własnością
zamawiającego
odprowadzanie spalin do plastikowych rur
Nieprzestrzeganie innych niewymienionych wyżej wymagań procedur
Bridgestone Stargard obowiązujących wykonawców
(Wymienić jakie wymagania procedur nie były przestrzegane:
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...)
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