Załącznik Nr 1 do Umowy Nr …………/Z/2020
SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU-BIAŁEJ
W związku z funkcjonowaniem w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej Zintegrowanego Systemu
Zarządzania (ZSZ) w zakresie:
- JAKOŚCI wg PN-EN ISO 9001:2015- Świadczenie usług medycznych w oddziałach szpitalnych,
poradniach specjalistycznych oraz w zakładach: diagnostyki obrazowej, diagnostyki laboratoryjnej,
patomorfologii, rehabilitacji oraz Centralnej Sterylizatornii. Świadczenie usług pralniczych.
- ŚRODOWISKA wg PN-EN ISO 14001:2015 - Świadczenie usług medycznych w oddziałach szpitalnych,
poradniach specjalistycznych oraz w zakładach: diagnostyki obrazowej, diagnostyki laboratoryjnej,
patomorfologii, rehabilitacji oraz Centralnej Sterylizatornii. Świadczenie usług pralniczych.
- BHP wg PN-N-18001:2004 - Świadczenie usług medycznych w oddziałach szpitalnych, poradniach
specjalistycznych oraz w zakładach: diagnostyki obrazowej, diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologii,
rehabilitacji oraz Centralnej Sterylizatornii. Świadczenie usług pralniczych.
zobowiązuje się Wykonawców do stosowania zasad zawartych
w niniejszym dokumencie:
I. ZASADY BHP i PPOŻ. DLA WYKONAWCÓW
1. Przestrzegać wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa dotyczących BHP i w systemie
zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:
a) przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy
b) rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród
swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,
c) wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa,
d) współpracować z koordynatorem ds. bezpiecznego wykonywania prac przez wykonawców
2. Wykonawca musi :
a) organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ppoż.,
b) powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych z wykonywaniem przez
nich prac,
c) powiadamiać służbę BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.
3. Wykonawca zapozna się, a takżepodległych pracowników wykonujących usługę z obowiązującą w
Szpitalu Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania – dostępną na tablicach informacyjnych.
4. Wszyscy pracownicy wykonawcy są zobowiązani do noszenia identyfikatorów, dostępnych w
sekretariacie Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych.
5. Wykonawca ma obowiązek dopuścić służbę BHP do kontroli postępowania na terenie Szpitala
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia czujek w rejonie wykonywania prac mogących
spowodować ich zadziałanie (tj. prace budowlane, instalacyjne mogące powodować zadymienie lub
zapylenie pomieszczeń itp.) przez założenie kapturów ochronnych lub zafoliowanie. W przypadku
wywołania alarmu pożarowego na skutek nienależytego zabezpieczenia czujek, w następstwie czego
nastąpi nieuzasadniony przyjazd Straży Pożarnej do Szpitala, kosztami przyjazdu zostanie obciążony
Wykonawca, po zakończeniu prac w danym dniu, zobowiązany jest do odbezpieczenia czujek i
przywrócenia sprawności systemu w rejonie wykonywania prac, z zastrzeżeniem pkt I ppkt 2 lit. a.
7. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP i PPOŻ należy zwracać się do
Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania lub do Specjalisty ds. BHP albo do specjalisty
ds. PPOŻ.
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II. ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW
1. Przestrzegać wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa o ochronie środowiska i w
systemie zarządzania środowiskowego wg PN-N ISO 14001:2015,
a w szczególności:
a) przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy
b) zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac
zleconych przez Szpital
c) minimalizować ilość powstających odpadów
d) zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług
e) zmniejszać zużycie nośników energii i surowców naturalnych
2. Wykonawcy nie wolno :
a) wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów,
b) składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze, wodę, glebę, a w przypadku gdy
substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy
uzgodnić to z Pełnomocnikiem ds. ZSZ lub służbą BHP,
c) myć pojazdów i sprzętu,
d) spalać odpadów,
e) wylewać jakichkolwiek substancji szkodliwych do gleby lub kanalizacji,
f) w przypadku niekontrolowanego wycieku oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę
skażoną i przekazać do utylizacji,
g) Wykonawca zapozna się, a takżepodległych pracowników wykonujących usługę z obowiązującą w
Szpitalu Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania – dostępną na tablicach informacyjnych.
3. Na terenie całego Szpitala oraz terenów przyległych obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów
tytoniowych.
4. Wykonawca zapozna się, a takżepodległych pracowników wykonujących usługę z obowiązującą w
Szpitalu Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
5. Wykonawca ma obowiązek dopuścić Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania do kontroli
prac wykonywanych przez Wykonawcę na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, na
zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi.
6. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się
do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Oświadczam, ze przyjmuję do stosowania zasady ustalone w niniejszym Załączniku.

....................................
Data i podpis wykonawcy
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