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Załącznik Nr 1 do IWZ 

Opis 

przedmiotu zamówienia 

 

Nazwa zamówienia: „Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie bhp oraz ppoż.” 
 

Sprawowanie obowiązków z zakresu służby bhp zgodnie z Działem dziesiątym ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i innymi obowiązującymi 

w tej dziedzinie aktami prawnymi oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ustawą z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869) i innymi obowiązującymi w tej dziedzinie 

aktami prawnymi, w tym w szczególności Instrukcją o ochronie przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej 

(Sygn. Ppoż. 1/2009), w tym w szczególności: 

 

1. Doradztwo w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

bezpieczeństwa pożarowego w 2 (dwóch) podległych Zamawiającemu obiektach. 

2. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na 80 stanowiskach pracy, na których występują czynniki 

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony 

zbiorowej i indywidualnej. 

3. Udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp i ppoż. 

oraz ustalaniu zadań 10 (dziesięciu) osób kierujących pracownikami w tym zakresie. 

4. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą. 

5. Opracowanie i aktualizowanie dokumentów oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz 

informowanie pracowników o zagrożeniach. 

6. Opracowanie szczegółowych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach 

pracy. 

7. Opracowanie oraz utrzymywanie w aktualności instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz planów ochrony 

przeciwpożarowej w 2 (dwóch) podległych obiektach, niezwłoczne informowanie o każdej zmianie przepisów  

w tym zakresie. 

8. Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji 

dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę 

stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

9. Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także 

nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny 

pracy w tych założeniach i dokumentacji. 

10. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych 

albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, mających wpływ na warunki pracy i 

bezpieczeństwo pracowników oraz ochronę ppoż. 

11. Określanie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 

12. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,  

a w szczególności przy organizowaniu badań lekarskich pracowników. 

13. Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy przy: 

1) podejmowaniu działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, w trybie i w zakresie 

ustalonym w odrębnych przepisach; 

2) podejmowanych przez dyrektora oddziału przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków 

pracy. 

14. Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań  

i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku 

pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi 

czynnikami lub warunkami. 

15. Współpraca z właściwymi osobami funkcyjnymi Zamawiającego w zakresie realizacji zadań z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, w szczególności w zakresie oznakowania dróg 

ewakuacyjnych, wyznaczania miejsc lokalizacji oraz wyposażenia w sprzętu gaśniczy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.  

16. Sprawowanie nadzoru nad stosowaniem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

tak, aby spełniały właściwości ochronne wg. PN oraz posiadały certyfikat oceny zgodności, jak również 

określenie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego. 
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17. Opiniowanie wniosków w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy obsłudze 

monitorów ekranowych oraz prowadzenie ich ewidencji. 

18. Sprawowanie nadzoru nad aktualnością dokumentacji oraz przeglądów, konserwacji i legalizacji systemów i 

instalacji ppoż. oraz sprzętu gaśniczego. 

19. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych wydanych przez jednostki kontrolujące. 

20. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad  bezpieczeństwa i higieny 

pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub 

karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie 

niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez  dyrektora oddziału. 

21. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu bezpieczeństwa ppoż. w podległych obiektach oraz 

przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i techniczno-budowlanych, z częstotliwością określoną przez 

dyrektora oddziału. 

22. Kontrolowanie sprawności systemu alarmowania i powiadamiania na wypadek pożaru lub innego 

miejscowego zagrożenia 

23. Bieżące informowanie dyrektora oddziału o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami 

zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń. 

24. Przedstawianie dyrektorowi oddziału wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na 

stanowiskach pracy. 

25. Bieżące informowanie dyrektora oddziału o stanie bezpieczeństwa pożarowego i przypadkach 

nieprzestrzegania przepisów oraz o wykonaniu zaleceń pokontrolnych. 

26. Przedstawianie dyrektorowi oddziału wniosków w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa ppoż. 

27. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonanych czynności w zakresie bhp i ppoż., zgodnie ze 

wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy. 

28. Sporządzanie i przedstawianie dyrektorowi oddziału, co najmniej raz w roku, okresowych ocen i analiz stanu 

bhp i bezpieczeństwa ppoż., zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, 

mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. 

29. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowaniu wniosków wynikających 

z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe,  

a także kontrola realizacji tych wniosków. 

30. Udział w określaniu przyczyny i źródła pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, zabezpieczaniu dowodów 

w celu ułatwienia prowadzenia dochodzenia organom dochodzeniowym oraz opracowanie pisemnych 

informacji ze zdarzenia. 

31. Opracowanie programów szkolenia pracowników w zakresie bhp, prowadzenie w siedzibie Zamawiającego, 

wstępnych szkoleń ogólnych, szkoleń okresowych oraz dokumentacji szkolenia. 

32. Opracowanie wniosków dotyczących szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, 

prowadzenie szkoleń oraz dokumentacji szkolenia pracowników w tym zakresie. 

33. Udział w szkoleniach z zakresu ochrony ppoż. organizowanych przez Delegaturę Wojskowej Ochrony 

Przeciwpożarowej. 

34. Niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia 

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innych osób albo zagrożenia pożarowego 

stwarzającego niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia. 

35. Niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy 

stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego lub innych osób albo zagrożenie pożarowe 

dla ludzi lub mienia oraz wydanie polecenia natychmiastowego usunięcia zagrożenia. 

36. Występowanie do dyrektora oddziału z wnioskami o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do 

pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bhp i ppoż. 

37. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, 

stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań  

i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 

38. Gromadzenie wytworzonych i otrzymanych dokumentów oraz korespondencji dotyczącej spraw bhp i ppoż., 

zgodnie z zasadami określonymi przez Zamawiającego. 


