
    Załącznik nr 4 do projektu umowy

      EZP.I-240/15/20 
 
     

     
ZOBOWIĄZANIE 

 
Jako Wykonawca …………………………………………………………………………………….. 

(Nazwa firmy, adres, NIP) 
realizujący na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica przedmiot  
umowy ………………………………………………………………..,  
zobowiązuje się do : 

1. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zasad w zakresie bezpieczeostwa i 
higieny pracy, jakich dotyczy przedmiot umowy oraz przyjmuje do wiadomości i 
stosowania postanowienia „Instrukcji  bezpieczeostwa i higieny prac  realizowanych 
przez podmioty zewnętrzne na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. 
Stanisława Staszica”, której kopię otrzymałem/am; 

2. zapoznania swoich pracowników oraz innych osób wykonujących pracę na moją rzecz 
przy realizacja zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława 
Staszica z postanowieniami „Instrukcji  bezpieczeostwa i higieny prac  realizowanych 
przez podmioty zewnętrzne na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. 
Stanisława Staszica”.  

 
 
 
Zobowiązanie podpisał:  
 
Imię i nazwisko ………………………………………………………. 
 
Stanowisko służbowe / funkcja: ……………………………………. 
 
Data: ………………       Pieczęd i podpis: …………………..…….. 

 
 

 
 

Instrukcja  bezpieczeostwa i higieny prac 
 

realizowanych przez podmioty zewnętrzne 
 

na terenie  
 

Szpitala Specjalistycznego w Pile  
 

im. Stanisława Staszica 
 

I. Cel instrukcji 
 

Celem przedmiotowej instrukcji jest określenie zasad bezpieczeostwa i higieny pracy Podmiotów 
Zewnętrznych, realizujących zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w 
Pile.  



II. Zakres stosowania 
 
Przedmiotowa instrukcja zawiera szczegółowe wytyczne w dziedzinie bezpieczeostwa i higieny pracy 
dotyczące Podmiotów Zewnętrznych działających na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. 
Stanisława Staszica, od momentu wyboru, podpisania umowy, rozpoczęcia zadania, bieżącej 
kontroli, aż do chwili ostatecznego zakooczenia zadania. Niniejsza instrukcja obowiązuje na terenie 
całego Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile i dotyczy Podmiotu Zewnętrznego 
oraz wszystkich osób przez niego zatrudnionych (bez względu na formę powierzenia pracy) 
realizującego zadanie na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile.   

III. Zagadnienia ogólne 
 
Za Podmiot Zewnętrzny rozumie się Wykonawcę, realizującego na terenie Szpitala Specjalistycznego 
w Pile im Stanisława Staszica usługi medyczne, innego rodzaju usługi oraz dostawy i wszelkie prace 
serwisowe, konserwacyjne, remontowe, budowlane i inne.  
Za zadanie rozumie się usługi medyczne, innego rodzaju usługi oraz dostawy i wszelkie prace 
serwisowe, konserwacyjne, remontowe, budowlane i inne, realizowane na terenie Szpitala 
Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica, w ramach zawartych umów.  
Wykonawca oraz jego pracownicy i inne osoby wykonujące pracę na jego rzecz, oddelegowani do 
Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile  celem realizacji zadania na terenie Szpitala 
Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile zobowiązani są do przestrzegania ogólnie 
obowiązujących przepisów, zasad w dziedzinie bezpieczeostwa i higieny pracy, w tym określonych w 
Kodeksie Pracy oraz wszelkich przepisach prawa materialnego, a także  stosowanie się do zaleceo 
osoby wyznaczonej przez Dyrektora Szpitala lub Kierownika komórki organizacyjnej na terenie której 
realizowane jest zadanie.  
 
 

IV. Szczegółowe zasady w dziedzinie bezpieczeostwa i higieny pracy 

1. Całokształt spraw dotyczących bezpieczeostwa i higieny realizowanych w obowiązku do pracowników 
i innych osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy, oddelegowanych do Szpitala 
Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica  celem realizacji zadania na terenie Szpitala 
Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica  spoczywa na Wykonawcy w myśl zapisów Działu 
Dziesiątego oraz art. 304 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 
917 ).  

2. Wykonawca zobligowany jest zapewnid bezpieczeostwo swoich pracowników i innych osób 
oddelegowanych przez niego do pracy na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława 
Staszica, na których wpływ mogą mied czynności wynikające z realizacji powierzonego zadania.  

3. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest zapewnid w stosunku do swoich 
pracowników, oddelegowanych do Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica:  

b) poddanie ich profilaktycznym badaniom lekarskim celem posiadania orzeczenia lekarskiego  
o braku przeciwwskazao do pracy na zajmowanym stanowisku pracy; 

c) odbycie przez tych pracowników wymaganych szkoleo w dziedzinie bezpieczeostwa i higieny 
pracy; 

d) zapoznanie z wymaganymi instrukcjami bezpieczeostwa i higieny pracy na stanowisku pracy, 
obsługi maszyn i urządzeo oraz realizacji prac; 

e) zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego na zajmowanym stanowisku pracy; 
f) wyposażenie w niezbędną odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej / 

środki ochrony zbiorowej; 
g) niezbędne kwalifikacje / uprawnienia pracownika jeżeli takie są wymagane w myśl, 

stosownych przepisów prawa. 



h) Wykonawca zapewnia, że stosowne wymagania określone w pkt 3 będą spełnione wobec 
osób wykonujących pracę na jego rzecz w formie innej niż stosunek pracy, zatrudnionych 
celem realizacji zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.   

4. Po stronie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica leży przekazanie 
wykonawcy  „Instrukcji  bezpieczeostwa i higieny prac  realizowanych przez podmioty 
zewnętrzne na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica”.  

5. Wykonawca zobowiązany jest zapoznad swoich pracowników i inne osoby wykonujące prace 
na jego rzecz przy realizacji zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. 
Stanisława Staszica  z zapisami zawartymi w „Instrukcji  bezpieczeostwa i higieny prac  
realizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. 
Stanisława Staszica”.  

6. Fakt przekazania Wykonawcy przedmiotowej instrukcji, potwierdzony zostaje pisemnie na 
druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.  

7. Wykonawcy oraz jego pracownicy i inne osoby oddelegowane do realizacji zadania na 
terenie Szpitala specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica zobowiązani są do 
przestrzegania zapisów „Instrukcji  bezpieczeostwa i higieny prac  realizowanych przez 
podmioty zewnętrzne na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica”. 

8. Wykonawca oraz jego pracownicy i inne osoby wyznaczone do realizacja zadania poruszają 
się i przebywają wyłącznie w miejscach niezbędnych do realizacji zadania na terenie Szpitala 
Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.  

9. Wykonawca oraz jego pracownicy i inne osoby wyznaczone do realizacja zadania na terenie 
Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica powinni posiadad widoczne 
identyfikatory, a jeżeli do realizacji zadania konieczne jest stosowanie urządzeo, maszyn, 
narzędzi i innego rodzaju sprzętu to powinny one byd oznakowane w sposób umożliwiający 
identyfikację Wykonawcy. 

10. W przypadku, gdy do realizacji zadania konieczne jest podłączenie do instalacji elektrycznej, 
gazowej, wod-kan, CO i innej to Wykonawca musi to zrealizowad zgodnie z wymaganym 
przepisami oraz stosownymi instrukcji, w uzgodnieniu z właściwymi służbami technicznymi 
Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.  

11. Wykonawca jest zobowiązany zapewnid, aby wszelkie narzędzia, urządzenia, maszyny i 
innego rodzaju sprzęt, konieczne do realizacji zadania, były sprawne technicznie, 
użytkowane zgodnie z przeznaczeniem posiadały wymaganą dokumentację i  spełniał 
stosowne wymagania dotyczącego bezpieczeostwa jego użytkowania.    

12. W sytuacji, gdy w trakcie realizacji zadania Wykonawca używad będzie substancji 
chemicznych i ich mieszanin zobligowany jest posiadad aktualne karty charakterystyki i 
bezwzględnie przestrzegad ich zapisów.  

13. Wykonawca, jego pracownicy oraz inne osoby oddelegowane przez niego do realizacji 
zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica zobowiązane są 
tak realizowad prace, aby swoim zachowaniem nie narażad siebie oraz innych osób na utratę 
życia i zdrowia, dbad o mienie szpitala. 

14. Wykonawca zobowiązany jest magazynowad materiały, substancje i inne przedmioty w 
miejscu do tego wyznaczonym oraz zgodnie z przepisami bezpieczeostwa w tym zakresie.  

15.  W sytuacji, gdy zakres zadania będzie wymagał ograniczenia dostępu osób postronnych do 
miejsca prac, na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek właściwego oznakowania i 
zabezpieczenia miejsc, do których nie mogą mied dostępu osoby trzecie. 

16. Zabronione jest demontowanie zabezpieczeo, barier i innych urządzeo ochronnych bez 
pisemnej zgody Służby BHP, służb technicznych Szpitala Specjalistycznego w Pile im. 
Stanisława Staszica. W sytuacji, gdy przedmiotowy demontaż jest konieczny, to na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeostwa osób mogących przebywad  



w tym miejscu oraz niezwłocznego montażu w stanie niepogroszonym, przed ponownym 
oddaniem do eksploatacji.  

17. Wykonawca, jego pracownicy oraz inne osoby oddelegowane przez niego do realizacji 
zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica zobowiązane są 
do stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu, zakazu i ostrzegawczych 
obowiązujących na terenie całego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica. 

 
V. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku przy pracy, zdarzenia potencjalnie 

wypadkowego, awarii lub każdego innego zdarzenia niepożądanego.  
 
1. Wszyscy pracownicy oraz inne osoby realizujące prace na jego rzecz oddelegowane do 

realizacji zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica zostaną 
przez niego poinformowani o zasadach postępowania na wypadek awarii, wypadku przy 
pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego, czy zdarzenia niepożądanego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomid Służbę BHP Szpitala 
Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica o każdym zaistniałym wypadku przy pracy, 
czy zdarzeniu potencjalnie wypadkowym mającym związek z realizacją zadania.  

3. Wykonawca, jego pracownicy lub inne osoby realizujące na jego rzecz zadanie na terenie 
Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica, zobligowane są niezwłocznie 
wezwad odpowiednie służby ratunkowe, gdy zaistniały wypadek, czy awaria wymaga 
bezwzględnej konieczności udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym, zapobiegnięciu 
rozprzestrzeniania się skutkom awarii lub innych zdarzeo niepożądanych. 

4. Wykonawca zobligowany jest do podjęcia wszelkich działao mających na celu zapewnienia 
bezpieczeostwa wszystkich osób, które w wyniku awarii, wypadku pracy, czy innego 
zdarzenia niepożądanego mogłyby byd narażone na utratę życia i zdrowia.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia Specjalistycznego w Pile im. 
Stanisława Staszica, gdy istnieje prawdopodobieostwo jego uszkodzenia w wyniku 
zaistniałego wypadku przy pracy, awarii, czy innego zdarzenia niepożądanego związanego z 
realizacją zadania.  

6. Wykonawca poinformuje swoich pracowników i inne osoby realizujące prace na jego rzecz 
oddelegowane do realizacji zadania na terenie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. 
Stanisława Staszica o możliwości powiadomienia o wszelkich sytuacjach niepożądanych 
Dyspozytora Szpitala pod nr telefonu 67 210 62 44 lub wew. 244, albo pracowników ochrony 
w punkcie przy wejściu głównym do szpitala.  

7. Wykonawca, w porozumieniu z przedstawicielem Szpitala Specjalistycznego w Pile im. 
Stanisława Staszica ma obowiązek wyznaczyd Koordynatora sprawującego nadzór nad 
bezpieczeostwem i higieną pracy wszystkich pracowników oraz ustalid zasady współdziałania 
uwzględniające sposób postępowania w przypadku wystawienia zagrożenia dla życia i 
zdrowia pracowników.  

 
VI. Informacji o potencjalnych zagrożeniach dla życia i zdrowia wynikających ze środowiska 

pracy w Szpitalu Specjalistycznym im. Stanisława Staszica w Pile. 

lp. ZAGROŻENIE ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA 

CZYNNIKI NIEBEZPIECZNE 

1. Porażenie prądem 
elektrycznym, pożar, wybuch 

Uszkodzone przewody zasilające urządzenia 
elektryczne, niesprawna instalacja elektryczna, 



nie przestrzeganie instrukcji obsługi urządzeo. 
Brak okresowych badao ochrony podstawowej i 
przy uszkodzeniu urządzeo,  instalacji 
elektrycznych. Zaprószenie ognia, awaria 
instalacji gazowych, itp.  

CZYNNIKI BIOLOGICZNE (WIRUSY, BAKTERIE, PASOŻYTY, GRZYBY Gr. 2 i 3),  
w tym m.in. 

2. LegionellaFluoribacterbozema
nae 
gr. 2  

Woda (zwłaszcza w temp. 20-45ºC), ścieki, 
wilgotna gleba, trociny, mgła olejowa 
Droga zakażenia: powietrzno – kropelkowa, 
bezpośrednia. 

3.  Herpesviridae ospy wietrznej, 
półpaśca. 
gr.2 

Ludzie 
Droga zakażenia: powietrzno – kropelkowa 

4. Prątki gruźlicy 
Mycobacteriutuberculosis 
gr.3 

Ludzie 
Droga zakażenia: powietrzno – kropelkowa 

5. Wirusgrypy (typ A, B, C) 
Orthomyxoviride 
gr.2 

Ludzie, zwierzęta. 
Droga zakażenia: powietrzno – kropelkowa 

6. Paciorkowiec ropotwórczy 
Streptococcuspyogenes 
gr.2 

Ludzie 
Droga zakażenia: powietrzno – kropelkowa, 
bezpośrednio 

7. Gronkowiec złocisty 
Staphylococcusaureus 
gr. 2 

Powłoki ludzi i zwierząt, pył, powietrze, woda i 
ścieki, żywnośd 
Droga zakażenia: powietrzno – kropelkowa, 
powietrzno-pyłowa, bezpośrednio i pokarmowa 

CZYNNIKI FIZYCZNE, CHEMICZNE I PSYCHOFIZYCZNE 

8. Powierzchnie, na których jest 
możliwy upadek (upadek na 
tym samym poziomie). 

Nierówne, mokre, śliskie powierzchnie. 
Zatarasowane przejścia, dojścia do oddziałów, 
magazynów, warsztatów i innych pomieszczeo 
szpitala.  

9. Różnica poziomów (upadek na 
niższy poziom). 

Przemieszczanie się po schodach. Realizacja prac 
na wysokości. 

10. Przeciążenie układu ruchu 
wskutek wymuszonej pozycji 
ciała i narządu wzroku. 

Wymuszona pozycja ciała, skupienie wzroku w 
trakcie realizacji  czynności służbowych, 
obciążeniu układu kostno-mięśniowego. 

11. Ruch pieszych w ciągach 
komunikacyjnych, dźwigach 
osobowych. 

Wykonywanie czynności  w jednostkach org. 
szpitala, przemieszczanie zatłoczonymi 
korytarzami, wchodzenie, schodzenie po 
schodach, poruszanie się dźwigami 
osobowymi...  

12. Potrącenie pojazdem w ruchu 
(wszelkiego rodzaju).  

Podczas wykonywanych czynności służbowych 
na terenie szpitala – przemieszczanie się do 
pomieszczeo na zewnątrz, na parkingu. 

13. Uderzenie o przedmioty 
niebędące w ruchu. 

Wyposażenie pomieszczeo, sal operacyjnych, 
oddziałów szpitalnych,  magazynów, zastawione 
ciągi komunikacyjne. 

14. Pole elektromagnetyczne Realizacja zadao  w obrębie czynnych diatermii 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

chirurgicznych.  

15. Narażenie na działanie gazów 
techniczny i gazów 
medycznych.  

Awaria instalacji, urządzeo zasilających w gazy 
techniczne i medyczne, butli; nieprawidłowa 
eksploatacja instalacji, urządzeo i butli  

16. Kontakt z czynnikami 
chemicznymi. 

Wszelkie substancje i mieszaniny chemiczne 
stosowane  procesie pracy, w tym o działaniu 
rakotwórczym, produkty do dezynfekcji rąk 

17. Promieniowanie jonizujące ( X, 
beta, gamma) 

Koniecznośd realizacji prac w obszarze  źródeł 
promieniowania jonizującego. 

18. Hałas, drgania mechaniczne Praca z urządzeniami lub w pobliżu maszyn i 
urządzeo generujących hałas pow. 80 dB 

19. Pył: drewna z wyjątkiem 
drewna twardego (buku, 
dębu); pył bieliźniany 

Realizacji czynności w miejscach uwalniania 
pyłów w środowisku pracy, takich jak kotłownia, 
magazyn na zrębki, stolarnia; pralnia.  

20. Pochwycenie kooczyn, 
zmiażdżenie, wyrzut czynnika 

Obsługa maszyn, urządzeo, demonstrowanie 
sprzętu, nieosłonięte elementy maszyn i 
urządzeo grożące pochwyceniem, urazem, 
zmiażdżeniem, kontaktem z gorącą 
powierzchnią . 


