Szczegółowe Warunki Współpracy Wykonawców
na terenie Kompanii Piwowarskiej S.A.

1. Wykonawcy świadczący usługi na terenie lub na rzecz Kompanii Piwowarskiej S.A. (dalej: KP)
przed przystąpieniem do prac są zobowiązani do:
a) Legalnego zatrudnienia pracowników przy pomocy których, Wykonawca będzie świadczyć usługi na
terenie lub na rzecz KP oraz przekazać ich imienny wykaz osobie reprezentującej KP.
b) Zapewnienia odpowiedniego do wykonywanej usługi składu osobowego pracowników przy pomocy
których usługa będzie realizowana, którzy posiadają wiedzę, kwalifikacje, umiejętności.
c) Zapewnienia aktualności obowiązkowych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy oraz badań
sanitarno-epidemiologicznych pracowników, przy pomocy których usługa będzie realizowana (dotyczy
tylko pomieszczeń rozlewu). O konieczności posiadania potwierdzenia wykonania badań do celów
sanitarno-epidemiologicznych w obszarze produkcji i magazynu decyduje kierownik obszaru.
d) Zapewnienia posiadania aktualnych obowiązkowych szkoleń bhp oraz instruktażu stanowiskowego
na stanowisku pracy w KP, potwierdzonego podpisami pracowników.
e) Zapoznania pracowników z oceną ryzyka zawodowego, w tym z ryzykami zidentyfikowanymi przy
udziale przedstawiciela KP występującymi na terenie KP i specyficznymi dla wykonywanych na rzecz
KP prac.
f) Wyposażenia pracowników w adekwatne do wykonywanej pracy, posiadające atest ubranie robocze,
środki ochrony indywidualnej ustalone z przedstawicielem KP zlecającym prace w imieniu KP oraz w
kamizelki odblaskowe. Odzież, o której mowa w zdaniu poprzednim winna być jednolita, estetyczna,
kompletna oraz oznakowana w celu identyfikacji firmy
g) Wyposażenia pracowników w sprzęt/narzędzia/maszyny, które są sprawne, wyposażone w osłony,
oznaczone wymaganymi znakami bezpieczeństwa, posiadającymi ważne przeglądy, badania i
dopuszczenia.
h) Uzgodnienia z przedstawicielem KP miejsca postawienia oznaczonego kontenera socjalnego i
zasilania mediów (jeżeli jest wymagane).
i) Zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami poprzez wyznaczenie Koordynatora - pracownika
posiadającego szkolenie okresowe bhp z zakresu kierowania pracownikami, który będzie zawsze
obecny na miejscu i podczas wykonywania prac.
j) Zapewnienie nadzoru własnych służb bhp Wykonawcy oraz środków udzielania pierwszej pomocy,
k) Uzgadniania ze specjalistą ds. ochrony środowiska KP zamiaru pozostawienia odpadów
wytworzonych podczas wykonywania zlecenia w pojemnikach znajdujących się na terenie KP.
l) Uzgodnienia ze Zlecającym, czy prowadzona praca jest energochłonna. Jeżeli tak, wówczas
Wykonawca jest a) obciążany kosztami zużytej energii oraz b) zobligowany do zapewnienia
optymalnej efektywności energetycznej prowadzonych prac (zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i
ogólnymi standardami obowiązującymi w tym zakresie). Wymóg powyższy wynika z faktu, że w KP
wdrożony jest system zarządzania energią zgodny z normą ISO50001.
2. Pracownicy Wykonawców w trakcie wykonywania prac są zobowiązani do:
a) Wykonywania prac zgodnie ze sztuką inżynierską, dokumentacją, zachowując zasady i przepisy
bezpieczeństwa żywności, bhp, przepisy ppoż i ochrony środowiska, używając przydzielonej odzieży
roboczej, narzędzi i sprzętu ochrony indywidualnej.
b) Stosowania smarów, uszczelek i innych materiałów, które mogą mieć kontakt z produktem,
posiadających deklarację zgodności, potwierdzającą, że są one przeznaczone dla przemysłu
spożywczego.
c) Jeśli to możliwe ograniczanie wnoszenia skrzynek/toreb/pasów z narzędziami w obszar Produkcji i
Rozlewu. W przypadku ich wniesienia narzędzia powinny być pod nadzorem pracownika
wykonującego prace. Skrzynki z narzędziami/torby/pasy powinny być uporządkowane, a wnoszone
elementy luźne (śruby, nakrętki itp.) powinny być przechowywane w zamkniętych pojemnikach
minimalizujących ryzyko przedostania się ich do produktu / opakowania.
d) Zdjęcia biżuterii na obszarach, gdzie to wymagane.
e) Stosowania, jeśli to konieczne, napraw / rozwiązań tymczasowych nie zagrażających bezpieczeństwu
produktu i usuwania ich niezwłocznie.
f) Sprawdzenia, czy w rozszczelnionym układzie i w jego obszarze / w miejscu pracy nie zostawiono:
narzędzi, ostrych narzędzi, środków smarnych, czyściwa, śrub, nakrętek i innych elementów, które
mogą być źródłem skażenia produktu.
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g) Założenia jednorazowego fartucha, czapki i rękawic w przypadku prac prowadzonych w strefie
krytycznej (obszar, w którym istnieje bezpośredni kontakt z produktem i czystym opakowaniem: na
liniach butelkowych - od EBI do zamykarki, na liniach puszkowych - od płuczki puszek do zamykarki)
oraz do stosowania zdezynfekowanych narzędzi w tej strefie.
h) Przebywania na terenie KP wyłącznie w miejscu wykonywania prac i we wskazanych przez
przedstawicieli KP miejscach socjalnych (stołówka, toaleta, pomieszczenie higieniczno-sanitarne).
i) Pozostawienia pojazdów na parkingu głównym lub w wyznaczonym miejscu na terenie KP – wjazd i
parkowanie na terenie KP możliwe są w celu dostawy materiałów lub narzędzi.
j) Składowania sprzętu, materiałów w miejscu prac, z wyjątkiem materiałów łatwopalnych, w tym butli z
gazami sprężonymi i palnymi, które muszą być składowane w terenie pozaprodukcyjnym w ilości i
miejscu ustalonym z szefem Kontroli Ryzyka KP.
k) Używania materiałów niebezpiecznych, które posiadają aktualne karty charakterystyki, etykiety
na oryginalnym opakowaniu producenta, dostosowanym do typu materiału. Ciecze palne o temp.
zapłonu do 55oC, mają być przechowywane w ilości nie większej niż zapas dobowy w miejscu
uzgodnionym ze przedstawicielem KP, poza terenem produkcyjnym.
l) Zgłaszania przedstawicielowi KP ilości, rodzaju i przeznaczenia materiałów niebezpiecznych oraz
zamiaru wprowadzenia ich na teren KP.
m) Przekazania ochronie kluczy do kontenerów i pojazdów pozostawionych na noc na terenie KP.
n) Wygrodzenia stref niebezpiecznych i stref pracy oraz oznakowania ich w zależności od zagrożenia.
o) Zapewnienia ładu i porządku w miejscu wykonywania prac i usunięcia wszystkich obcych elementów
pozostawionych w czasie wykonywania prac, przy czym w przypadku braku zapewnienia ładu
i porządku, możliwe jest zlecenie uporządkowania terenu prac po ich wykonaniu na koszt
Wykonawcy.
p) Poinformowania osoby odpowiedzialnej za obszar lub innej osoby upoważnionej o zakończeniu
pracy.
q) Palenia tytoniu i używania e-papierosów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
r) Nie zastawiania materiałami, środkami transportu, sprzętem i innymi przedmiotami dróg, przejść,
urządzeń ppoż., dróg pożarowych i ewakuacyjnych, tablic rozdzielczych i rozdzielnic.
s) Poruszania się na terenie KP po drogach i przejściach dla pieszych, jeżeli są wyznaczone.
t) Stosowania, podczas pracy w strefie załadunku i rozładunku: obuwia ochronnego, długich spodni
oraz kamizelki odblaskowej.
u) Posiadania przy sobie imiennej przepustki, która służy wyłącznie osobie, której została wydana.
v) Wykonywania wszelkich poleceń ochrony i pracowników nadzoru KP oraz respektowania oznaczeń i
sygnałów bezpieczeństwa, w tym oznaczeń regulujących ruch drogowy.
w) Poddawania się losowo badaniom na obecność alkoholu w organizmie na zasadach obowiązujących
w KP.
x) Niezwłocznego informowania przedstawiciela KP o wszelkich sytuacjach niebezpiecznych (w
szczególności o wypadkach i zagrożeniach dla środowiska), które wystąpią podczas prowadzenia
prac na terenie KP oraz o przypadkach naruszenia przepisów, zasad i procedur przez pracowników
Wykonawcy, podwykonawców i innych kontrahentów.
3. Zabezpieczenie prowadzonych prac
KP dbając o bezpieczeństwo pracowników swoich i Wykonawcy, a także obiektów informuje,
że wszelkie prace na jej terenie prowadzone są w oparciu o procedury / instrukcje dostępne w KP,
które należy znać i stosować, a w szczególności:
a) w przestrzeniach zamkniętych (zbiornikach, kanałach, wewnątrz urządzeń technicznych) - konieczne
uzyskanie przez Wykonawcę od KP pisemnego pozwolenia na wykonanie takich prac przez
Wykonawcę.
b) przy użyciu substancji i mieszanin chemicznych – Wykonawca zobowiązany jest zidentyfikować
zagrożenia związane z użyciem tych substancji lub materiałów oraz uzgodnić z dzialem bhp i
specjalistą ds. ochrony środowiska KP sposoby zapobiegania zagrożeniom.
c) na wysokości z użyciem rusztowań i drabin – Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne dla
wszystkich pracowników wykonujących te prace, orzeczenia lekarskie, o braku przeciwskazań do
wykonywania prac danego rodzaju (do lub powyżej 3m); wymagane jest też dokonanie przez
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Wykonawcę i przedstawiciela KP odbioru rusztowania, udokumentowanie tego odbioru i oznaczenie
rusztowania ustawionego przez wykwalifikowany personel.
d) pożarowo-niebezpieczne np. spawalnicze, cięcie iskrzące, zgrzewanie itp. – konieczne jest uzyskanie
przez Wykonawcę od KP dopuszczenia do prac pożarowo-niebezpiecznych .
e) związane z odcięciem mediów lub/i wymagające Polecenia Pisemnego – żadna firma wykonująca
prace na polecenie na terenie KP nie może rozpocząć takich prac bez przyjęcia do wiadomości, że w
KP stosowany jest system dopuszczania do pracy opisany procedurze PS/4.4.7/01. Informacja
powyższa jest częścią informacji o zagrożeniach i przekazuje ją Zlecający Prace, pozyskując
jednocześnie pisemne potwierdzenie zapoznania się.
f) prace w obszarach graniczących ze strefami wybuchowymi lub materiałami palnymi, w tym izolacjami
palnymi – konieczne uzgodnienia ze służbą ppoż KP i kierownikiem działu KP.
g) prace budowlane – muszą być koordynowane przez inspektora ds. budowlanych, a gdy jest to
wymagane na podstawie pozwoleń na budowę lub zgłoszeń, pod nadzorem Konserwatora Zabytków i
w oparciu o plan BIOZ. W przypadku prowadzenia prac na terenie załadunku / rozładunku (zwłaszcza
na obszarze magazynowym) konieczne jest wygrodzenie ich i oznakowanie. Prace budowlane w
ścianach oddzielenia pożarowego muszą zakończyć się uzupełnieniem braków certyfikowanym
materiałem zatwierdzonym przez służbę ppoż KP oraz protokołem.
h) prace ziemne – Zlecający zobowiązany jest zapoznać Wykonawcę z planem uzbrojenia terenu.
i) prace przy których mogą powstać odpady – Wykonawca zagospodarowuje odpady we własnym
zakresie i na własny koszt; należy postępować zgodnie z wytycznymi specjalisty ds. ochrony
środowiska KP; firma wytwarzająca odpady powinna posiadać aktualny wpis do BDO, jeśli jest to
wymagane.
j) prace wymagające ustawienia kontenera lub pozostawienia butli z gazami technicznymi na terenie KP
– jest to możliwe tylko poza terenem produkcyjnym i każdorazowo ten fakt należy uzgadniać z
Szefem Kontroli Ryzyka; kontenery i butle mają być opisane, a klucze zapasowe przekazane
ochronie.
k) prace wymagające wejścia / wjazdu na teren chroniony Browaru – wymagane uzyskanie przepustek,
o które wnioskuje Zlecający prace. Przepustkę należy mieć cały czas przy sobie i nie wolno jej
nikomu udostępniać.
l) prace, przy których może powstać uraz – Wykonawca powinien zapewnić dla swoich pracowników
apteczki, a o ewentualnych wypadkach, urazach i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych należy
poinformować Zlecającego / Służbę bhp w KP, która bierze udział w ustalaniu ich przyczyn;
m) prace powodujące zagrożenie dla innych osób - miejsce pracy musi być wydzielone barierkami lub w
ostateczności oznakowane taśmami foliowymi w kolorze biało – czerwonym.
4. Niezgodności
a) Konsekwencje nieprzestrzegania zasad określonych w niniejszych Szczegółowych Warunkach
Współpracy, w tym bhp, ppoż, ochrony środowiska, sztuki inżynierskiej, przedmiotu zlecenia:
 Pouczenie ustne.
 Ostrzeżenie pisemne (podpisywane przez pracownika Wykonawcy).
 Czasowe wstrzymanie prac do momentu uzupełnienia braków.
 Usunięcie pracownika lub całego zespołu z terenu KP (do odwołania lub na stałe).
 Usunięcie firmy z terenu KP na stałe i zlecenie prac firmie zastępczej na koszt usuniętej firmy.
 Nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości opisanej w § 9 dokumentu:
https://www.kp.pl/uploads/kp/OWW_pol_Kompania_Piwowarska_SA-All.pdf
 Zakaz wykonywania prac w lub na rzecz KP .
Prace mogą być kontrolowane przez przedstawiciela KP, służbę bhp, firmę ppoż, ochronę,
pracowników nadzoru KP. Ponadto każdy pracownik, który zauważy nieprawidłowości ma obowiązek
je zgłaszać do przedstawicieli KP. Natychmiastowe wstrzymania prac następuje w sytuacji
bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia lub mienia KP. Decyzję o usunięciu osoby lub całego
zespołu wykonującego w imieniu Wykonawcy prace na rzecz KP, podejmuje Dyrektor Browaru lub
Kierownik Centrum Dystrybucji lub właściwy szef Kontroli Ryzyka.
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b) W przypadku nielegalnego posiadania mienia KP, niszczenia mienia KP albo stwierdzenia posiadania
lub stanu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, osoba przy pomocy której Wykonawca
realizuje pracę będzie natychmiast i trwale usunięta z terenu KP, z możliwością powiadomienia
organów ścigania lub urzędów państwowych sprawujących nadzór nad warunkami pracy,
bezpieczeństwem urządzeń.
c) W przypadku powstania wypadku przy pracy, Wykonawca zgłasza go przedstawicielowi KP i służbie
bhp KP oraz zapewnia ich udział w postępowaniu powypadkowym.
d) Za szkody w mieniu KP powstałe w wyniku zawinionego działania osób przy pomocy których
Wykonawca wykonuje pracę , jego podwykonawców i innych jego kontrahentów odpowiada
Wykonawca w wysokości i na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego, chyba, że co
innego stanowi umowa łącząca KP z Wykonawcą, dotyczy to także wartości odtworzeniowej
niezwróconych przepustek.
5. Zobowiązanie Wykonawcy
Przyjmuję do wiadomości i stosowania zasady opisane w niniejszym dokumencie oraz zobowiązuję
się do zapoznania z powyższymi zasadami osób, które w moim imieniu wykonywać będą prace na
rzecz KP.
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