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Uzgodnienie w zakresie współdziałania na rzecz zapewnienia bezpiecznej pracy i
postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz ochrony środowiska na
terenie Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. w Wyszkowie
zawarte między Quad/Graphics Europe Sp. z o. o. w Wyszkowie (QGE) z siedzibą przy
ul. Pułtuskiej 120 w Wyszkowie a Dostawcą.
1. Współpraca.
Dostawca, który wykonuje usługę na terenie QGE jest zobowiązany do współpracy z QGE w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska (BHP-PPOŻ-OŚ).
2. Wyznaczenie koordynatora.
Przekazywanie informacji niezastrzeżonych dla kierownictwa QGE, które dotyczą realizacji
zlecenia oraz obszarów BHP-PPOŻ-OŚ odbywa się poprzez Dostawcę i Requestora z ramienia QGE
– pracownik z działu produkcyjnego zgłaszający potrzebę wykonania usługi/Koordynator projektu.
Wyznaczenie Koordynatora przez QGE nie zwalnia Dostawcy z obowiązku przestrzegania
przepisów oraz zasad BHP-PPOŻ-OŚ.
3. Współdziałanie w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników,
wypadku przy pracy, a także nieprzestrzegania przez Dostawcę przepisów BHP-PPOŻ-OŚ.
W przypadku wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, a także wypadku przy pracy
Dostawca powinien postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i zasadami, a
także zapisami dokumentacji, o której mowa w punkcie 4.
4. Wzajemne informowanie o zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz działaniach ochronnych i
zapobiegawczych, a także zdarzeniach wypadkowych.
4.1.
Koordynator projektu przekazuje ulotkę informacyjną dotyczącą zasad bezpieczeństwa, z
treścią której zapoznaje się Dostawca;
4.2.
Dostawca informuje Koordynatora projektu o zagrożeniach wynikających z prowadzonych
prac np. pożarowo niebezpiecznych wymagających wydania przez Dział BHP stosownego
zezwolenia;
4.3.
W przypadku naruszeń przez Dostawcę przepisów i zasad BHP-PPOŻ-OŚ lub zachowań
stwarzających bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia, to m. in. kierownik działu, w
obszarze którego wykonywane są prace, pracownicy służby BHP, elektryk i energetyk mają
prawo w porozumieniu z Koordynatorem projektu odsunąć Dostawcę od wykonywanych
prac i wstrzymania prac maszyn oraz urządzeń, do czasu usunięcia przyczyn
nieprawidłowości.
5. Dostawca przyjmując zamówienie oświadcza, że:
5.1
w trakcie wykonywania prac stosuje wymagane środki ochrony indywidualnej oraz odzież
i obuwie robocze;
5.2
w trakcie wykonywania prac stosuje sprawne narzędzia oraz urządzenia.
6. Na każdym etapie prowadzenia prac QGE ma prawo do kontroli sposobu wykonywania prac
i stosowanych środków przez Dostawcę, o których mowa w punkcie 5.
7. Segregacja i utylizacja odpadów.
7.1.
Dostawca jest zobowiązany do stosowania się do zasad segregacji odpadów obowiązujących
na terenie zakładu oraz segregowania odpadów zgodnie z informacjami znajdującymi się
na etykietach pojemników z odpadami;
7.2.
W przypadku, gdy odpady Dostawcy powstające przy realizacji usługi / zlecenia zostają na
terenie QGE, Dostawca jest zobowiązany do odpowiedniej ich segregacji oraz zabezpieczenia
do transportu;
7.3.
W przypadku, gdy Dostawca ma obowiązek zutylizować we własnym zakresie wytworzone w
ramach usługi/zlecenia na rzecz QGE odpady, jest zobowiązany do odpowiedniej segregacji
tych odpadów oraz zabezpieczenia do transportu. Obowiązkiem Dostawcy przed wyjazdem z
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7.4.

terenu Zakładu QGE jest uzyskanie WZ (od osób wskazanych przez pracownika BHP) na
wywóz odpadów;
W przypadku wystąpienia awarii środowiskowej (rozlanie się znacznych ilości substancji
chemicznych, należących do QGE lub Dostawcy) obowiązkiem Dostawcy jest
zabezpieczenie rozlanej substancji chemicznej przy użyciu sorbentów znajdujących się w
pobliskich zestawach awaryjnych oraz natychmiastowe poinformowanie Koordynatora
projektu QGE o zaistniałym zdarzeniu. Powstały odpad Dostawca jest zobowiązany
zutylizować we własnym zakresie.
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