Příloha č. 1
Příloha smlouvy (objednávky) řešící bezpečnost práce (BP), požární ochranu (PO), ochranu životního prostředí
(EMS) a další zvláštní pravidla platná pro vstup a realizaci díla v areálu UNIPETROL RPA a místech realizace
zakázek.
1.

Dodavatel prací (dále zhotovitel) se zavazuje, že bude práce provádět odborně a zdravotně způsobilými zaměstnanci při
respektování obecně platných právních norem, zejména NV č.591/2006 Sb. a ostatních předpisů k zajištění BP, PO,
EMS a hygieny práce.

2.

Před započetím práce zhotovitel doloží objednateli všechna platná oprávnění, ŽL, povolení k nakládání s odpady a další
oprávnění nezbytná pro provádění objednané činnosti.

3.

Dále dodá seznam osob, které budou na stavbě pracovat. U každé osoby bude uvedeno:
-jméno a příjmení, datum narození, bydliště (podle dokladu totožnosti)
-vztah ke zhotoviteli (zaměstnanec/subdodavatel), pokud dojde k řetězení vztahu ke zhotoviteli, pak bude uveden
celý řetězec,
-u občanů ze států mimo EU, pracovní povolení
Jiné osoby nesmí na stavbě pracovat. Každá osoba se musí na vyžádání prokázat platným dokladem s fotografií.
Dále zhotovitel na vyžádání musí předložit u všech osob na stavbě
-lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
-odbornou způsobilost vztahující se k předmětu díla (školení BOZP, školení PO, přezkoušení dle vyhl. ČUBP
č.50/1978 Sb. apod.)
-všichni zaměstnanci na stavbě budou mít k dispozici pracovní smlouvy pro případnou kontrolu

4.

Zhotovitel je povinen při provádění prací rovněž dodržovat další předpisy, pravidla a normy platné na území a.s.
UNIPETROL RPA (zejména S 402), Česká rafinérská Litvínov a Kralupy (zejména S422), SPOLANA (zejména SGŘ26.05), nejen při provádění prací, ale i při pohybu svých zaměstnanců na tomto území. Kompletní výčet aktuálních
předpisů je uveden na níže uvedených internetových adresách.

5.

Zhotovitel je povinen dodržovat závazné normy a předpisy uvedené na adrese http://www.unipetrolrpa.cz/ (pro práci na
území UNIPETROL RPA), http://www.e-crc.cz (pro práci na území České rafinérské), http://www.spolana.cz/ (pro práci
na území Spolany) a dále závazné interní předpisy objednatele uvedené na adrese http://www.inelsev.cz/ a sledovat
jejich aktuálnost.

6.

Objednatel v rámci plnění od zhotovitele vyžaduje předání rizik dle par. § 101 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb.
a environmentálních aspektů. Rizika a environmentální aspekty vyplývající z činností objednatele jsou umístěna na
internetových stránkách objednatele.

7.

Zhotovitel je povinen zajistit pro svoje zaměstnance úvodní školení BP a PO pro příslušný areál a seznámit je s místními
podmínkami BOZP a PO na konkrétním pracovišti. O povolení k práci žádá zhotovitel prostřednictvím oprávněného
zaměstnance objednatele, který je uveden v objednávce, smlouvě případně v montážním deníku.

8.

Zhotovitel se zavazuje zajistit a poskytnout všem svým zaměstnancům potřebné ochranné prostředky, které jsou
vyžadovány na území, kde je dílo realizováno.

9.

Zhotovitel je povinen nahlásit každý pracovní úraz, který se stal jeho zaměstnancům při realizaci objednaného díla
oprávněné kontaktní osobě objednatele uvedené ve smlouvě, BT - p. Relich tel. 606568773 a je povinen spolupracovat
na vyšetření příčin vzniku úrazu. Obdobně postupuje při vzniku mimořádných situací.

10. Zajištění PO se řídí obecně platnými předpisy zejména pak ustanoveními zákona č. 133/1985 Sb. ve znění zákona
č. 67/2000 Sb. a vyhl. 246/2001 Sb.
11. V oblasti EMS je zhotovitel povinen udržovat na pracovištích pořádek, předcházet vzniku odpadů, se vzniklým odpadem
nakládat podle platné legislativy, ohlašovat mimořádné události v jejichž důsledku došlo k ohrožení životního prostředí
a informovat dohodnutým způsobem o likvidaci odpadů oprávněnou osobu objednatele.
12. Zhotovitel se zavazuje, že osoby mladší 18 let bude pověřovat činnostmi v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. ve
znění pozdějších změn a doplňků – Zákoník práce a vyhlášky MZ č. 288/2003 Sb. V případě činností, u kterých je nutné
odborné posouzení ve smyslu uvedené vyhlášky, je rozhodujícím faktorem odborné posouzení ze strany pracovního
lékaře.
13. Zhotovitel umožní zástupcům objednatele provádění auditů k ověření dodržování výše uvedených ustanovení.
14. Oprávněná osoba zhotovitele stvrzuje podpisem, že má zajištěný přístup na internet, případně má předpisy uvedené na
internetových adresách v bodě 4 k dispozici a že s nimi provede seznámení včetně ověření znalostí u všech svých
zaměstnanců. Dále je si vědom, že způsobením svou činností nějakých škod může znamenat úhradu těchto škod včetně
okamžitého odstoupení od smlouvy, objednávky, pro neplnění základních povinností zhotovitele.

Dne:

………………………………………
oprávněná osoba zhotovitele

