9. Propozycja zmian w Subklauzuli 6.7

Propozycja GDDKiA:
Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo Personelu
Usunięto całą treść Subklauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą treścią:
Wykonawca zgodnie z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym zgodnie
z Subklauzulą 4.8 [Obowiązki BHP], cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki
ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy, w razie konieczności
we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia ratunkowego.
Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić lub wyznaczyć inspektora ds. BHP, odpowiedzialnego za
utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami Personelu Wykonawcy. Inspektor ds. BHP
będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania
poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom. Przez cały okres realizacji Robót,
Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie do pełnienia tego zadania
oraz zapewni mu stosowne upoważnienia.
W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje się do przepisów, zarządzeń i innych wymogów
wydanych przez administrację rządową lub lokalne władze sanitarno-epidemiologiczne, zapewniając
w
ten
sposób
odpowiednie
postępowanie
w
czasie
epidemii
i przyczyniając się do jej zwalczenia.

Propozycja Branży:
Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo Personelu
Usunięto całą treść Subklauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą treścią:
Wykonawca zgodnie z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym zgodnie
z Subklauzulą 4.8 [Obowiązki BHP], cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki
ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy, w razie konieczności
we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia ratunkowego.
Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić lub wyznaczyć koordynatora ds. BHP, odpowiedzialnego za
utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami Personelu Wykonawcy. Koordynator ds. BHP
będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania
poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom. Przez cały okres realizacji Robót,
Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie do pełnienia tego zadania
oraz zapewni mu stosowne upoważnienia.
W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje się do przepisów, zarządzeń i innych wymogów
wydanych przez administrację rządową lub lokalne władze sanitarno-epidemiologiczne, zapewniając
w ten sposób odpowiednie postępowanie w czasie epidemii i przyczyniając się do jej zwalczenia.

