ZAŁĄCZNIK NR 3A KARY BHP
1.
2.
3.
4.

Lafarge ma prawo naliczyć kary umowne zgodnie z pkt 4 poniżej.
Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez LAFARGE
odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.
LAFARGE może rozważyć odstąpienie od naliczenia kar umownych.
W przypadku niestosowania się przez WYKONAWCĘ lub pracownika WYKONAWCY do któregokolwiek
ustalenia dotyczącego BHP , które jest wskazane
w umowie jak i w jakimkolwiek z załączników do umowy LAFARGE ma prawo wystosować
w stosunku do WYKONAWCY: pisemne powiadomienie informujące o naruszeniu zasad BHP. W przypadku jeżeli
WYKONAWCA w dalszym ciągu będzie naruszał zasady BHP, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej w
wysokości podanej w WYKAZIE NARUSZEŃ.

WYKAZ NARUSZEŃ

Nr kodu

Wysokość
Kary
umownej
[PLN ]

Opis naruszenia

01

Spożywanie, przebywanie na terenie zakładu pod wpływem
alkoholu (0,00 promila), narkotyków czy innych środków
odurzających; posiadanie ww. substancji na terenie zakładu
Zamawiającego.

Bezwzględny
zakaz pracy dla
Lafarge S.A.
1000 zł

02

Dopuszczenie do pracy osób, które nie posiadają aktualnych
szkoleń BHP(wstępne, okresowe)

200

03

Dopuszczenie do pracy osób, które nie zostały poddane
instruktażowi stanowiskowemu-zawartych w teczce
personalnej

200

04

Dopuszczenie do pracy osób, które nie posiadają aktualnych
zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na
zajmowanym stanowisku(wstępne, okresowe, kontrolne)

200

05

Dopuszczenie do pracy osób, które nie posiadają wymaganych
uprawnień kwalifikacyjnych, jeżeli są wymagane np. operator
wózka jezdniowego.

500

06

Brak potwierdzenia zapoznania pracowników z oceną ryzyka
dla wykonywanego zadania/IBWR/

100

07

Brak lub nierzetelna kontrola eksploatowanych pojazdów
(Brak oceny codziennej; brak przeglądu technicznego).

200

08

Eksploatowanie uszkodzonych lub niesprawnych np. maszyn,
urządzeń, elektronarzędzi.

500

09

Spowodowanie wypadku przy pracy na skutek rażącego
naruszenia zasad (Izolacja Energii, Praca na wysokości,
Przestrzenie Zamknięte, Transport ręczny/transport pionowy).

2500

10

Nie przekazanie informacji o zaistniałym wypadku; zagrożeniu

1000
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- pożar, wyciek substancji.
11

Palenie papierosów poza miejscami wyznaczonymi.

100

12

Niezgodne z przepisami zagospodarowanie odpadów (np.
przechowywanie odpadów poza miejscami wyznaczonymi;
pozostawienie odpadów po wykonanej usłudze chyba, że w
umowie określono inaczej zakres odpowiedzialności).
Dodatkowo pozostawione odpady zostaną usunięte na koszt
Wykonawcy który odpowiada za ich wytworzenie

1000

13

Brak podręcznego sprzętu gaśniczego, uszkodzony bez
odpowiednich przeglądów określonych w instrukcji
prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych Zamawiającego.

100

14

Spowodowanie pożaru - poprzez umyślne działanie,
zaniedbanie lub zaniechanie.

5000

15

Brak zabezpieczenia pojazdu przed niepowołanym
uruchomieniem np. pozostawienie kluczyków w stacyjce w
otwartym pojeździe bez nadzoru.

100

16

Niestosowanie pasów bezpieczeństwa, w trakcie ruchu
pojazdu.

150

17

Niestosowanie odzieży ochronnej (tzw. ŚOI)

50

18

Nie zabezpieczenie ładunku podczas transportu

500

19

Zastawienie ciągu komunikacyjnego, drogi
ewakuacyjnej czy ppoż.

500

20

Parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi lub poza
miejscem wyznaczonym bez zgody Zamawiającego.

200

21

Rozmowa przez telefon w trakcie prowadzenia pojazdu bez
używania zestawu głośnomówiącego. Poruszanie się po terenie
zakładu prowadząc rozmowę przez
telefon/pisanie/przeglądanie).

100

23

Brak dostarczonej oceny ryzyka (wykonanej przez
podwykonawcę) dla prowadzonych prac

700

24

Brak wypełnionej karty KPP

1000

25

Nieprawidłowo wypełniona karta KPP

300-700

26

Brak pasów bezpieczeństwa w pojazdach,

600

27

Nie stosowanie odzieży ochronnej zgodnie z instrukcją

600

28

Nie zabezpieczenie ładunku podczas transportu

500

29

Zastawienie ciągu komunikacyjnego, drogi ewakuacyjnej czy
ppoż.

600

30

Parkowanie pojazdów w niedozwolonym miejscu

400
str. 27

31

Brak potwierdzenia wykonywania OC samochodu i naczepy

400

32

Rozmowa przez telefon w użytkowanie telefonów
komórkowych w miejscu pracy niezgodnie z obowiązującą
instrukcją/procedurą

400

33

Niesprawny sygnał cofania

500

34

Nie podstawienie samochodu do realizacji przyjętego zlecenia

1000

35

Zanieczyszczenie lub doprowadzenie do zanieczyszczenia
przewożonego ładunku

500

36

Brak potwierdzenia dostawy u odbiorcy w sposób wymagany
przez Lafarge

500

37

Inne niebezpieczne działania/zachowania/sytuacje
niewyspecyfikowane powyżej

300-2500

38

Nie podstawienie środków transportowych zgodnie z
zamówieniem

1000 za każdy
pojazd

39

Nie wywiązanie się ze zlecenia w ustalonym terminie

500

40

Brak potwierdzenia dostawy w wymagany sposób

500

_______________________
Wykonawca
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