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Załącznik do ZARZĄDZENIA nr 6/12/2021  Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie z dnia 29.12.2021 r. w sprawie: 
wprowadzenia „Pakietu informacyjnego dla firm zewnętrznych wykonujących pracę na terenie 
MZGOK Sp. z o.o.” 

 
Wydanie II z dnia 30.12.2021 r. 

 

 
INFORMACJA DLA SERWISANTÓW ORAZ DOSTAWCÓW TOWARÓW I USŁUG 

 Zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie MZGOK Sp. z o.o. 
 
Celem informacji przekazanie wszystkim pracownikom firm obcych, wykonujących wszelkie usługi 
na terenie MZGOK Sp. z o. o obowiązujących zasad porządkowych, bhp, bezpieczeństwa 
pożarowego, ochrony środowiska i zapobiegania zarażeniu się oraz postępowania w przypadku 
podejrzenia zakażenia COVID 19 obowiązujących w MZGOK Sp. z o.o., w  Koninie. 
 
Zleceniodawca – MZGOK Sp. z o.o., reprezentowana przez osobę odpowiedzialną nadzorującą 
wskazaną w umowie lub w zleceniu. 
Wykonawca – osoba fizyczna lub prawna, wykonawca usług, działająca na zlecenie i na terenie 
MZGOK Sp. z o.o. 

Zakres stosowania 

1. Zasady dotyczą Wykonawców, dostawców usług i materiałów oraz ich podwykonawców, 
wykonujących prace zlecone i świadczących usługi w budynkach, obiektach i na terenie MZGOK 
Sp. z o.o. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy realizującego zadania na terenie MZGOK Sp. z o.o., jest 
przestrzeganie prawnych przepisów bhp, przeciwpożarowych, zapobiegania zarażeniu się oraz 
postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID -19  i ochrony środowiska. 

3. Informacja wyznacza dodatkowe unormowania i zasady porządkowe, z którymi muszą się 
zapoznać wszyscy Wykonawcy oraz ich Podwykonawcy i zobowiązać się do ich przestrzegania  
w czasie prowadzenia prac . 

I. Informacje ogólne 

 Na terenie MZGOK Sp. z o.o. w Koninie firmy obce wykonują prace na podstawie pisemnych 
zleceń lub umów między stronami.  

 Obowiązkiem pracowników podmiotu przyjmującego realizację prac na terenie MZGOK w 
Koninie, jest złożenie pisemnego oświadczenia zawierającego imię i nazwisko pracownika, 
informację o posiadanych uprawnieniach, jeśli są wymagane z uwagi na specyfikę pracy, 
potwierdzenie zapoznania się z niniejszą Informacją i zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia 
podczas pracy na terenie MZGOK w Koninie”. 

 Oświadczenie wraz z upoważnieniem Prowadzącego eksploatację instalacji - Dyrektora 
Technicznego MZGOK Sp. z o.o. jest przechowywane przez kierownika komórki organizacyjnej, 
której dotyczy wykonana usługa. 

 W przypadku stwierdzenia uchybień Zleceniodawca może nakazać usunięcie nieprawidłowości,  
a w przypadku niezastosowania się do poleceń przerwać pracę na obiekcie.  

II Zasady porządkowe 

a. Po terenie MZGOK sp. z o.o. – ZTUOK  mogą się poruszać wyłącznie osoby upoważnione.  
b. Pracownicy Wykonawcy  

 wykonują prace na terenie MZGOK Sp. z o.o., w godzinach i dniach tygodnia uzgodnionych 
wcześniej z nadzorującym, wyznaczonym przez Zleceniodawcę 

 powinni poruszać się wyłącznie w obszarze, na którym wykonują prace; niedozwolone jest 
przebywanie pracowników Wykonawcy w innych miejscach. 
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 muszą przestrzegać nakazów i zakazów wynikających z wdrożonych na terenie zakładu instrukcji 
i procedur. Zalecenia, nakazy i ostrzeżenia w formie tablic i infografik rozmieszczone są w 
widocznych miejscach na terenie MZGOK.  

 zobowiązani są posiadać stale widoczne własne identyfikatory i/lub napisy na kamizelkach, 
ubraniach roboczych, ochronnych, 

 maszyny i sprzęt Wykonawcy powinny być oznakowane w sposób umożliwiający ich 
identyfikację, 

 Wykonawca obowiązany jest przedstawić, na żądanie służby BHP Zleceniodawcy, protokoły 
badań przyrządów pomiarowych i/lub narzędzi, których będzie używał na terenie  
MZGOK Sp. z o.o., jeśli posiadanie takich dokumentów jest wymagane. 

III. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji robót 

1. Sposób magazynowania materiałów 
1.1. Wykonawca może magazynować na terenie prowadzenia robót niezbędne materiały potrzebne do 

wykonania prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osobą odpowiedzialną za 
nadzorowanie wykonania usługi z ramienia MZGOK Sp. z o.o. 

1.2. Wykonawcy nie wolno wwozić na teren robót MZGOK Sp. z o.o., bez zgody z osobą odpowiedzialną 
za nadzorowanie wykonania usługi jakichkolwiek materiałów lub substancji, mogących zanieczyścić 
wodę, glebę lub powietrze atmosferyczne. 

1.3. Wszystkie wwożone na teren robót MZGOK Sp. z o.o., oraz użytkowane podczas świadczenia usług 
materiały, substancje niezbędne do wykonania prac, należy tak zabezpieczyć, aby uniemożliwić im 
zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza atmosferycznego. 

1.4. Wykonawca powinien mieć na wyposażeniu: środki neutralizujące ewentualne wycieki i 
zanieczyszczenia, pojemniki, do których byłyby one zbierane oraz środki ograniczające ich 
rozprzestrzenianie się. 

2. Sposób postępowania z odpadami 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami w sposób 
zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska  zgodnie z Ustawą o odpadach z 
dnia 14 grudnia 2012r. z późn.zm. 

3. Zasady postępowania na wypadek zagrożenia środowiska w trakcie wykonywania prac 
3.1. Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności, wystąpi ewentualne zanieczyszczenie 

wody, gleby lub powietrza atmosferycznego i doszło do zagrożenia środowiska, wówczas 
Wykonawca zobowiązany jest postępować według niżej podanych zasad: 

 W przypadku wycieku substancji mogącej spowodować zanieczyszczenie gleby, należy 
ograniczyć jej możliwość rozprzestrzeniania się przez zastosowanie dostępnych środków (np. 
sorbentów, neutralizatorów). 

 Zanieczyszczony sorbent należy zebrać do oznakowanego pojemnika oraz przekazać firmie 
unieszkodliwiającej odpady. 

3.2. O wystąpieniu wszystkich zakłóceń, awarii, itp. należy powiadomić osobę odpowiedzialną za 
nadzorowanie wykonywanej usługi z ramienia MZGOK Sp. z o.o., 

4. Tryb postępowania Wykonawców w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy, zdarzenia 
potencjalnie wypadkowego oraz choroby zawodowej podczas prac wykonywanych na terenie 
MZGOK Sp. z o.o., 

4.1. W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego, na terenie 
MZGOK Sp. z o.o., Wykonawca jest zobowiązany natychmiast poinformować Przedstawiciela 
Zleceniodawcy o zaistniałym zdarzeniu. 

4.2. Po zakończeniu ustalania okoliczności i przyczyn zdarzenia wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania w formie udokumentowanej informacji o zaistniałym wypadku. 

4.3. Stosowne dokumenty wykonawca przekazuje osobie odpowiedzialnej za realizację przedmiotu 
umowy. Zleceniodawca prowadzi stały monitoring prac Wykonawcy. 
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5. Tryb postępowania Wykonawców serwisu i dostawców towarów i robót w zakresie zapobiegania 
zarażeniu się oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID 19 obowiązujących  
w MZGOK Sp. z o.o., w Koninie. Na terenie zakładu należy przestrzegać następujących zasad:  

5.1.Uprzednio awizować telefonicznie swoje przybycie na teren MZGOK Sp. z o.o. osobie, która 
zleciła wykonanie zadania.  

5.2.Poddać się pomiarowi temperatury przez pracownika ochrony przy bramie wjazdowej i 
postępować zgodnie z jego poleceniami.  

5.3.Posiadać środki ochrony indywidualnej (maseczka, rękawiczki, środek odkażający), a w 
przypadku ich braku pobrać je od pracownika ochrony. Stosować zgodnie z aktualnymi 
zaleceniami odpowiednio do rodzaju ALERT-u obowiązującego w zakładzie.  

5.4.Udać się bezpośrednio na miejsce wykonywania zadania unikając bezpośrednich kontaktów z 
osobami przebywającymi na terenie MZGOK.  

5.5.Dbać o higienę osobistą, częste mycie rąk, stosowanie czystej odzieży roboczej, spożywanie 
posiłków w wyznaczonych miejscach, korzystanie z wyznaczonych toalet. 5.6.Przestrzegać 
graficznych nakazów, zakazów i informacji znajdujących się na terenie zakładu.   

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z treścią informacji 
Załącznik nr 2 Oświadczenie delegujące do pracy na terenie MZGOK Sp. z o.o. 
Załącznik nr 3 Protokół przekazania informacji o zagrożeniach 
Załącznik nr 4 Oświadczenie osób firm obcych uprawnionych i upoważnionych 
Załącznik nr 5 Wykaz osób firm obcych uprawnionych i upoważnionych (wypełnia zlecający) 


