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Aby zagwarantować wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

środowiska i etyki pracy, GTC wymaga od swoich wykonawców wykonywania prac na 

Autostradzie A1 zgodnie z następującymi wymogami:  

 

 

I. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  

 

1. Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do przestrzegana przepisów ochrony 

przeciwpożarowej i zasad bezpiecznego wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, jak również wymaganiami wewnętrznymi Zamawiającego w tym zakresie. 

(Zamawiający zapewni dostęp do obowiązujących wymagań wewnętrznych). 

 

2. Wykonawca może wykonywać prace jedynie na terenie ustalonym w Umowie. 

Pracownicy Wykonawcy nie mogą przebywać poza wyznaczonymi obszarami prowadzenia 

prac. 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia na piśmie osoby odpowiedzialnej za 

zarządzanie i nadzór nad prowadzonymi pracami.  

 

4. W przypadku konieczności prowadzenia prac w Pasie Drogowym, Wykonawca jest 

zobowiązany do oceny ryzyka towarzyszącego pracom wykonywanym przez jego 

pracowników oraz uzgodnienia tej oceny z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac. 

 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników w odzież 

ochronną i roboczą oraz środki ochrony indywidualnej wynikające z oceny ryzyka zawodowego 

oraz wyegzekwowania ich stosowania. Ubiór, sprzęt i narzędzia będą utrzymywane w 

sprawności i czystości. 

 

6. Kierownictwo  Wykonawcy powinno zapewnić swoim pracownikom szkolenia 

stanowiskowe przed rozpoczęciem prac, jak również zapoznać z ryzykiem zawodowym, 

wymaganiami przeciwpożarowymi i zasadami udzielania pierwszej pomocy. Dokumentacja 

szkoleniowa powinna być zgodna z obowiązującym przepisami prawa w tym zakresie. 

 

7. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania regularnych kontroli swoich 

pracowników oraz terenu prowadzenia prac w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

8. Zamawiający ma prawo do: 
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a) przeprowadzania kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie 

prowadzenia prac  przez Wykonawcę, 

b) wymagania od kierownictwa Wykonawcy podjęcia działań naprawczych  bądź działań 

korygujących  

w zakresie wszelkich uchybień ujawnionych podczas kontroli, 

c) sprawdzania sposobu wykonania podjętych działań związanych z powyższymi 

uchybieniami. 

 

9. Zamawiający jest upoważniony do usunięcia ze swojego terenu tych pracowników 

Wykonawcy, którzy powtórnie i uporczywie łamią zasady bezpiecznego wykonywania prac, 

pomimo uprzednich ostrzeżeń. 

 

10. Spożywanie alkoholu, środków odurzających lub praca po ich spożyciu jest zabroniona. 

Mając to na uwadze Zamawiający ma  prawo przeprowadzać kontrole pracowników 

Wykonawcy w tym zakresie. Osoby odmawiające poddania się badaniu będą traktowane jak 

osoby pod wpływem takich środków. W takim przypadku lub w przypadku pozytywnego wyniku 

badania osoba taka zostanie w trybie natychmiastowym usunięta z miejsca prowadzenia prac  

i z terenu Zamawiającego. 

 

11. Wykonawca powinien prowadzić zapisy dochodzeń wypadkowych swoich 

pracowników zgodnie z obowiązującym przepisami. Wykonawca powinien zgłaszać 

Zamawiającemu wszelkie wypadki przy pracach z udziałem  swoich  pracowników podczas 

wykonywania Umowy. Zdarzenie tego rodzaju winno być natychmiast zgłoszone 

nadzorującemu prace ze strony Wykonawcy oraz przedstawicielowi Zamawiającego. 

 

12. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca poinformuje Zamawiającego o rodzaju 

stosowanych substancji i preparatów chemicznych. Substancje i preparaty te powinny być 

prawidłowo oznakowane i właściwie przechowywane. 

 

13. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek incydentu związanego z np.: zatruciem, 

wyciekiem gazu, uszkodzeniem infrastruktury autostradowej (w tym instalacji elektrycznej, 

przewodów zasilających, światłowodów, itp.) lub zanieczyszczenia środowiska, Zamawiający 

zostanie natychmiast o tym fakcie poinformowany. 

 

14. Przed przystąpieniem do wykonywania prac niebezpiecznych pod względem 

pożarowym, Wykonawca powinien poinformować o tym Zamawiającego. 

 

15. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności z obowiązującymi przepisami 

związanymi z bezpiecznym wykonywaniem prac, Zamawiający może wstrzymać wykonywanie 

tych prac, a wszelkie ewentualne konsekwencje z tego wynikające poniesie Wykonawca.  

 

W przypadku podzlecania prac innemu Wykonawcy, powyższe wymagania będą miały 

zastosowanie również do niego z wszystkimi tego konsekwencjami.  
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II. Wymagania środowiskowe  

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ochrony środowiska naturalnego. 

 

2. Podczas wyboru materiałów i substancji, jakie zostaną użyte należy wziąć pod uwagę 

ich wpływ na środowisko. Substancje niebezpieczne powinny w miarę możliwości zostać 

zastąpione substancjami mniej niebezpiecznymi lub szkodliwymi. 

 

3. Wykonując swoje zadania, Wykonawca powinien starać się ograniczać ilości 

wytwarzanych odpadów. Materiały zdatne do ponownego wykorzystania powinny zostać 

poddane odzyskowi lub zgromadzone w sposób selektywny i przekazane do uprawnionego 

odbiorcy. 

 

4. Wykonawca powinien dążyć do optymalizacji zużycia energii, wody i materiałów. 

 

5. Strony uzgadniają, że wszelkie odpady, w tym odpady niebezpieczne wytworzone w 

toku działań prowadzonych przez Wykonawcę są jego własnością, a Wykonawca stosuje się  

do wymogów prawa związanych  z wytwarzanymi odpadami.  

 

6. Wszystkie odpady niebezpieczne, a także odpady inne niż niebezpieczne, które 

powstały ze stosowania substancji/preparatów przekazanych przez Zamawiającego stanowią 

również własność Wykonawcy, chyba że GTC zdecyduje inaczej. Zakazuje się odprowadzania 

substancji lub odpadów (takich jak oleje, rozpuszczalniki, pestycydy i tym podobne) do sieci 

kanalizacyjnej Zamawiającego, wód powierzchniowych i gruntu. 

 

7. W świetle powyższego Wykonawca jest zobowiązany do sortowania odpadów w 

miejscu powstawania, właściwego ich składowania i utylizacji oraz do przedkładania 

Zamawiającemu stosownej dokumentacji potwierdzającej powyższe czynności. 

 

8. Na żądanie przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca okaże do wglądu i przekaże 

dokumentację związaną z jego działalnością w zakresie środowiska. Wykonawca podejmie 

właściwe kroki w celu wyeliminowania we wskazanym terminie wszelkich uchybień i 

niedociągnięć, które zostały wskazane przez Zamawiającego. 

 

9. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności z obowiązującymi przepisami 

związanymi z utrzymaniem porządku w miejscu wykonywania prac lub z ochroną środowiska 

Zamawiający może wstrzymać wykonywanie tych prac, a wynikające z tego konsekwencje 

poniesie Wykonawca.  

 

10. W przypadku podzlecania prac innemu wykonawcy wyszczególnione powyżej 

wymagania będą mieć zastosowanie również do niego z wszystkimi tego konsekwencjami. 
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Dokumentacja porealizacyjna  

 

Po zakończeniu prac Zamawiający zapozna się z dokumentacją Wykonawcy potwierdzającą 

spełnienie ww. wymogów. Wszelkie braki i nieprawidłowości dotyczące spełnienia wymogów 

w zakresie BHP lub ochrony środowiska muszą być uzupełnione lub naprawione przed 

podpisaniem końcowego protokołu zakończenia robót.  

 

 

III. Standardy etyczne  

 

1. Ochrona majątku i wyposażenia - GTC wymaga uszanowania majątku GTC i Skarbu 

Państwa. . Korzystanie z własności GTC możliwe jest wyłącznie za jej zgodą . Kradzież 

majątku GTC nie będzie tolerowana.   

2. Zachowanie poufności – GTC wymaga ochrony informacji poufnych powierzanych 

przez GTC Wykonawcy.  Dodatkowo, GTC nie toleruje podejmowania działań na podstawie 

informacji poufnych otrzymywanych w wyniku błędu niezależnie od tego czy pochodzą one od 

GTC, jej klientów i partnerów, czy kogokolwiek innego.   

3. Ochrona danych osobowych – GTC wymaga, aby wszystkie działania dotyczące 

danych osobowych, np. ich zbieranie, rejestrowanie, porównywanie, przechowywanie i 

usuwanie lub łączne wystąpienie  wyżej wymienionych odbywały się zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzeniem RODO.  

4. Przeciwdziałanie korupcji i łapówkom  – GTC wymaga, aby  Wykonawcy prowadzili 

interesy w sposób uczciwy. Nie tolerujemy łapówkarstwa i korupcji. Dodatkowo, Wykonawca 

ma obowiązek dbać o to, aby wszystkie raporty, dokumenty i faktury były kompletne, 

precyzyjne, przedstawiały prawdę i nie wprowadzały w błąd.  

5. Uczciwa konkurencja – GTC wymaga przestrzegania zasad uczciwej konkurencji. 

Wykonawca nie może uczestniczyć w zmowach przetargowych w postaci wstrzymywania 

ofert, składanie ofert kurtuazyjnych lub zawyżonych, rotacji ofert lub innych mechanizmów 

ograniczających uczciwą konkurencje podczas przetargów. 

6. Konflikt interesów – GTC wymaga unikania sytuacji, w których, w ramach współpracy 

Wykonawcy z GTC, może dojść do konfliktu interesów lub które mogą potencjalnie prowadzić 

do konfliktu interesów. GTC należy powiadamiać o wszelkich zaistniałych konfliktach 

interesów.    

7. Gościnność i upominki – Wykonawca nie proponuje ani nie przyjmuje żadnych form 

gościnności czy upominków, które mogą wpłynąć lub mogą stwarzać pozory wpływania na 

decyzję biznesowe Wykonawcy, GTC, klientów GTC lub innych osób. 

 

Powyższy tekst polityki w języku polskim jest tłumaczeniem oryginału dokumentu w 

języku angielskim, zatwierdzonego i podpisanego przez Zarząd Gdańsk Transport 

Company S.A. 

 

 

 

 


