
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - Deklaracja BHP 

 

DEKLARACJA BHP WYKONAWCY 
 

Prosimy o wypełnienie poniższych rubryk zgodnie ze stanem faktycznym panującym w Państwa 

przedsiębiorstwie. Dane mogą zostać zweryfikowane przez pracowników PGE Ekoserwis Spółka                           

z o.o. 

Informacje podstawowe 

Nazwa Wykonawcy  

Nazwa 

przedsiębiorstwa 

 

Adres 

przedsiębiorstwa 

 

Czy Państwa przedsiębiorstwo wykonywała wcześniej prace na terenie PGE Ekoserwis 

Spółka z o.o. oraz spółek zależnych (jeżeli tak proszę wpisać nazwę spółki)? 

 

System zarządzania BHP 

Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada certyfikowany system zarządzania BHP (jeżeli tak – 

bazujący na jakiej normie? 

 

Zdarzenia wypadkowe 

Statystyka wypadków pracowników Wykonawcy (prosimy o uzupełnienie poniższej tabeli za ostatnie 3 lata 

kalendarzowe) 

Rok** 
Liczba wypadków Średnie zatrudnienie w 

danym roku Śmiertelnych Ciężkich Pozostałych Suma 

n-1 =     Lww1 =  Zpw1 =  

n-2 =     Lww2 =  Zpw2 =  

n-3 =     Lww3 =  Zpw3 =  

 ΣLww =  Σ Zpw=  

Statystyka wypadków pracowników podwykonawców, których Wykonawca będzie angażował do realizacji zadania 

będącego przedmiotem postępowania bezpośrednio na terenie zamawiającego; (prosimy o uzupełnienie poniższej 

tabeli za ostatnie 3 lata kalendarzowe) 

Rok** 
Suma ilości wypadków u podwykonawców Suma średnich wielkości 

zatrudnienia u 

podwykonawców 
Śmiertelnych Ciężkich Pozostałych Suma 

n-1 =     Lwp1 =  Zpp1 =  

n-2 =     Lwp2 =  Zpp2 =  

n-3 =     Lwp3 =  Zpp3 =  

 ΣLwp =  Σ Zpp=  

Wskaźnik wypadkowości – proszę wpisać poniżej wartość wskaźnika wypadkowości za ostatnie 3 lata 

kalendarzowe (n-1, n-2 i n-3), obliczonego w następujący sposób: 

 

𝑊𝑤 =  
(𝛴𝐿𝑤𝑤+𝛴𝐿𝑤𝑝) ∗103

𝛴𝑍𝑝𝑤+ 𝛴𝑍𝑝𝑝
 x k 

Gdzie: 

Ww = Wskaźnik wypadkowości Wykonawcy i podwykonawców za ostatnie 3 lata kalendarzowe 

ΣLww – Suma ilości wszystkich wypadków przy pracy pracowników Wykonawcy składającego deklarację w danym roku za ostatnie 3 

lata kalendarzowe 

ΣLwp – Suma Ilości wszystkich wypadków przy pracy wszystkich podwykonawców, których Wykonawca będzie angażował do realizacji 

zadania będącego przedmiotem postępowania bezpośrednio na terenie zamawiającego, za ostatnie 3 lata kalendarzowe 

ΣZpw –Suma średnich ilości pracowników Wykonawcy (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło) 

w 3 ostatnich latach kalendarzowych.  
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ΣZpp – Suma średnich ilość pracowników wszystkich podwykonawców Wykonawcy, których Wykonawca będzie angażował do 

realizacji zadania będącego przedmiotem postępowania bezpośrednio na terenie zamawiającego (zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło) w 3 ostatnich latach kalendarzowych. 

k – współczynnik korekcyjny w wysokości 0,5, stosowany gdy firma posiada certyfikowany system zarządzania BHP   

 Wartość wskaźnika wypadkowości  

 

 

 

 

 

 

 

Ww = 
 

 

Proszę poniżej zwięźle opisać wypadki, które zdarzyły się w ciągu ostatniego roku (od chwili obecnej). W przypadku 

braku miejsca w poniższej tabeli, proszę załączyć opis na oddzielnej kartce albo dodać wiersze w tabeli 

l.p. Krótki opis (rodzaj wypadku, przyczyny, skutki) 

  

  

  

  

  

  

Czy prowadzony jest w Państwa przedsiębiorstwie rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych?  

Liczba zdarzeń potencjalnie wypadkowych w Państwa przedsiębiorstwie w ubiegłym roku  

Uwaga: Wraz z deklaracją należy dostarczyć kopie formularzy ZUS IWA głównego Wykonawcy i wszystkich 

podwykonawców za ostatnie 3 lata kalendarzowe (jeżeli podmioty te były zobowiązane do ich składania do ZUS) 

** n = rok kalendarzowy złożenia oferty 

 

Oświadczam, że: 

1. Podane informacje są prawdziwe. 
2. Zobowiązuje się przedłożyć do wglądu na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające przedstawiane 

informacje, pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 
3. Akceptuję fakt, że podanie nieprawdziwych informacji może się wiązać z odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy 
 

…………………………………………………………………………………………. 

Osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa 

(data i podpis) 

 

Definicje: 

Wypadek przy pracy - Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące 

uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; 

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; 

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania 

obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. 

Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie 

wszystkie cztery warunki podane definicji. 
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Wypadek Ciężki - za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, 

takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające 

podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita 

lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.  

 

Wypadek Śmiertelny -  za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć 

poszkodowanego w okresie 6 miesięcy od zdarzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


