POROZUMIENIE
W SPRAWIE WSPÓŁPRACY I ORGANIZACJI
WYKONYWANYCH
W TECHNOLOGII PRAC POD NAPIĘCIEM

PRAC
(PPN)

zawarte
pomiędzy
Koncernem
Energetycznym
ENERGA
SA Oddział
Zakład
Energetyczny
w Olsztynie,
ul. Kościuszki
83, 10-950 Olsztyn, zwany dalej ZEO,
w którego imieniu występuje:
Lesław Ro iński - Dyrektor Techniczny,
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o imieniu występuje(ą):
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Strony postanawiają:
l.

Prace pod napięciem wykonywane
będą ściśle według obowiązującej
w ZEO
i zatwierdzonej do stosowania przez Wykonawcę "Instrukcji pracy pod napięciem przy
urządzeniach elektroenergetycznych
do l kV" (integralną częścią "Instrukcji" są karty
technologiczne
do prac pod napięciem na liniach napowietrznych
z przewodami
gołymi i przewodami izolowanymi na napięcie do l kV, opracowane przez Polskie
Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Poznań, 2001 r.) oraz zgodnie
z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w Zakładzie Energetycznym
w Olsztynie
i innymi przepisami i Zarządzeniami
wydanymi przez ZEO w zakresie organizacji
prac.

2.

Prace pod napięciem
wykonywać
mogą pracownicy
Wykonawcy
posiadający
odpowiednie
i udokumentowane
przeszkolenie.
Za kwalifikacje,
przeszkolenie,
terminowe badania lekarskie i psychologiczne,
ilość pracowników przy wykonywaniu
poszczególnych prac oraz sprawowanie nad nimi dozoru odpowiada Wykonawca.

3. Prace pod napięciem na liniach napowietrznych
0.4 kV z przewodami
gołymi
i izolowanymi mogą być wykonywane tylko na polecenie pisemne wykonania pracy.
Uzgodnionego
z Rejonem Energetycznym
zakresu wykonywanej
pracy nie wolno
rozszerzać. Nie dopuszcza się również zmiany miejsca pracy określonego w poleceniu.
4. W gestii wykonawcy pozostaje
zapewnienie
stałej łączność brygad Wykonawcy
prowadzących
prace w technologii
PPN z określonym
w poleceniu na pracę
koordynującym.
Łączność ta będzie odbywać się uzgodnioną w trakcie ustalania
harmonogramu prac, drogą telefoniczną lub radiową.
5.

Polecenie
będzie wystawiane
na wniosek
Wykonawcy
przez upoważnionego
pracownika
ZEO, po wcześniejszym
uzgodnieniu
miejsca, zakresu
i terminu
wykonywanej
pracy. Uzgodnienie
powyższe
powinno odbywać się z minimum
14 dniowym wyprzedzeniem (dopuszcza się krótszy termin w przypadku uzgodnienia
tego w Rejonie Energetycznym,
na terenie którego
będą prowadzone
prace).
Za wystawione
polecenie
będzie
pobierana
opłata
zgodnie
z obowiązującym
cennikiem ZEO.

6. Upoważnionym
pracownikom ZEO przysługuje prawo kontroli wykonywanej przez
pracowników
Wykonawcy
pracy pod względem technicznym
i formalnym jak
również
przestrzegania
Instrukcji
pracy
pod
napięciem
przy
urządzeniach
elektroenergetycznych
do l kV oraz Instrukcji
Organizacji
Bezpiecznej
Pracy
wZEO.
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7. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień mniejszego porozumienia przez
Wykonawcę, ZEO zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia
pracowników
Wykonawcy do prac na sieci ZEO lub przerwania prac w trakcie ich wykonywania
Wszelkie konsekwencje
związane z powyższym (odtworzenie
stanu pierwotnego,
przekroczenia terminów umownych itp.) ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo
wykonywanych
prac oraz odpowiednie
wyposażenie
brygad
w narzędzia,
sprzęt
i osobiste
wyposażenie
ochronne.
Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność
za skutki ewentualnych
błędów lub
niewłaściwego
prowadzenia
zleconych mu prac oraz zobowiązuje się do pokrycia
wszelkich strat materialnych osób trzecich powstałych z ww. powodu.
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