HSSE-contractspecificaties voor Laag-risico-leveranciers & aannemers

X. GEZONDHEID, VEILIGHEID, BEVEILIGING en MILIEU (HSSE)
De CONTRACTANT zal zich houden aan alle wettelijke bepalingen aangaande veiligheid,
beveiliging, het milieu en de hygiëne die van toepassing zijn tijdens de uitvoering van het
contract en die overeenkomen met de relevante plaatselijke en internationale wettelijke
verordeningen.
De CONTRACTANT dient te beschikken over geldige vergunningen, certificaten en licenties
voor de producten die hij levert en/of de diensten die hij verricht.
De CONTRACTANT dient zich ook te houden aan:
 het beleid van KPX ten aanzien van Veiligheid, beveiliging, gezondheid en milieu zoals
vervat in de KPX Business Management Policy (zie bijlage X)
 nood-/veiligheidsplannen of documenten ontworpen voor specifieke werkzaamheden;
 normen voor goed vakmanschap.
De CONTRACTANT is expliciet verantwoordelijk voor de onderaannemers die hij in dienst
neemt.
De CONTRACTANT dient de desbetreffende eisen op te leggen aan partijen waarvoor hij
verantwoordelijk is (zoals werknemers, tewerkgestelde onderaannemers, bezoekers enz.) en
dient te zorgen voor een duidelijke communicatie van de relevantie eisen naar die partijen.
Medewerkers van de CONTRACTANT dienen de nodige basiskennis van veiligheid en milieu
te hebben en alle bijkomende opleidingen te krijgen die nodig zijn voor de juiste uitvoering van
hun taken.
Als het werk van de CONTRACTANT samenvalt met of gekoppeld is aan werkzaamheden die
door externe partijen worden uitgevoerd, moet hij overleggen met die externe partijen en
regelingen treffen waardoor de veiligheid en de kwaliteit van alle werkzaamheden zijn
gegarandeerd.
De CONTRACTANT kan te allen tijde maken krijgen met audits en controles door KPXpersoneel of andere gemachtigde externe partijen, voor en tijdens de werkzaamheden:
o Indien dwingende aanbevelingen worden geformuleerd tijdens een audit of controle,
moeten deze zoals overeengekomen worden geïmplementeerd middels een door
de CONTRACTANT en KPX goedgekeurd actieplan.



Vereisten levering / onderhoud multifunctionele
kantoorapparatuur.
Aangezien bij deze goederen risico's betrokken zijn wat betreft gezondheid en veiligheid, is de
volgende werkmethode vereist:
HSSE-afdeling levert twee toolboxes voor dit type CONTRACTANT (zie bijlagen):
o

Vital 5 bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur
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o

Lockout, tagout-systeem

De CONTRACTANT moet zijn werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig de vereisten die in
deze toolboxes worden verstrekt en hij dient zijn personeel te informeren over de
veiligheidsregels waarnaar wordt verwezen in deze toolboxes.
De betrokken CONTRACTANT dient bewijs hiervan te overleggen. (training / toolbox record)”
De Facility Services van KPX controleert of het personeel van de CONTRACTANT heeft
deelgenomen aan de bovengenoemde toolbox-bijeenkomsten en implementeert de vereisten
die in deze toolboxes worden genoemd.



Schade
In het geval van schade waarbij de OPDRACHTGEVER of een van zijn merknamen is
betrokken, dient de CONTRACTANT de OPDRACHTGEVER onmiddellijk hiervan op de
hoogte te brengen.



Noodplan
De CONTRACTANT zal een noodplan tot zijn beschikking hebben; 'continuïteitplan' en
'handelingen bij noodsituaties' zijn twee belangrijke onderdelen van dit plan.



Speciale HSSE-vereisten of -voorwaarden




[Op deze plaats kunnen aanvullende, specifieke HSSE-vereisten of -voorwaarden
voor dit specifiek contract worden toegevoegd]

Overtredingen
Overtredingen van de overeengekomen vereisten en regels met betrekking tot Veiligheid,
beveiliging, gezondheid en milieu kunnen leiden tot een schorsing of onmiddellijke beëindiging
van het contract, zonder een verplichting voor de OPDRACHTGEVER tot compensatie van de
CONTRACTANT voor mogelijke schade of mogelijk verlies die hij kan leiden door deze
beëindiging.
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