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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kol ejność realizacji
poszczególnych obiektów.

Inwestycja obejmuje wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan., c.o., c.t., wentylacji
mechanicznej w Sali gimnastycznej z zapleczem dobudowanej do PSP w Klwatce
Królewskiej, dz. nr 405  
Realizacja zgodnie z opisem technicznym.

Podstawowe czynności wykonywane podczas prac:
- montaż nowych poziomów kanalizacyjnych 
- montaż nowych poziomów wodociągowych i co 
- montaż przyborów sanitarnych
- montaż grzejników
- montaż kanałów wentylacyjnych
- montaż centrali wentylacyjnej
- montaż nawiewników
- regulacja instalacji
-  odpowiednie próby,
− zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów.
− Izolacja rurociągów

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Budynek projektowany jest na działce uzbrojonej. 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ĄCE ZAGROŻENIE
Na terenie inwestycji nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwa -

rzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i zdrowia.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT
BUDOWLANYCH
Możliwe zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych to prace przy:

- Robotach montażowych - porażenie prądem, zagrożenie maszynami roboczymi, 
- zatrucie oparami farb antykorozyjnych, urazy mechaniczne, roboty na wysoko -
ściach do 3.0m,

- robotach przygotowawczych - urazy mechaniczne, zapylenie pyłem.
Wszystkie wyżej wymienione zagrożenia mogą zaistnieć w czasie wykonywania prac bu -

dowlanych w sytuacji, gdy wykonujący je pracownicy nie będą przestrzegać bezpiecznych i higie -
nicznych warunków pracy. Możliwość wystąpienia nagłego zdarzenia w czasie prac budowlanych  
jest sporadyczne.

5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJ ĄCYM 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Wykonawca obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpie -
czeństwa i higieny pracy na placu budowy oraz egzekwowania od pracowników przestrzegania  
przepisów prawa budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie. 

Wykonawca obowiązany jest do wykonania zagospodarowania placu budowy przed rozpo -
częciem robót budowlanych,

obejmującego w szczególności:
- oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,
- umieszczenie tablic informacyjnych, ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpie -

czeństwa pracy i ochrony zdrowia,
- zapewnienie instrukcji oraz sprzętu przeciwporażeniowego,
- zapewnienie wydzielonych składowisk materiałów budowlanych,
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- właściwe wykonanie przewodów elektrycznych do zasilenia urządzeń,
- maszyny i urządzenia dopuszczone do eksploatacji na budowie powinny posiadać doku -

menty uprawniające do ich eksploatacji,
- operatorzy maszyn budowlanych powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do ich obsłu -

gi,
- przy prowadzeniu montażu narzędzia pomocnicze powinny być atestowane,
- wykonywanie powłok izolacyjnych wykonywać zgodnie z instrukcja stosowanego środka  

podana przez producenta, zapewnieniem przewietrzania oraz z zastosowaniem sprzętu ochrony  
osobistej,

- pracownicy powinni posiadać odzież roboczą i ochronna oraz powinni przejść przeszkole -
nie na stanowisku pracy,

- w miejscu widocznym umieścić informacje o telefonach alarmowych.

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEB EZPIECZNYCH
Pracownicy realizujący roboty budowlane musza posiadać kwalifikacje przewidziane odręb -

nymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskać orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu dookre -
ślonej pracy, odbyte instruktaże stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogólnych przepisów  
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  
budowlanych. Należy przeprowadzić instruktaż pracowników obejmujący rodzaje robót szczegól -
nie niebezpiecznych, imienny podział pracy, kolejność wykonywania robót, oraz wymagania bez -
pieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

Dotyczy to robót ziemnych, robót montażowych z użyciem dźwigów, robót izolacyjnych i  
drogowych. Przy robotach takich jak wykonywanie robót ziemnych, rozładunku urządzeń, monta -
żu maszyn i urządzeń, prowadzenie rozruchu technologicznego, zapewnić fachowy nadzór tech -
niczny.
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