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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Zakres i kolejność robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego 
Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania w następującej 
kolejności: 

Zakres robót obejmuje wykonanie:  

 Ocieplenie ściany podłużnej styropianem EPS 70-40 
 Malowanie elewacji w zakresie opracowania etapu III 
 Wykonanie cokołu wokół budynku w zakresie etapu III 
 Przeniesienie jednostek zewnętrznych klimatyzatorów ze ściany na dach budynku 
 Wymiana okien drewnianych na aluminiowe 
 Wymiana obróbek blacharskich na ogniomurach 
 Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w pomieszczeniach przeznaczonych do wymiany 

okien 
 Wymiana rynien pasów pod rynnowych i nadrynnowych oraz rur spustowych  
 Wymiana parapetów zewnętrznych z płytek ceramicznych na parapety z blachy powlekanej we 

wszystkich oknach – parter + piętro objętych robotami etapu III 
 Odbudowa schodów betonowych do pomieszczeń technicznych ( na szczycie budynku) 
 Demontaż drabin pożarowych i montaż nowych drabin spełniających wymagania ppoż. 
 Przełożenie opaski zewnętrznej z kostki brukowej 
 Izolacja mineralna pionowa pod cokół  
 Malowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy. 
 Wykonanie posadzki z paneli LVT w pomieszczeniach biurowych na I piętrze 
 Przeniesienie grzejnika pod okno w pokoju nr 28 (księgowość) 
 Wymiana drzwi do salki konferencyjnej 
 Wymiana chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową 
 Roboty elektryczne - podłączenie jednostek zewnętrznych klimatyzatorów 
 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
wszystkich branż, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

 ostre wystające elementy: przy montażu przewodów 
 wykonywanie robót na wysokości 
 podchwycenie przez przemieszczające się maszyny lub jej elementy: 
 przygotowanie mieszanki betonowej betoniarką, 
 przygotowanie deskowania piłami tarczowymi. 
 hałas: w czasie pracy maszyn i narzędzi mechanicznych 
 powierzchnie gorące: przy lutowaniu 
 porażenie prądem: przy pracach z użyciem elektronarzędzi 
 wysiłek fizyczny: występuje podczas wykonywania większości prac 

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do 
rodzaju zagrożenia: 

 na czas budowy rusztowania oznaczyć barierkami, oznakować strefę niebezpieczną. 
 W godzinach nocnych rusztowana oznakować i oświetlić lampami ostrzegawczymi 
 Zabezpieczyć wejścia do budynku daszkami ochronnymi 

Wymienione roboty należy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osób 
posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.  
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 
Budynek administracyjny z halą warsztatu, magazyny, stanowiska postojowe samochodów, kontener 
stacji tankowania pojazdów. 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi 

Na terenie placu budowy nie znajdują się elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
1. zagrożenie upadkiem z wysokości, 
2. możliwość przygniecenia ciężkimi elementami  
3. zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 
4. zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z 

projektem lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 
5. zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 
6. zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz 

nieprzestrzegania wymogów technologicznych, 
7. zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów 

budowlanych, 
8. wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie wyżej 

wymienionych. 
 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie 
oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy.  

Czas zagrożenia katastrofą budowlaną – nie dający się przewidzieć trwający przez cały okres 
budowy.  Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, 
skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, 
a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 
Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 
okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi.  

Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych przedmiotową 
inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:  

 określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac. 
 szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót. 
 przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub 

zdrowia. 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru.  

 

6.1. Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom  należy przedsięwziąć następujące środki: 

 oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych 
 stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy 
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 zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy: 
 wyznaczyć dojścia  pracowników, 
 wyznaczyć miejsca dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, oraz 

uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych). 
 urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami 
 praca związana z podłączeniem i naprawą urządzeń elektrycznych powinna być 

wykonana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
 skrzynka rozdzielcza prądu do zasilania urządzeń mechanicznych  powinna być 

zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych 
 

6.2. Roboty na wysokościach 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu 
podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości. Przepis stosuje się do 
przejść i dojść do tych stanowisk. 
Pomosty robocze, wykonywane z desek lub bali, powinny być dostosowane do zaprojektowanego 
obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna krawędź 
znajduje się powyżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą. 
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 
bezpieczeństwa do pomocniczej linki ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości 
ok. 1,5 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób zamocowania 
prowadnicy powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. 

6.3. Rusztowania robocze 

Rusztowania systemowe powinny być montowane z elementów poddanych przez producenta badaniom 
na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów 
pod względem bezpieczeństwa. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją 
producenta albo projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane uprawnienia. 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 
uprawnioną osobę.  
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: 

 wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia 
i nazwiska albo nazwy oraz numer telefonu,  

 dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania. 
Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

Rusztowania powinny: 

 posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 

 posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń, 
 zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 
 zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku, 
 posiadać poręcz ochronną. 

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. 
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych. 
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W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady od strony tej 
ściany. 
Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania 
nie może przekraczać 1,5 kN. 
Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 
 

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań są zabronione: 

 jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność, 
 w czasie gęstej mgły, opadów deszczu , śniegu oraz gołoledzi, 
 w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań po zakończeniu pracy jest zabronione. 
Zrzucanie elementów demontowanych z  rusztowań jest zabronione. 

6.4. Roboty malarskie, murarskie i tynkarskie 

Roboty malarskie, murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 m należy prowadzić z pomostów 
rusztowań. 
Pomost rusztowania do robót malarskich, murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego 
muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi, wszystkie drogi komunikacyjne osłonięte 
daszkami. 
Rusztowania powinny być zabezpieczone siatkami ochronnymi. 
Wykonywanie robót malarskich, murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. 
 

6.5. Roboty stolarskie. 

Stolarze powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie 
narzędzi oraz utrudnianie swobody ruchu. 
Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali, jest dozwolone 
wyłącznie do wysokości 3 m. 
Roboty stolarskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej 2 osoby. 

6.6. Roboty sanitarne. 

Instalatorzy powinni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt, ergonomiczne narzędzia ręczne, 
atestowany sprzęt  mechaniczny.  
Roboty instalacyjno montażowe może prowadzić zespół minimum 2 osobowy. 

6.7. Maszyny i inne urządzenia techniczne 

Wykonawca zapozna pracowników z dokumentacją techniczno-ruchową przed dopuszczeniem ich do 
wykonywania robót. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcją 
producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

 utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, 
 stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone, 
 obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego 
należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi 
są zabronione.  
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

 uszkodzonych zakończeń roboczych, 
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 pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu, 
 rękojeści krótszych niż 0,15 m. 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta. 

6.8. Procedury i zagrożenia 

Każdy wykonawca, podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się 
z przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami: 

1. na wypadek zagrożenia, awarii i pożaru 
2. przeciwpożarową dla zaplecza budowy 
3. organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 
4. wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, tzn. z właściwościami pożarowymi 

i wybuchowymi materiałów, surowców i substancji, używanych przy budowie, transporcie 
i magazynowaniu i ich właściwościami żrącymi i toksycznymi 

5. praca mechanicznych środków transportu 
6. praca na wysokości 
7. sposobu postępowania w sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów: 

elektryczności i wody. 
Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych mogą być dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz 
wymogów regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie 
bhp z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie.  

Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, który udzieli pracownikom 
instruktażu i ustali imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań oraz przypomni wymagania 
bhp przy poszczególnych czynnościach. 

6.9. Komunikacja i współpraca 

W biurze kierownika budowy znajduje się aparat telefoniczny  nr ............................................. 

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komórkowy o nr ...................................................., 

 

Opracował: 

 

 


