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

Zaprojektowano roboty budowlane polegające na adaptacji nieużytkowanych obecnie powierzchni przy -

ziemia pawilonu łóżkowego Szpitala Powiatowego w Lublińcu na aptekę szpitalną i laboratorium anali -

tyczne.

Przewiduje się następującą ogólną kolejność wykonania robót:

• wydzielenie terenu prowadzenia robót budowlanych,

• roboty wyburzeniowe i demontażowe,

• montaż nadproży i podciągów,

• roboty instalacyjne,

• roboty wykończeniowe,

• porządkowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych

2. Wykaz istniejących na terenie obiektów budowlanych.

Na terenie inwestycji znajdują się:

• Połączone w jeden zespół funkcjonalno – przestrzenny segmenty Szpitala Powiatowego:

a) czterokondygnacyjny budynek główny Szpitala

b) segment Izby Przyjęć (dawny SOR)

c) trzykondygnacyjny pawilon łóżkowy

• wolnostojący dwukondygnacyjny budynek dotychczasowej apteki

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpie-

czeństwa i zdrowia ludzi.

• na terenie inwestycji znajdują się czynne sieci i przyłącza instalacyjne uzbrojenia terenu

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych,

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

• podczas prac montażowych instalacji wywiewnej na elewacji może wystąpić ryzyko upadku z wyso -

kości ponad 5,0 m,

• prowadzenie robót budowlanych w użytkowanym obiekcie Szpitala wraz z przynależnym terenem

5. Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót

szczególnie niebezpiecznych.

Wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z:

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych

i drogowych (Dz. U. z dnia 15 października 2001 r.)
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Pracownicy powinni być zapoznani z programem robót i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich

wykonania.

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, awarii i innych zagrożeń.

Należy zapewnić:

• właściwą organizację robót,

• nadzór osób uprawnionych w zakresie przeprowadzanych robót budowlanych i instalacyjnych,

• rozpoznanie  lokalizacji  instalacji  energetycznych  i  zapewnienie  zabezpieczenia  stanowisk  pracy

przed porażeniem prądem,

• materiały oraz sprzęt z wymaganymi atestami, aprobatami i/lub opatrzonymi znakiem bezpieczeń -

stwa oraz dopuszczone do ogólnego stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

• przeszkolenie pracowników w zakresie wymogów bhp oraz zaopatrzyć ich w środki  indywidualnej

ochrony,

• środki pierwszej pomocy na terenie budowy, podręczny sprzęt gaśniczy oraz łączność w celu wezwa-

nia odpowiednich służb ratowniczych,

• instruktaż kierownika robót przed przystąpieniem do prac mogących stanowić zagrożenie.

opracował:

arch. Henryk Witowski

Opole, maj 2015 r.
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