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1.

Zakres Robót

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń pododdziału patologii ciąŜy i
noworodków septycznych. Zaprojektowano nowy układ pomieszczeń i związany z tym układ
ścianek działowych, zabudowę werandy z przystosowaniem na pokoje lekarzy.
Zaprojektowano równieŜ zmiany w instalacjach wewnętrznych elektrycznych, wod-kan, o.c.

2.

Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
oraz wyszczególnienia nakazujące bezpieczne wykonanie robót.

ZagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych to prace przy:
a) robotach montaŜowych - poraŜenie prądem, upadek z wysokości, zagroŜenie
maszynami roboczymi, środkami transportu, prace spawalnicze,
b) robotach ciesielskich, zbrojarskich - poraŜenie prądem elektrycznym, upadek z
wysokości, zagroŜenie maszynami roboczymi, środkami transportu, prace
spawalnicze,
c) robotach na rusztowaniu - upadek z wysokości.
d) Wszystkie wyŜej wymienione zagroŜenia mogą zaistnieć w czasie wykonywania prac
budowlanych w sytuacji, gdy wykonujący je pracownicy nie będą przestrzegać
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. MoŜliwość wystąpienia nagłego
zdarzenia w czasie prac budowlanych jest sporadyczne.
e) Robotach murowych – upadek z wysokości, poraŜenie prądem elektrycznym,
zagroŜenie maszynami roboczymi, środkami transportu
f) Roboty malarskie – upadek z wysokości, zagroŜenia dla skóry, poraŜenie prądem
elektrycznym
g) Roboty rozbiórkowe – zagroŜenie poraŜeniem prądem elektrycznym, wybuch gazu,
uszkodzenie i niebezpieczeństw w wyniku uszkodzenia sieci wodociągowej,
przygniecenie gruzem
h) Roboty spawalnicze – oparzenia, poraŜenie prądem
acetylenem, wybuch butli z tlenem i acetylenem

elektrycznym, zatrucie

I. Praca na wysokości
W czasie prac do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości naleŜy stosować balustrady
lub siatki ochronne względnie siatki bezpieczeństwa. Jeśli nie moŜliwości zastosowania
środków ochrony zbiorowej, naleŜy stosować szelki bezpieczeństwa. Osoba wykonująca
roboty na dachu o nachyleniu powyŜej 20% jeŜeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, jest
zobowiązana stosować pasy, szelki, lub liny bezpieczeństwa zamocowane do stałych
elementów konstrukcyjnych. Stanowiska pracy o niestałym charakterze naleŜy poddawać
sprawdzeniu pod względem ich stabilności, zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem
osób i przedmiotów. Sprawdzenia naleŜy dokonać po kaŜdej zmianie usytuowania, po kaŜdej
przerwie w pracy trwającej dłuŜej niŜ 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnątrz
budynku-po silnym wietrze, opadach śniegu lub oblodzeniu.
II. ZagroŜenia elektryczne.
Przeprowadzić pomiary w zakresie skuteczności działania zastosowanej ochrony
przeciwporaŜeniowej. Przewody elektryczne naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez
podwieszanie ich lub ułoŜenie w korytkach.
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Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów
budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi
lub w odległości bliŜszej (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów niŜ:
a) 2 m - dla linii NN,
b) 5 m - dla linii WN do 15 kV,
c) 10 m - dla linii WN do 30 kV,
d) 15 m - dla linii WN powyŜej 30 kV
W razie stosowania urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowanie odległości podanych
odnosi się do najdalej wysuniętego punktu ruchomego lub stałego elementów tych urządzeń
oraz ładunku transportowanego tymi urządzeniami.
Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny
być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak
rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza i
nie większa niŜ 50 m.
Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być
wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządzenia
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna
odbywać się, co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu
izolacji tych urządzeń i ich oporności, a ponadto:


przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i
zarówno elektrycznych, jak i mechanicznych,



przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego
miesiąca lub dłuŜej,



przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

napraw

Przy zastosowaniu w budowlanych urządzeniach elektrycznych przekaźnika ochronnego
naleŜy sprawdzać działanie tego przekaźnika kaŜdorazowo na początku kaŜdej zmiany

III. Praca na rusztowaniach
Rusztowania powinny:
a) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,
b) posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciąŜeń,
c) zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk
pracy,
d) stwarzać moŜność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego
wysiłku.
e) rusztowania naleŜy usadowić na mocnym podłoŜu
f)

pomosty robocze wzniesione ponad 2,0 m nad terenem powinny mieć bariery
ochronne z poręczą główną na wysokości 1,1 m i poręczą pośrednią na wys. 0,6 m i
deska burtowa wys.0,15m

g) kotwienie rusztowania do ścian budynku powinno być równomierne na całej
powierzchni rusztowania
Ponadto:
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a) Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
b)

Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem.

c)

Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich
montaŜ powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta.

d) Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań.
e)

Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni
pasami ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli
lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań.

f)

Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań naleŜy wyznaczyć strefę niebezpieczną.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:
a) o zmroku, jeŜeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność
b) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi
c) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s
Ponadto:
a)

UŜytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez
nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

b) Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej
wielkości obciąŜenia pomostów.
c) Komunikacja pionowa winna się odbywać w wydzielonych sekcjach
d) Transport pionowy za pomocą Ŝurawia (dźwigów) powinien odbywać się z
zachowaniem szczególnej ostroŜności
e) ObciąŜanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i
gromadzenie się pracowników na pomostach jest zabronione.
f)

Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego
przeznaczonych.

g) Wspinanie się po stojakach, podłuŜnicach, leŜniach i poręczach rusztowań jest
zabronione.
h) Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań naleŜy utrzymywać w
czystości, a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.
i)

Pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione.

j)

Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym
pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego
zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.

k) Rusztowania powinny być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuŜszych niŜ 10 dni
IV. Roboty rozbiórkowe
a) Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych naleŜy obiekt odłączyć od sieci gazowej,
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej
b) Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych naleŜy stosować zsuwnice
pochyłe lub rynny zsypowe
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V. Roboty murowe
a) NaleŜy wykonywać wyłącznie z rusztowań pomocniczych lub stałych pomostów –
stanowiska robocze. Ne naleŜy przeciąŜać pomostów składowanym materiałem
b) Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione
VI. Roboty ciesielskie
a) MoŜna wykonywać przy pomocy drabin przystawnych tylko do wysokości 3m , przy
impregnowaniu drewna naleŜy stosować środki ochrony osobistej
b) Piły tarczowe i ręczne piły mechaniczne powinny mieć osłony tarcz tnących
VII. Roboty malarskie
W pomieszczeniach w których prowadzone są roboty malarskie roztworami wodnymi,
naleŜy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie nie mogące powodować
zagroŜenia
VIII. Maszyny i inne urządzenia techniczne
a) Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się
w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie
urządzenia oraz zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi
b) Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny
być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta
oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny
zgodności.
c) Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach
technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z
którymi zapoznaje się osoby upowaŜnione do pracy na tych stanowiskach.
IX. Roboty spawalnicze
a) W czasie spawania gazowego naleŜy uŜywać wyłącznie butli posiadających waŜną
cechę organu dozoru technicznego
b) W czasie korzystania z gazu z butli powinny być one ustawione w pozycji pionowej
lub pod kątem nie mniejszym niŜ 450 od poziomu
c) Odległość płomienia palnika od butli nie powinna być mniejsza niŜ 1m
d) Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyróŜniać się wymaganą kolorystyką, a ich
długość powinna wynosić co najmniej 5 m
e) Przewody naleŜy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi

3.

Wydzielenie i oznakowanie miejsc
zagospodarowanie placu budowy

prowadzenia

robót

budowlanych

–

W ogrodzeniu placu budowy wykonane będą oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdów
drogowych.
Miejsca, strefy
oznakowane.

niebezpieczne,

zagraŜające

Ŝyciu

lub

zdrowiu

ludzi

będą

Oznakowane zostaną drogi dojazdowe umoŜliwiające w razie poŜaru dojazd straŜy poŜarnej
oraz ewakuację. Drogi te w kaŜdej chwili będą w pełni dostępne.
NaleŜy wygrodzić teren lub uniemoŜliwić wejście osobom nieupowaŜnionym.
Strefy gromadzenia i usuwania odpadów naleŜy wygrodzić i oznakować. Odpady naleŜy
usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.
Nazwa zamówienia: „Przebudowa pododdziału patologii ciąŜy i noworodków”
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We wszystkich pomieszczeniach budowanych i remontowanych naleŜy zapewnić oświetlenie
naturalne i sztuczne
Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagroŜenie spadania z wysokości przedmiotów,
ogradza się balustradą. W swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moŜe wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości, z której mogą spadać
przedmioty, lecz nie mniej niŜ 6 m.

4.

Informacja o sposobie
przystąpieniem do pracy.

prowadzenia

instruktaŜu

pracowników

przed

Bezpośredni nadzór nad wykonywaną pracą przez pracowników, przestrzeganie przepisów
BHP i ppoŜ. sprawują pracownicy bezpośredniego nadzoru jak równieŜ kierownik budowy i
pracownik słuŜby BHP.
a) KaŜdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych
występujących na budowie oraz sposobu postępowania przy wykonaniu tych prac.
b) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy
sprawują odpowiednio kierownik Robót oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiązków.
c) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywanych Robót budowlanych jest
zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich Robót.
d) Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni posiadać odpowiednie uprawnienia
dopuszczające do pracy przy urządzeniach elektrycznych, pojazdach
mechanicznych, maszynach budowlanych, itp.
e) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by wyposaŜeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by wyposaŜeni w odzieŜ
ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakładowych. OdzieŜ i obuwie robocze,
środki ochrony indywidualnej posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa.
Pracownicy są zobowiązani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
f)

Dla pracowników powinni być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje
obowiązujących szkoleń wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dn. 28 maja 1996r. W sprawie szczegółowych zasad szkoleń w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1996/62/285) są następujące:

•
szkolenia wstępne,
•
szkolenia wstępne stanowiskowe,
•
szkolenia wstępne podstawowe,
•
szkolenia okresowe.
Podczas szkolenia na kaŜdym etapie naleŜy zapozna pracowników z ryzykiem
zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy,
oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających
przed skutkami zagroŜeń np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzieŜ ochronna, kamizelki
ostrzegawcze, itp.
W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające
przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zaleceń w zakresie bhp, itp. Fakt odbycia instruktaŜu pracownicy potwierdzają
własnoręcznym podpisem w dzienniku szkoleń, który znajduje się u kierownika budowy.
Na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan BiOZ, dokonana ocena ryzyka
zawodowego. Informacja, gdzie są przechowywane wyŜej wymienione dokumenty powinna
znajdować się na tablicy ogłoszeń.
Nazwa zamówienia: „Przebudowa pododdziału patologii ciąŜy i noworodków”
Numer zamówienia: TP-231/2/PN/124/2008

Część 3.1 - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

5.

8

Sposób przechowywania, przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.
a) Wszystkie materiały, preparaty na teren budowy dostarczane będą w oryginalnych
opakowaniach, pojemnikach.
b)

Preparaty i materiały niebezpieczne przechowywane będą w oddzielnych
pomieszczeniach. Pomieszczenia te będą oznakowane i zabezpieczone przed
dostępem osób postronnych.

c) Nadzór i wydawanie materiałów niebezpiecznych i preparatów odbywać się będzie
pod nadzorem osoby upowaŜnionej przez kierownika budowy.

6.

Środki techniczne i organizacyjne
wynikającym z robót budowlanych.

zapobiegające

niebezpieczeństwom

W czasie wykonywania robót budowlanych będą stosowane dostępne środki techniczne,
mające na celu ograniczenie, wyeliminowanie zagroŜeń mogących wystąpić na budowie.
a) Podczas prowadzenia Robót konieczne jest stosowanie środków ochrony
indywidualnej.
b) Roboty naleŜy wykonywa zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami p.poŜ.
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
c) Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
•
rozmieszczenie stanowisk pracy uwzględniające odpowiedni do nich dostęp
oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania maszyn,
•
organizację pracy ze szczególnym uwzględnieniem Robót ziemnych i
montaŜowych (praca w „asyście”),
•
warunki dostępu do materiałów uŜywanych do wykonania Robót,
•
utrzymanie właściwego stanu technicznego instalacji, urządzeń, sprzętu i
maszyn,
•
powiadamianie odpowiednich uŜytkowników uzbrojenia podziemnego o
przystąpieniu do Robót na danych odcinkach,
•
sposób przechowywania, składowania i usuwania odpadów i gruzu,
•
zapewnienie na budowie porządku i czystości,
•
informowanie wszystkich pracowników bezpiecznego podejmowanych decyzji
dotyczących bhp i ochrony zdrowia.
d) Organizacja terenu budowy powinna zapewniać sprawną i skuteczną komunikację, a
materiały budowlane winny być składowane w taki sposób, aby nie narazić
przebywających tam osób na przypadkowe urazy.
e) W widocznym miejscu naleŜy wywiesić numery telefonów alarmowych, z podaniem osób,
które naleŜy powiadomić o zaistniałym wypadku.

7.
Ochrona przeciwpoŜarowa
a) Wykonawca Robót zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów
ochrony przeciwpoŜarowej.
b) Wykonawca Robót zobowiązany jest do posiadania i utrzymywania na terenie
magazynów, pomieszczeń biurowych, szatniach, pomieszczeniach socjalnych, baz
produkcyjnych oraz w maszynach i pojazdach sprawnego sprzętu przeciwpoŜarowego.
c) Materiały łatwopalne powinny by składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
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Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentów.

Wszystkie dokumenty budowy, dokumentacja techniczno ruchowa maszyn i urządzeń
eksploatowanych na budowie, dokumentacja szkoleń znajdować się będą na terenie
budowy. Odpowiedzialny za kompletną dokumentację będzie kierownik budowy.

9.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

a) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą by dopuszczone do
wbudowania.
b) Nie dopuszcza się uŜywanie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
c) Wszelkie materiały odpadowe muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak ich oddziaływania na środowisko.
d) Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia Robót (np.
materiały pylaste, których szkodliwość po zakończeniu Robót znika), mogą być uŜyte pod
warunkiem bezwzględnego przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

10.
a)

b)
c)

d)
e)

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca Robót ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę instalacji na powierzchni
ziemi i za urządzenia i instalacje podziemne, tj.: rurociągi, kable, itp. oraz zobowiązany
jest do potwierdzenia informacji dostarczonych od Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji przez odpowiednie władze będące właścicielami lub uŜytkownikami tych
urządzeń.
Wykonawca Robót zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia przed
uszkodzeniami w czasie trwania budowy wszelkich urządzeń i instalacji podziemnych.
Wykonawca Robót zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób powodujący
minimalne niedogodności dla mieszkańców, w szczególności zapewnienie bezpiecznego
dojścia i dojazdu d posesji oraz bezpiecznego poruszania się w pobliŜu prowadzonych
Robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
powstałe w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością.
Do obowiązków Wykonawcy Robót naleŜy właściwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu
budowy.

11.
a)
b)

c)

d)
e)

f)
g)

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacja Robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca Robót ma obowiązek zadbać, aby Wykonawcy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca Robót jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania wszelkich urządzeń
zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieŜy dla ochrony Ŝycia i
zdrowia osób zatrudnionych i przebywających na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni by wyposaŜeni w ubranie robocze, buty
ochronne, kaski i pasy bezpieczeństwa.
OdzieŜ robocza montaŜystów powinna składa się z jednoczęściowego kombinezony z
zapinanymi mankietami spodni i rękawów, dobrze dopasowanego i niekrępującego
ruchów.
W czasie prac prowadzonych w pasie drogowym pracownicy powinni nosi odzieŜ
odblaskową.
Wszelkie maszyny budowlane mogą obsługiwać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy
posiadający stosowne uprawnienia.
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h) Kategorycznie zabrania się pracy po spoŜyciu alkoholu.
i) Przebywanie osób nieupowaŜnionych na budowie jest zabronione.
j) Pracownicy muszą ściśle przestrzegać zasad obsługi urządzeń podanych w ich
instrukcjach obsługi.
k) Wykonawca Robót zobowiązany jest przed rozpoczęciem montaŜu wydzieli strefy
niebezpieczne, poprzez rozstawienie w widocznym miejscu tablic ostrzegawczych.
l) Wykonywanie Robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci tj.: energetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być
poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej
mogą być one wykonane do istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych Robót.
Prowadzenie Robót ziemnych w pobliŜu instalacji podziemnych powinno odbywać się
ręcznie.
m) W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób trzecich przy tych
Robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić
balustrady zabezpieczone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. W uzasadnionych
przypadkach wykopy naleŜy szczelnie przykryć, co uniemoŜliwi wpadnięcie do wykopu.
NaleŜy sprawdzać stan obudowy wykopu lub skarpy przed kaŜdym rozpoczęciem Robót.

12. Ochrona i utrzymanie Robót
a) Wykonawca Robót odpowiada za ochronę Robót oraz za wszelkie materiały, urządzenia,
sprzęt i maszyny uŜywane do prowadzenia Robót od daty rozcięcia do wydania
Świadectwa Przejęcia.
b) Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były w
zadawalającym stanie przez czas trwania budowy, a do czasu wydania Świadectwa
Przejęcia.
13.

Punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej

Punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej znajduje się na terenie budowy w pozostałych
pomieszczeniach Zamawiającego na Oddziale Ratownictwa

14.

Telefony alarmowe

Nr telefonów alarmowy wywieszone są na tablicy informacyjnej
d)

Pogotowie ratunkowe 999

e)

StraŜ PoŜarna 998

f)

Komisariat Policji 997

g)

Ratunkowy telefon komórkowy 112

Wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod jego
nieobecność – inwestorowi, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku.

15.

Dokumenty Odniesienia
1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r. wraz
ze zmianami wprowadzonymi w dn. 11.07.2003 r.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dn. 10 lipca
2003 r.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6
lutego 2003 r.).
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