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1. Zakres robót 

Dotyczy rozprowadzenia instalacji c.o. i c.w.u. wraz z kotłem c.o.(ekoprojekt), montaż wkładu 

kominowego i wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku przy ulicy Mazurskiej 11 w Gołdapi 

Kolejność realizacji : 

- Demontaż dwóch pieców i jednego trzonu kuchennego w mieszkaniu nr 1 

- Przebudowa instalacji c.o. i cwu w mieszkaniu nr 1 

- Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w całym budynku 

2. Istniejąca zabudowa. 

Brak 

3. Elementy zagospodarowania działki mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

Granica opracowania dotyczy wyłącznie budynku i nie przewiduje się żadnych prac na zewnątrz 

budynku.  

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

- możliwość upadku z wysokości większej niż 1m 

- możliwość przedostania się w strefę budowy osób postronnych oraz narażenie ich na mogące 

spadać z wysokości, elementy jak (narzędzia, kawałki materiałów budowlanych itp.) 

- niebezpieczeństwo od ruchomych elementów sprzętu mechanicznego, wykonującego roboty  

5. Wskazania sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Kierownik budowy udzielał będzie każdej brygadzie roboczej czy też osobie zatrudnionej przez 

Inwestora przed przystąpieniem do wykonawstwa poszczególnych robót branżowych, 

instruktażu dotyczącego przestrzegania zasad i przepisów BHP i p.poż, jak również konieczność 

stosowania przez nich środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń. 

Zaznacza się, iż wykonawstwo robót specjalistycznych mogących stwarzać zagrożenia takich 

jak: rozbiórka elementów, transport materiałów, roboty spawalnicze, podłączenie do sieci 

przyłącza elektrycznego lub wodociągowego, realizowane będzie przez pracowników (firmy) 

posiadających stosowne uprawnienia. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywanych 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. 

Wszystkie maszyny i urządzenia mechaniczne posiadać powinny zabezpieczenia ochronne, 

przeciwporażeniowe i atest dopuszczający do użytkowania w warunkach pracy. Kable 

elektryczne winny być podwieszone i nie posiadać uszkodzeń mechanicznych. 



Kierownik budowy będzie posiadał stały dostęp do telefonu z możliwością wezwania służb 

specjalistycznych lub ratowniczych których numery telefonów powinny znajdować się na tablicy 

informacyjnej. 

 


