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montażem instalacji wentylacji mechanicznej
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krwiodawstwa
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1. Zakres opracowania

Projekt  obejmuje  budowę  wewnętrznych  instalacji:  wod.-kan.,  wentylacji  mechanicznej,
klimatyzacji.

Kolejność prowadzenia prac:
 demontaż instalacji wod.-kan., klimatyzacji i wentylacji.

 zaślepienie istniejących otworów w elewacji służących obecnie do wentylacji pomieszczeń,

 wytyczenie trasy instalacji wodociągowej,

 wytyczenie trasy instalacji kanalizacji sanitarnej;

 wytyczenie trasy instalacji klimatyzacji i chłodniczej;

 roboty związane z przewiertami i rozkuwaniem ścian i dachu; 

 montaż przewodów wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, klimatyzacyjnych;

 sporządzenie posadowienia dla jednostek wewnętrznych oraz jednostek zewnętrznych klimatyza-
cji na dachu;

 montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji,

 montaż jednostek zewnętrznej klimatyzacji;
 montaż kanałów wentylacji mechanicznej; 
 montaż izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych,
 montaż central wentylacyjnych,
 montaż wentylatorów wyciągowych,
 montaż nawiewników, wywiewników, czerpni oraz wyrzutni,
 płukanie instalacji, badania szczelności i inne w zależności od typu instalacji,
 odbiór techniczny; 

 roboty murarskie przy obróbce otworów; 
 wywóz nadmiaru gruzu w miejsce wskazane przez generalnego wykonawcę,
 dostosowanie terenu do stanu istniejącego. 

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

•  Nie dotyczy

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
występowania. 

Podczas realizacji robót budowlanych występują następujące zagrożenia: 
 przypadkowe zsunięcie elementów, materiałów budowlanych; 
 potrącenie sprzętem mechanicznym,
 prace przy obecności gazu,
 wykonywanie robót budowlanych przy użyciu urządzeń technicznych,

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
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Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót w zakresie BHP na budowie oraz
na temat prowadzonych technologii  robót należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych. Zasady postępowania na wypadek powstania zagrożenia powinny być określone w trakcie
przeszkolenia prowadzonego wśród wszystkich zatrudnionych pracowników (generalnego wykonawcy i
podwykonawców  z  wpisem  listy  imiennej  do  księgi  BHP i  złożeniem  podpisów).  Każdy  pracownik,
niezależnie  od  odpowiedniego  przeszkolenia  BHP powinien  zostać  przeszkolony  na  poszczególnych
stanowiskach  pracy.  Powyższe  nadzoruje  koordynator,  będący  jednocześnie  kierownikiem  budowy.
Zachodzi konieczność stosowania przez pracowników środków indywidualnej ochrony zabezpieczającej
przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i buty ochronne, aparaty bezpieczeństwa, liny asekuracyjne,
szelki bezpieczeństwa i inne niezbędne dla bezpiecznego wykonywania robót. Nadzorują to kierownicy
poszczególnych zakresów robót i kierownik budowy.

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Do podstawowych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych należą: 
Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.: 

 ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejść, wjazdów, 
 oznaczenie stref niebezpiecznych,
 wykonanie balustrad, daszków ochronnych etc., 
 urządzenie składowisk materiałów i wyrobów,
 urządzenie pomieszczeń sanitarno – higienicznych i socjalnych, 
 doprowadzenie niezbędnych mediów,
 zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,
 zapewnienie utylizacji ścieków, 
 urządzenie stref gromadzenia odpadów .

Zapewnienie właściwych stref  stanowisk pracy w zależności  od rodzaju wykonywanych przez
pracowników robót budowlanych, w tym m. in.: 

 zabezpieczenie dróg komunikacji,
 zabezpieczenie otworów pionowych i poziomych,
 zapewnienie właściwego oświetlenia,
 zabezpieczenie stosownych dróg ewakuacji, 
 zabezpieczenie wentylacji, odciągów powietrza etc., 

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa i
oporności izolacji. 

Właściwy  montaż,  eksploatację  zgodnie  z  instrukcją  producenta  maszyn  i  innych  urządzeń
technicznych, w tym m. in.: 

 przestrzeganie  DTR  oraz  wymagań  określone  w  przepisach  dotyczących  systemu  oceny
zgodności, zapewnienie właściwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy) ,

 maszyny stosować wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i być obsługiwane przez
przeszkolone osoby ,

 maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny
być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania,
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 właściwe oznakowanie maszyn i urządzeń budowlanych ,
 zapewnienie właściwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urządzeń budowlanych .

Właściwy  montaż  i  eksploatację  oraz  zabezpieczenia  rusztowań  i  ruchomych  podestów
roboczych oraz innych urządzeń służących do pracy na wysokość. 

Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych,  w tym „Tablicę informacyjną oraz ogłoszenie
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” .

6. Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego
inspektora  pracy,  na  7  dni  przed  rozpoczęciem  budowy  lub  rozbiórki,  na  której  przewiduje  się
wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co
najmniej 20 osób albo, na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. Uczestnicy procesu
budowlanego  współdziałają  ze  sobą  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  procesie
przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje
wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną
pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu  obowiązków.  Należy  przygotować „Tablicę  informacyjną”  oraz  „Ogłoszenie  zawierające  dane
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

Tablica informacyjna zawiera: 
 określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 
 numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru

budowlanego,
 imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora, 
 imię i  nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót

budowlanych, 
 imiona,  nazwiska,  adresy  i  numery  telefonów:  kierownika  budowy,  robót,  inspektora  nadzoru

inwestorskiego, projektantów,
 numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia, 
 numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Tablica  informacyjna  ma  mieć  kształt  prostokąta  o  wymiarach  90x70cm.  Napisy  na  tablicy
informacyjnej wykonać w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi
koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4cm. Tablica informacyjna znajdować się powinna w miejscu
widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m.
Ogłoszenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(zawierające  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia),  należy  umieścić  na  terenie
budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 

Ogłoszenie zawiera: 

 przewidywane  terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  wykonywania  robót  budowlanych,
maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 

 informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

MARCIN MARZEC INSTAL TECH
NIP: 864-182-66-20
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków
www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marze  c  -budownictwo.pl   IS - Z1/ 4 z 4

http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl

	1. Zakres opracowania
	2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
	4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
	5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych
	6. Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych

