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

Przebudowa istniejącej wiaty na śluzę transportową pacjentów i budowa żelbetowej wiaty podjazdu dla ka -

retek pogotowia ratunkowego.

Przewiduje się następującą ogólną kolejność wykonania robót:

• wygrodzenie terenu prowadzenia robót budowlanych

• roboty ziemne wykopów pod fundamenty wiaty,

• demontaże i rozbiórki elementów niekonstrukcyjnych,

• roboty konstrukcyjno – montażowe projektowanej wiaty podjazdu dla karetek: wykonanie szalunków,

układanie zbrojenia, zalewanie betonem towarowym,

• roboty instalacyjne

• wykonanie pokrycia dachu

• roboty wykończeniowe w obiekcie i na elewacji,

• odtworzenie nawierzchni jezdnych z kostki betonowej,

• porządkowanie terenu

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Teren inwestycji jest zabudowany i urządzony. Na terenie znajduje się budynek Szpitala im. Św. Rocha w

Ozimku z zadaszonym podjazdem oraz otwarty parking dla samochodów osobowych z oświetleniem tere -

nowym. Dojazd na teren drogą wewnętrzną o nawierzchni z kostki betonowej od ulicy Częstochowskiej.

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

stwa i zdrowia ludzi.

• nie dotyczy

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

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

Roboty będą prowadzone przy użytkowanym budynku szpitala. W terenie, w rejonie posadowienia pro-

jektowanej wiaty podjazdu znajdują się czynne przyłącza instalacyjne: energetyczne, kanalizacji desz -

czowej i ciepłociąg. Nie są wykluczone inne, niezewidencjonowane na mapie zasadniczej sieci. Wyko -

py pod fundamenty prowadzić wyłącznie ręcznie.

Przewiduje się wykopy średniogłębokie o głębokości do 2,0 m. Wykopy zabezpieczyć i zorganizować

zejścia zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. Ze względu na brak dokumentacji archiwalnej istnie -

jącego podjazdu należy, po odkryciu poziomu posadowienia fundamentów istniejącej wiaty, na budowę

wezwać projektanta konstrukcji.  Archiwalne badania geologiczne podłoża gruntowego wykonane dla

potrzeb realizacji  budynku  szpitala,  w posiadaniu Inwestora,  wskazują na możliwość występowania

wody gruntowej. Należy przygotować organizacyjnie wypompowywanie wody z wykopów aby nie dopu-

ścić do zalania wykopów. Zabezpieczyć skarpy wykopów przed osuwaniem i osypywaniem.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szcze -

gólnie 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. 2001 nr 118 poz. 1263)

Pracownicy powinni być zapoznani z programem robót i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wy -

konania.

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 po-

żaru, awarii i innych zagrożeń.

Należy zapewnić:

• właściwą organizację robót,

• wyznaczenie dróg komunikacyjnych,

• wygrodzenie i oznakowanie wykopów oraz stref pracy,

• zabezpieczenie wykopu przed możliwością osunięcia gruntu,

• prowadzeniu prac zgodnie z zasadami i przepisami BHP,

• 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 bezpieczeństwa

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,
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