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

Zamierzenie budowlane obejmuje wymianę dwóch dźwigów szpitalnych w istniejącym 
szybie windowym w budynku szpitala w Ozimku. 

Kolejność realizacji: 

• przygotowanie placu budowy 

• przygotowanie miejsca do składowania materiałów budowlanych 
demontaż urządzeń i elementów w istniejącym szybie windowym i maszynowni 
(podzielony na II etapy) 

• prace wyburzeniowe 

• roboty budowlane 

• montaż dwóch dźwigów szpitalnych wraz z osprzętem 
(podzielony na II etapy) 

• roboty instalacyjne 

• roboty wykończeniowe i porządkowe 

• inwentaryzacja powykonawcza 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce: 

Budynek szpitala, ul. Częstochowska 31,  46- 040 Ozimek – szyb windowy wraz z 
maszynownią 

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

Brak 

4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych: 

• roboty związane z pracami na wysokości (wewnątrz istniejącego szybu windowego) – 
destabilizacja rusztowań, ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m; 

• załadunek, rozładunek materiałów; 

• uderzenie pracownika spadającym przedmiotem; 

• najechanie sprzętem budowlanym; 

• prowadzenie robót związanych z montażem instalacji. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 

Ogólne szkolenie BHP w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z 
przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający 
na: 

• określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1 
• szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót zgodnie z punktem 4 
• przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia 

lub zdrowia 
 

 



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: 

 
 Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

• oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych 
• stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy i sprzęt asekuracyjny 
• zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, 

dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych oraz uwzględnić możliwość 
ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych) 

• dokonać oznaczenia innych sieci i instalacji 
• wyłączyć zasilanie urządzeń energetycznych i instalacji   
• przygotować miejsce pracy zgodnie z przepisami bhp 

 

 
 
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz 
rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 
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