INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
1. Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.03.80.718. art. 20. ust.1. pkt. 1b,
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 08 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Dz. U. 02.151.1256 z dnia 17.09.2002r
2. Zakres robót
Inwestycja stanowi zadanie: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz.
Inwestor: Gmina Domaradz, 36 – 230 Domaradz 345.
Realizację obiektu rozpocząć od wytyczenia geodezyjnego sieci.
Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzić po uprzednim zgłoszeniu i pisemnym
uzgodnieniu terminów z ich właścicielami.
Dla całości opracować harmonogram robót, którego integralna częścią jest Plan BIOZ.
Plan BIOZ opracować w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem oferty wykonawcy robót
i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
Plan BIOZ aktualizować przed rozpoczęciem robót, przy wszystkich czynnościach zamiennych.
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji i rozbiórce
Nie przewiduje się.
4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Elementy stwarzające zagrożenie to;
➢ linie napowietrzne energetyczne niskiego napięcia,
➢ kable podziemne, energetyczne niskiego napięcia,
➢ gazociąg średniego ciśnienia
➢ wodociąg
➢ kanalizacja sanitarna
➢ kable teletechniczne
5. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczególnie wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to;
➢ wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,0
m dla wykonania rurociągu.
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W technologii wykopów zastosować;
➢ długość odcinka wykopu wraz z wykonaniem kanału dostosować do 1 zmiany tj. ca 10-20
m/dobę,
➢ zastosować pełne ubezpieczenie ścian wykopu,
➢ zasypy w całym profilu zagęścić zgodnie z projektem,
➢ roboty rozładunkowe i montażowe wykonywane przy pomocy dźwigów,
➢ roboty wykonywane pod liniami energetycznymi,
➢ roboty prowadzone w drogach: droga gminna
➢ roboty prowadzone komorach przewiertu;
6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót
Roboty będą prowadzone głównie terenach prywatnych.
Na dojściach i dojazdach do posesji, nad wykopami zastosować kładki dla pieszych
i mostki przejazdowe.
7. Instruktaż pracowników
Pracownicy budowy winni być przeszkoleni pod względem BHP, z uwzględnieniem specyfiki
robót wodociągowych, w oparciu o obowiązujące przepisy;
a) w okresie wykonawstwa
Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być
przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi
przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13. poz. 93).
8. Wykazanie
środków
technicznych
i
organizacyjnych
zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.
1. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien przejąć od Inwestora plac budowy, oraz
zorganizować zaplecze budowy , odpowiadające jego potrzebom, oraz ustanowić Kierownika
Budowy. Na zapleczu budowy należy zorganizować punkt pierwszej pomocy sanitarnej.
2. Osobą odpowiedzialną za koordynację prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za
organizację dostaw na budowę materiałów i sprzętu oraz za organizację pracy w taki sposób aby
była ona bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnień Kierownika Budowy i szczegółowy
zakres obowiązków powinny znajdować się w biurze budowy. Kierownik Budowy jest
odpowiedzialny za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. W przypadku zatrudnienia na
budowie podwykonawców, Kierownik Budowy wyznacza koordynatora ds. BHP, który kontroluje
wszystkich
podwykonawców
w
zakresie
przestrzegania
zasad
bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ. Spostrzeżenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisów
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w zakresie BIOZ koordynator przedkłada kierownikowi na bieżąco, wpisując je
w zeszyt i podając datę i stanowisko pracy , którego te spostrzeżenia dotyczą. Kierownik Budowy
zapoznaje się z nimi , potwierdzając ten fakt swoim podpisem.
Przedstawiciele podwykonawców, przed podjęciem robót podpisują dokument, w którym
potwierdzają fakt zapoznania się z warunkami BIOZ na budowie i deklarują pracę zgodną
z przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
3. Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych powinni być dopuszczeni pracownicy,
którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami BHP , będą dodatkowo przeszkoleni
w zakresie BHP przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie.
Bezpośredni nadzór nad tymi pracami powinien sprawować Kierownik Budowy, który udzieli
pracownikom instruktażu i ustali imienny podział pracy kolejność wykonywania zadań
i przypomni wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach.
4. Sprzęt stosowany do realizacji inwestycji powinien być sprawny technicznie i posiadać
decyzję dopuszczającą sprzęt do ruchu.
5. Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głębokości powyżej 1 m należy bezwzględnie
szalować.
6. Wykopy punktowe należy realizować przy pionowym umocnieniu ścian wykopu.
7. Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem pracowników i osób trzecich
poprzez prawidłowo ustawione poręcze i oświetlenie.
8. Zabrania się wykonywania pracy w wykopach przez jedną osobę.
9. Przy zbliżeniach do istniejących kabli elektrycznych, przewodów gazowych, oraz
napowietrznych linii energetycznych wykopy należy prowadzić ręcznie przy zabezpieczeniu
odkrytych kolizji. O trwałe wyznaczenie wszystkich kolizji na trasie kanałów sanitarnych powinien
być każdorazowo proszony geodeta .
10. W przypadku prowadzenia robót z użyciem koparek, dźwigów, samochodów
samowyładowczych w odległości mniejszej niż 15 m od istniejących linii energetycznych
napowietrznych, o napięciu znamionowym powyżej 1kV, należy zachować szczególne środki
ostrożności.
9. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na terenie budowy
Materiały dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego
przechowywania, wydzielić zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem się osób
przypadkowych.
Transport wewnętrzny prowadzić w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepą i dźwig.
10. Warunki awaryjne
Nie przewiduje się specjalnych zabezpieczeń umożliwiających realizację robót.
W warunkach awaryjnych losowych dojazd zapewniają istniejące ciągi komunikacyjne.
11. Przechowywanie dokumentacji
Dokumentację budowy, DTR maszyn i urządzeń przechowywać w Biurze Budowy.
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