BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONÓW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZY UL. FURMAŃSKIEJ W KWIDZYNIE

BIOZ – INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Metryka
1. Nazwa obiektu budowlanego:
Pawilony handlowe
2. Adres obiektu budowlanego :
Kwidzyn, ul. Furmańska działki nr ewid. 31/1, 31/2, 31/3, 31/6, 32/2 obręb 01
3. Inwestor
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kwidzynie
ul. Toruńska 30/1, 82-500 Kwidzyn
4. Dane osoby sporządzającej informację:
mgr inż. arch. Wojciech Kapka

Uwaga: roboty budowlane prowadzić zgodnie z :
• rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 06.02.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/2002, poz.401),
• rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120/2003, poz.1126)

•

•

1.0.

W szczególności, odpowiednio do wymogów w/w rozporządzeń:
przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników
odpowiednio do zakresu wykonywanych przez nich robót budowlanych,
przed rozpoczęciem robót budowlanych należy przygotować teren budowy:
o zamontować stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze,
o wydzielić i oznakować strefy niebezpieczne,
o urządzić i zabezpieczyć składowisko materiałów i wyrobów.
Zakres robót zamierzenia budowlanego.
Zamierzenie budowlane obejmuje budowę dwóch szeregowych pawilonów handlowych z
wewnętrznymi instalacjami oraz elementy zagospodarowania terenu: niwelacja terenu,
elementy przyłączy i instalacji zewnętrznych niezbędnej infrastruktury technicznej a także
elementy małej architektury oraz budowę nawierzchni.
Zamierzenie budowlane obejmuje budowę dwóch parterowych budynków handlowych
wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz elementy zagospodarowania terenu: nawierzchnie
utwardzone chodników, murów oporowych, elementy przyłączy i instalacji zewnętrznych
niezbędnej infrastruktury technicznej a także elementy małej architektury.
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1.1.

Roboty ogólnobudowlane:
• roboty ziemne: wykopy mechaniczne i ręczne,
• roboty fundamentowe: szalowanie szalunkami systemowymi i indywidualnymi, zbrojenie,
betonowanie betonem towarowym przy użyciu pomp do betonu,
• roboty budowlano-montażowe: roboty betonowe i murarskie (ściany i filary, podciągi,
betonowanie betonem towarowym przy użyciu pomp do betonu),
• roboty budowlano-montażowe: montaż konstrukcji drewnianych stropu i dachu(belki,
wiązary dachowe) przy użyciu żurawia budowlanego,
• osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych,
• roboty termoizolacyjne zewnętrzne: wykonywanie izolacji termicznej na ścianach –
wełna mineralna, styropian (partie cokołowe i części podziemne ścian), na
stropodachach i dachach – wełna mineralna, styropian
• roboty izolacyjne przeciwwodne: wykonywanie izolacji powłokowych z mas ochronnych i
z materiałów rulonowych,
• roboty wykończeniowe zewnętrzne:, roboty tynkarskie, montaż okładzin z płyt
aluminiowych na podkonstrukcji , montaż elementów ślusarskich (drabinki wyłazowe na
dachy, wycieraczki zewnętrzne),
• roboty wykończeniowe wewnętrzne: tynkarskie, malarskie, okładzinowe na ścianach,
roboty podłogowe i posadzkarskie, montaż wycieraczek wewnętrznych, montaż
systemowych sufitów podwieszanych, itp.

2.0.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Nie występują

3.0.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Linia oświetleniowa przebiegająca przez teren inwestycji.

4.0.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych.
Roboty ziemne: wykopy mechaniczne i ręczne (wykopy płytkie) – zachowanie należytej
ostrożności przed upadkiem, oznakowanie krawędzi wykopu.
Roboty fundamentowe; szalowanie, zbrojenie, betonowanie – kaski, odzież ochronna,
okulary ochronne.
Roboty budowlano-montażowe: roboty betonowe i murarskie – kaski, odzież ochronna.
Roboty budowlano-montażowe: montaż konstrukcji więźby,– praca na wysokości,
wymagane zabezpieczenia przed upadkiem (uprzęże), kaski, odzież ochronna.
Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych – upadek
narzędzi, odzież ochronna, kaski.
Roboty izolacyjne zewnętrzne na ścianach i dachach, roboty wykończeniowe zewnętrzne –
praca na wysokości, wymagane zabezpieczenia przed upadkiem (uprzęże), kaski.
Roboty wykończeniowe wewnętrzne – odzież ochronna.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
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5.0.

Wskazanie
sposobu
prowadzenia
instruktażu
pracowników
przed
przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych kierownik budowy powinien
udzielić instruktażu podległemu personelowi w zakresie zasad ogólnych robót w wykopach
oraz robót na wysokościach oraz szczegółowo poinstruować o obowiązku i sposobie
korzystania z zabezpieczeń użytych na budowie.

6.0.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w
strefach zagrożenia zdrowia.
Zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest zobowiązany
sporządzić Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, odpowiednio do występujących na
budowie zagrożeń.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszyscy pracownicy powinni zostać zapoznani z
planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( Plan BiOZ) i poświadczyć to pisemnie na liście
dołączonej do planu BiOZ.
Bezpośrednio przed wykonywaniem robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy
winien ustnie informować pracowników o występujących możliwych zagrożeniach.
Wszyscy pracownicy są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bhp i
szczegółowych wskazań związanych z wykonywaniem poszczególnych czynności.
Strefę robót, ciągi komunikacyjne, ewentualne strefy zagrożenia należy oznakować.
Roboty budowlane należy prowadzić wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

7.0.
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

Uwarunkowania szczególne - zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia.
Przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy będą szczegółowo poinformowani przez
kierownika budowy o technologii robót i bezpiecznym sposobie ich wykonywania.
Pracownicy będą posiadać aktualne przeszkolenie BHP.
Strefy niebezpieczne będą wygrodzone taśmą ostrzegawczą, przed strefą niebezpieczną
będzie zainstalowana tablica ostrzegawcza informująca o robotach rozbiórkowych i zakazie
wstępu na teren budowy osobom postronnym,
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej.
Teren, na którym prowadzone są roboty, należy ogrodzić i oznakować tablicami
ostrzegawczymi.
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