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    1. Informacje ogólne 

 
Przedmiotowy obiekt jest pomieszczeniem apteki szpitalnej w Szpitalu Zakonu Bonifratów pw. Świętych 
Aniołów Stróżów: Roboty związane z instalacją wentylacji mechanicznej w budynku polegać będą na: 
- rozprowadzeniu przewodów wentylacyjnych, 
- montażu central wentylacyjnych, 
- instalacji armatury  
- montaż wentylatorów 
- montaż wyrzutni dachowej 
- montaż czerpni ściennej 
- montaż nagrzewnicy wodnej 
Roboty związane z instalacją klimatyzacji w budynku polegać będą na: 
- montaż zewnętrznych jednostek klimatyzacji 
- montaż wewnętrznych jednostek klimatyzacji 
Roboty związane z instalacją centralnego ogrzewania w budynku polegać będą na: 
- rozprowadzenie przewodów , 
- montażu grzejników, 
- montaż kurtyn powietrznych 
- instalacja armatury. 
Roboty związane z instalacją wody w budynku polegać będą na: 
- rozprowadzeniu przewodów, 
- podpięcie przyborów do źródła wody, 
- instalacji armatury. 
Roboty związane z instalacją kanalizacji sanitarnej polegać będą na : 
- rozprowadzeniu przewodów kanalizacyjnych wewnątrz budynku, 
- podpięcie przyborów do kanalizacji sanitarnej,  
- instalacji armatury. 
 
Przewidywany okres realizacji inwestycji – 4 miesiące. 
Ilość jednocześnie zatrudnionych na budowie pracowników przy wykonywaniu instalacji sanitarnych – 
przewidziano 6 osoby. 
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Roboty budowlane wymagają stałego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy i kierownika robót 
Przy pracach budowlanych (roboty budowlano – montażowe, prace przy obsłudze  
i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach składowych 
materiałów budowlanych na terenie budowy) może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 
 posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy, 
 został przeszkolony w zakresie przepisów i wymagań BHP, na danym stanowisku pracy 

 
Do obowiązków kierownika prowadzącego roboty budowlane należą między innymi:  
- organizowanie i kierowanie pracami podległych pracowników, 
- kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzającym zagrożenia.  
- kontroli stanu technicznego stosowanych narzędzi i sprzętu ochrony osobistej    pracowników, 
- przeprowadzenia instruktażu bezpiecznych metod pracy, 
- dopilnowanie usunięcia narzędzi i materiałów po skończonej pracy; 

 
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać dokument stwierdzający aktualne szkolenie 
BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczające pracownika do wykonywania określonych prac 
budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysokości włącznie.  
 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzić dodatkowe szkolenie 
całej załogi odnośnie specyfiki konkretnej budowy: odnośnie sprzętu który będzie użyty, ewentualnych 
zagrożeń i niebezpieczeństw, wymogów i ograniczeń. 
 

2. Zalecenia 
 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia: 
- oznakowanie i ogrodzenie terenu 
- zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu 
- zainstalowanie niezbędnych urządzeń.   

 
Nie można wykonywać prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby wykonującej te prace.  
Miejsca i powierzchnię wykonywania przedmiotowych robót należy zabezpieczyć pod względem wysokości 
oraz bezpośredniego sąsiedztwa kabli energetycznych  
i elektroenergetycznych. 
 
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401). 
 
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go  
w odzież ochronną i roboczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz okulary ochronne, 
rękawice, obuwie ochronne, pasy bezpieczeństwa przy pracy na wysokości i inne. Sprzęt ochronny oraz 
narzędzia powinny posiadać aktualne atesty oraz instrukcje określające sposób ich użytkowania. 
 
Wszystkie przejścia i przejazdy powinny być drożne, pozbawione jakichkolwiek przeszkód (deski, gruz itp.). 
Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania 
pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu pracownikom środków zabezpieczających i przeprowadzeniu 
instruktażu obejmującego podział prac, kolejność wykonywanych zadać, wymogów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
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Przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudnione tylko osoby o kwalifikacjach 
właściwych do obsługi określonego urządzenia. 

 
Plac budowy powinien być zaopatrzony w podstawowe urządzenia gaśnicze w postaci gaśnic proszkowych, 
koców p.poż, piasku, szpadli. 
Drogi ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na teren otwartej przestrzeni powinny być drożne nie 
zablokowane żadnymi urządzeniami czy materiałami budowlanymi.   

 
Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, 
wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane  
z wykonywaną pracą, powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ten winien posiadać 
stosowne atesty i certyfikaty. 
 
Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym 
zakresie pracowników. 
Na budowie powinna być umieszczona tablica informacyjna z wykazem ważnych telefonów takich jak: 
Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja. 
 
 

3. Warunki techniczne wykonania robót budowlanych 
Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać: 
 zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzędach  

i instytucjach, 
 zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 
 zgodnie z przepisami BHP, 
 pod nadzorem i kierunkiem osób z odpowiednimi uprawnieniami  budowlanymi. 
 

 
Opracował: mgr inż. Łukasz Mirczak  


