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1.0 Zakres robót dla zamierzenia
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA:
Projektowane przedsięwzięcie obejmuje rozbiórkę istniejących pawilonów kontrolerskich i
platformy odpraw oraz budowę nowoprojektowanej platformy odpraw wraz z pawilonami
kontrolerskimi Służby Granicznej i Izby Celnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
(rozbiórka istniejącej wiaty stalowej nad platforma odpraw oraz budowa nowoprojektowanej wg
odrębnego opracowania). Przewiduje się budowę trzech typów pawilonów kontrolerskich na
platformie odpraw w następującej ilości:
- typu „ A „ – 6 szt.,
- typu „ B „ – 1 szt.,
- typu „ C „ – 1 szt.,
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:
Dane liczbowe – PAWILON TYPU „ A ” („ A’ ”):
Wymiary poziome
Powierzchnia użytkowa budynku
Powierzchnia zabudowy
Ilość kondygnacji
Wysokość budynku
Kubatura
Ilość pawilonów

- 13,28 x 2,81m
- 23,32m2
- 32,74m2
-1
- 3,81m
- 120,16m3
- 6szt.

Dane liczbowe – PAWILON TYPU „ B ”:
Wymiary poziome
Powierzchnia użytkowa budynku
Powierzchnia zabudowy
Ilość kondygnacji
Wysokość budynku
Kubatura
Ilość pawilonów

- 6,88 x 2,81m
- 11,66m2
- 17,05m2
-1
- 3,67m
- 62,57m3
- 1szt.

Dane liczbowe – PAWILON TYPU „ C ”:
Wymiary poziome
Powierzchnia użytkowa budynku
Powierzchnia zabudowy
Ilość kondygnacji
Wysokość budynku
Kubatura
Ilość pawilonów

- 13,28 x 5,20m
- 46,64m2
- 59,81m2
-1
- 3,84m
- 222,49m3
- 1szt.

FUNKCJA OBIEKTU:
Nowoprojektowana platforma odpraw z pawilonami kontrolerskimi Służby Granicznej i Izby Celnej
będzie pełniła funkcję jak dotychczas.
ZAKRES RZECZOWY
• Przewiduje się rozebranie istniejących pawilonów kontrolerskich (rozbiórka wiaty stalowej
nad platformą odpraw wg odrębnego opracowania, rozbiórka nawierzchni, wysepek platformy
odpraw, kanałów przeglądowych itp. wg opracowania br. drogowej) ,
• wykonanie robót ziemnych, m. in.: wykopów pod fundamenty, wymiany gruntu nienośnego,
• wykonanie fundamentów pawilonów kontrolerskich na ułożonym wcześniej podkładzie z
chudego betonu (ławy fundamentowe pawilonów wykonać razem z fundamentami wiaty nad
platforma odpraw),
• wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych na zaprawie cementowej,
ADRES:
DRAFT Usługi Projektowe
10-560 Olsztyn
ul. Żołnierska 33/35

PRACOWNIA:
10-526 Olsztyn
ul. Lanca 3 IIp./pok.2

TELEFON:
kom. 505 755 227

E-MAIL:
draft.olsztyn@wp.pl
a-kozlowski@wp.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

• wykonanie pionowych i poziomych szczelnych izolacji przeciwwilgociowych ław
fundamentowych i ścian zagłębionych w gruncie,
• wykonanie warstw poziomych pod posadzkowych,
• budowa ścian nadziemia z bloczków silikatowych gr. 18cm na zaprawie cienkowarstwowej,
• wykonanie otworów stolarki okiennej i drzwiowej,
• wykonanie żelbetowych rdzeni;
• wykonanie nadproży, wieńców i podciągów żelbetowych,
• wykonanie drewnianej więźby dachowej wraz z pokryciem papowym,
• wykonanie obróbek blacharskich,
• wykonanie tynków wewnętrznych wraz z robotami malarskimi i wykończeniami
posadzkowymi;
• docieplenie elewacji budynku płytami ze styropianu ekstrudowanego w części podziemnej
oraz ze styropianu elewacyjnego nadziemia budynku,
• wykonanie cokołu budynku płytkami gresowymi;
• wykonanie wyprawy elewacyjnej;
• wykonanie okładzin ceramicznych, zarówno glazurowych i gresowych;
• wykonanie sufitu podwieszanego wraz z termoizolacją połaci dachowej,
• dostarczenie i montaż zewnętrznych wycieraczek stalowych,
• wykonanie konstrukcji stalowej pod klimatyzator,
• dostarczenie i montaż wyposażenia kwaterunkowego.
2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych
W bliskim sąsiedztwie terenu planowanej inwestycji znajdują się różne obiekty budowlane zarówno
sąsiadujące budynki, sieci uzbrojenia terenu, chodniki, drogi, place itp.
3.0 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
W sąsiedztwie rozpatrywanego budynku nie znajdują się żadne obiekty mogące stwarzać
zagrożenie.
4.0 Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
Podczas prowadzenia prac budowlanych w terenie dostępnym dla osób postronnych,
występuje konieczność zorganizowania placu budowy tj. wygrodzenie terenu budowy, urządzenie
składowisk materiałów i wyrobów, utrzymywanie porządku na placu budowy, urządzenie
pomieszczenia higieniczno -sanitarnego i socjalnego dla pracowników;
Przy robotach budowlanych zachodzi konieczność wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc
niebezpiecznych oraz umieszczenie napisów ostrzegawczych, zabezpieczenie przed upadkiem
z wysokości, zabezpieczenie przed upadkiem narzędzi z wysokości, drabiny należy zabezpieczyć
przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność, stanowiska pracy powinny
umożliwiać swobodę ruchu niezbędną do wykonywania pracy, maszyny i inne urządzenia
techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane
i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach
dotyczących systemu oceny zgodności.
4.1 Zabezpieczenie placu budowy
- teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem;
- ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi;
- strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu
możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami
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bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi, strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 ,
wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały - jednak nie mniej niż 6m;
- daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m od terenu i ze
spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia, pokrycie daszków powinno być szczelne
i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków
ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest
zabronione. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić, co
najmniej o 1m więcej niż szerokość przejścia lub przejazdu.
Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze oświetlone.
- na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.
4.2 Prace na wysokości
- rusztowania powinny: posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych,
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, posiadać konstrukcję dostosowaną do
przeniesienia działających obciążeń, zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny
dostęp do stanowisk pracy, stwarzać możliwość wykonywania pracy w pozycji nie powodującej
nadmiernego wysiłku;
- rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania
nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, rusztowania inwentaryzowane powinny
być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją
producenta;
- pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań;
- przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami
ochronnymi i linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowań;
- przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć
ją;
- użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy;
- wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego
przeznaczonych;
- pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione;
- rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalacje odgromową.
4.3 Zalecenia ogólne
Przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który:
- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskał
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy,
- nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich
oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z instrukcją producenta;
- urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami;
- podłączenie przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być wykonane
w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządzenia oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi;
- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia budowlanego należy
je niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania, wznawianie pracy
maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione;
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- przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2m stanowiska pracy oraz przejścia należy
zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej
umieszczonej na wysokości 1,10m, wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą
należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed
upadkiem z wysokości;
- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego
obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia;
- stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę
murarską należy niezwłocznie usuwać;
- materiały na stanowisku roboczym należy tak układać, aby zapewniały pracownikom pełną
swobodę ruchu;
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające
sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania;
- wodę do picia i celów higieniczno - sanitarnych należy dostarczać w ilości nie mniejszej niż
20litrów na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany;
- na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracowników;
- jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500m od punktu pierwszej pomocy,
w miejscu pracy powinna znajdować się apteczka;
- na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery
najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku policji.
5.0 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych.
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te prowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym
związanym z pracą na danym stanowisku pracy.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia
pracowników;
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
- udzielania pierwszej pomocy.
Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem
danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania
po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia
dla życia lub zdrowia pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad
bhp.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków.
6.0 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót budowlanych.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich
zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
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- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem;
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników
przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi
z warunkami środowiska pracy;
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego, występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy;
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych;
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych;
- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby;
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, kierownik budowy powinien
podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych;
- koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia;
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie
technologii materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w
celu usunięcia tego zagrożenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży i obuwia roboczego, opracowanego przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami np.
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu. Kierownik budowy obowiązany
jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.
Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery
telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku policji.
Zgodnie z art. 21 a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub
zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla
danej inwestycji.
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