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1. Zakres robót dla zamierzonego zadania inwestycyjnego 

− roboty budowlane związane z przygotowaniem pomieszczenia kotłowni, 

− wykonanie instalacji gazowej od gazomierza zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie 

budynku do kotła gazowego w kotłowni, 

− montaż urządzeń technologicznych kotłowni, 

− montaż systemu powietrzno- spalinowego, 

− montaż kanałów wentylacyjnych w kotłowni, 

− montaż urządzeń sygnalizacyjno- odcinających w kotłowni, 

− roboty elektryczne, 

− roboty budowlane pomocnicze przy montażu instalacji sanitarnych oraz urządzeń,  

− próby i uruchomienia. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Prace budowlano montażowe dotyczące prac instalacyjnych odbywać się będą w budynku. 

  

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Istniejące zagospodarowanie terenu, na którym wykonywane będą roboty związane z 

realizacją projektowanej inwestycji nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

 

4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących przy realizacji  robót 

budowlanych 

− porażenia prądem elektrycznym w przypadku naruszenia izolacji przewodów 

 elektrycznych,  

− poparzenia w przypadku montażu rurociągów i armatury, zaprószenia oka,  

− skaleczenia i stłuczenia spowodowane narzędziami podczas prac przy ustawianiu i 

 montażu urządzeń instalacji. 

− upadku z wysokości, w szczególności przy prowadzeniu robót związanych z 

 montażem przewodów powietrzno – spalinowych oraz wentylacyjnych przy elewacji 

budynku. 

 

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy 

przygotowuje plan prowadzenia robót, zapoznaje z nim załogę oraz udziela instruktażu o 



sposobach bezpiecznego wykonania planowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego 

etapach.  

Ponadto przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy wyznacza sposób oraz 

miejsce przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP.  

Personel techniczny budowy, robotnicy musza być przeszkoleni w zakresie technologii 

prowadzenia przewidywanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i higieny 

pracy. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robot budowlanych  

− przeprowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych i nie tylko, 

− stosowanie sprawnych urządzeń i narzędzi, eksploatowanych zgodnie z 

dokumentacją techniczno - ruchową, 

− wykonywanie robót budowlanych w odzieży ochronnej z wykorzystaniem środków 

ochrony indywidualnej: okulary, rękawice,   

− stosowanie wyłącznie sprawnych drabin i pomostów roboczych do prac na 

wysokości, ponadto osoby pracujące na wysokości i narażone na upadek muszą być 

wyposażone w uprzęże zabezpieczające, 

− podczas prac na dachu oraz przy elewacji, w celu ochrony osób postronnych, teren 

wokół budynku należy ogrodzić, 

− montaż ciężkich elementów instalacji (kocioł gazowy., zbiorniki, naczynia 

przeponowe) musi być przeprowadzony przez odpowiednią ilość osób, przy 

odpowiedniej asekuracji, 

− w celu ewakuacji w przypadku pożaru czy awarii wykorzystać istniejący ciąg 

komunikacyjny budynku. 


