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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNY
PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ IV PIĘTRA
W SZPITALU TUCHOLSKIM
I.

OPIS OBIEKTU

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest dostosowanie części pomieszczeń piwnicy
pierwotnego budynku Szpitala wg projektu z pozwoleniem na budowę z dnia 08.01.2009
nr BD-7351/TUCH/1/09 wraz z wprowadzeniem zmian nieistotnych do zatwierdzonego
projektu w Szpitalu Tucholskim na działce nr ewid. 3834, połoŜonej w miejscowości
Tuchola, obręb Miasto Tuchola, gmina Tuchola.
W przedmiotowej części pomieszczeń piwnicy pierwotnego budynku szpitala
zlokalizowano magazyny i pomieszczenia gospodarcze.
Projekt przewiduje powstanie pomieszczenia mycia i dezynfekcji łóŜek
z magazynem

łóŜek,

pomieszczenia

socjalnego

słuŜb

porządkowych

wraz

z pomieszczeniem porządkowym oraz pomieszczenia pro morte.
2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- projekt z pozwolenia na budowę nr BD-7351/TUCH/1/09 z dnia 08.01.2009r.
- ustalenia i uzgodnienia z inwestorem,
- wizja lokalna,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- obowiązujące przepisy i normy budowlane.
3. Dane techniczne obiektu
Zmiany nieistotne do zatwierdzonego projektu polegają na:
•

zaniŜeniu poziomu posadzek

•

wymianie stolarki okiennej i drzwi wewnętrznych,

•

wykonaniu robót wykończeniowych jak wymiana tynków, posadzek, robót
malarskich,

•

wymiana instalacji sanitarnych,

•

wymianie instalacji elektrycznej.

4. Rodzaje projektowanych instalacji dla przedmiotowej inwestycji:

II.

•

instalacja sanitarna,

•

instalacja elektryczna.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

A. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA
Ściany
Wskazane na rysunku ściany naleŜy zburzyć. Ściany projektowane z cegły
ceramicznej pełnej.
NadproŜa drzwiowe
Nad otworami drzwiowymi wykonać nadproŜa w postaci belek stalowych І180.

B. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE
Stolarka
Drzwi otwierane; drewniane, PCV lub stalowe; wg zaleceń i wskazówek Inwestora.
Posadzki
Poziom posadzek w pomieszczeniach piwnicy obniŜyć do poziomu takiego jak na
korytarzu. Wykonać nowe posadzki, które naleŜy wykończyć płytkami ceramicznymi.
W pomieszczeniach naraŜonych na działanie wody płytki naleŜy przyklejać po uprzednim
pokryciu podkładu cementowego emulsją gruntującą,
Okładziny wewnętrzne
Wykończenie ścian i sufitów tynkiem cementowo-wapiennym. Ściany i sufity
naleŜy pomalować w kolorze wg zaleceń Inwestora.

WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
Wszystkie elementy i materiały budowlane uŜyte do realizacji wszystkich obiektów
budowlanych winny spełniać obowiązujące normy, posiadać odpowiednie atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Wszelkie prace budowlane, montaŜowe i odbiory robót naleŜy prowadzić zgodnie
z obowiązującymi normami, przepisami.

Dobór ostateczny materiałów i wyrobów dokonany moŜe być przez inwestora przy
zachowaniu parametrów technicznych przyjętych w projekcie.

O wszelkich nieprawidłowościach lub wątpliwościach zawartych w dokumentacji
projektowej naleŜy bezzwłocznie zawiadomić autorskie biuro projektowe.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji inwestycji niŜej
wymienionych obowiązujących na dzień realizacji norm i przepisów:
- prawo budowlane z komentarzami
- polskie normy
- normy branŜowe
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1. Podstawa opracowania
•

Zlecenie - umowa z Inwestorem,

•

Projekt budowlano-architektoniczny opracowany równolegle.

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Administracji z dnia 14.lH.20K2 r. (Dz.U. nr 8
z 31.01.21(02 r.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75 poz.690 z 15.06.2002 r. + zmiana z 06.11.2008).

•

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
zeszyt nr 7 i 12 z 2003r. (COBIT-Instal).

•

Instalacje wodociągowe - wymagania w projektowaniu PN-92/B-01706.

•

Instalacje kanalizacyjne - wymagania w projektowaniu PN-92/B-01707.

•

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 1: Postanowienia ogólne i
wymagania - PN-EN 12056-1.

•

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: Kanalizacja sanitarna,
projektowanie układu i obliczenia - PN-EN 12056-2.

•

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3: Przewody deszczowe.
Projektowanie układu i obliczenia - PN-EN 12056-3.

2. Zakres opracowania
Przedmiotem

opracowania

jest

zaprojektowanie

wymiany

instalacji

elektrycznej

i uzupełnienie SSP w piwnicy pierwotnego budynku w Szpitalu Tucholskim.

3. Szczegółowy opis projektu
Projekt przewiduje powstanie pomieszczenia mycia i dezynfekcji łóŜek
z magazynem

łóŜek,

pomieszczenia

socjalnego

słuŜb

porządkowych

z pomieszczeniem porządkowym oraz pomieszczenia pro morte.
Zakres projektu obejmuje:
• wymianę istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
• zaprojektowanie instalacji c.o. dla wybranych pomieszczeń,
• uzupełnienie istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej,

wraz

I. INSTALACJA C.O.
Zaprojektowano instalację c.o. w pomieszczeniu mycia i dezynfekcji łóŜek, magazynie,
pomieszczeniu socjalnym słuŜb porządkowych, pomieszczeniu porządkowym oraz w
magazynie łóŜek. Przewidziano grzejniki stalowe. Projektowane przewody podłączyć do
istniejącego pionu, instalację wykonać z rur z tworzywa z warstwą antydyfuzyjną np. PEX
/AL./PEX, lub innych np. PP z wkładką z włókna szklanego po uzgodnieniu z Inwestorem,
Projektantem.
Na podejściu do grzejników zamontować zawory termostatyczne (gałązki zasilające)
i zawory powrotne (gałązki powrotne). Przewody izolować otuliną z pianki polietylenowej
łączonej przez klejenie, wełny mineralnej.
Odległości otuliny przewodu otulonego od przegrody budowlanej, sąsiedniej rury do 40
mm średnicy powinna wynosić około 3 cm, dla rur powyŜej 50 mm odległość 5 cm.
W miejscach gdzie te odległości mogą nie być zachowane naleŜy rury tak instalować, aby
była moŜliwość montaŜu i załoŜenia izolacji.
Montować zawory odcinające oraz zawory regulacyjne. Zawory odcinające powinny być
wyposaŜone w półśrubunek lub dwuzłączkę. Zawory odcinające montowane na rurociągach
poziomych powinny mieć moŜliwość spustu wody. Armatura z dźwignią aluminiową.
Zawory naleŜy zaizolować kształtkami izolacyjnymi.
Automatyczne zawory odpowietrzające na zakończeniu pionów wyposaŜone w zawór
stopowy, poprzedzone zaworem odcinającym kulowym + przedłuŜka .
Rury poziome układać w miarę moŜliwości ze spadkiem min. 0,3% od pionów
w kierunku węzła cieplnego w celu umoŜliwienia odpowietrzenia przewodów. W miejscach,
gdzie moŜe nastąpić zapowietrzenie się przewodów, zamontować zawory odpowietrzające
automatycznie poprzedzone zaworami odcinającymi.
W przegrodach oddzielenia poŜarowego wykonać przepusty ppoŜ.

II. ZABEZPIECZENIE PPOś
Lokalizacja hydrantów bez zmian. Zapewniono cyrkulację wody.

III. INSTALACJA WODOCIĄGOWA
Projektowaną instalację wodociągową projektuje się z rur polipropylenowych
z wkładkami z włókna szklanego. Podejścia do armatury czerpalnej naleŜy prowadzić
w bruzdach w ścianach.

Przewody instalacji wodociągowej zaizolować otulinami ze spienionego PE wg
poniŜszych wytycznych:
Wymagania izolacji cieplnej przewodów wody ciepłej i cyrkulacji:
Minimalna grubość izolacji cieplnej
L.p.

(materiał λ=0,035 W/m*K)

Rodzaj przewodu

pom. ogrzewane

pom. nieogrzewane

1.

Średnica wewnętrzna do 22mm

20 mm

50mm

2.

Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm

30 mm

50mm

3.

Średnica wewnętrzna od 35mm

równa średnicy rury

50mm

4.

Średnica wewnętrzna 40mm

równa średnicy rury

50mm

5.

Średnica wewnętrzna 50mm

równa średnicy rury

równa średnicy rury

6.

Średnica wewnętrzna 65mm

równa średnicy rury

równa średnicy rury

7.

Średnica wewnętrzna 80mm

równa średnicy rury

równa średnicy rury

8.

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm

100 mm

100mm

9.

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące

½ wymagań z poz. 1-8

-

6 mm

-

przez ściany lub stropy, skrzyŜowania
przewodów
10.

Przewody ułoŜone w podłodze

Wymagania izolacji cieplnej przewodów wody zimnej i hydrantowej:
Minimalna grubość
izolacji cieplnej
L.p.

Rodzaj przewodu
(materiał λ=0,035 W/(m*K)1)
pom. ogrzewane

pom. nieogrzewane

1.

Średnica wewnętrzna do 22mm

20 mm

50mm

2.

Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm

20 mm

60mm

3.

Średnica wewnętrzna od 25 do 100 mm

20 mm

równa średnicy rury

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niŜ
podano w tabeli, naleŜy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej według
wzoru podanego w PN-B-02421.
Przewody przy przejściach przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych.
Przebieg oraz średnice przewodów przedstawiono w części rysunkowej (rzuty kondygnacji).
Podejścia do baterii oraz punktów czerpalnych wyposaŜyć w filtry i kurki przelotowe,
umoŜliwiające czasowe ich wyłączenie z eksploatacji np.: na wypadek awarii. Ponadto na
odgałęzieniach od poziomych przewodów rozdzielczych, obsługujących poszczególne grupy
przyborów lub urządzeń, zamontować zawory odcinające, kulowe umoŜliwiające odcięcie
poszczególnych odcinków instalacji.

Po sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną, jakości i
rodzaju zamontowanych materiałów oraz jakości wykonania naleŜy przystąpić do wykonania
próby szczelności. Próbę szczelności wykonuje się przed zamurowaniem bruzd i przejść
przez przegrody budowlane. Instalację naleŜy napełnić wodą od dołu, a w najwyŜszym
punkcie otworzyć zawór w celu odpowietrzenia. Po napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji
podnosi się ciśnienie za pomocą pompy tłokowej wyposaŜonej w manometr tarczowy.
Ciśnienie próbne winno wynosić Pmin = 0.6 MPa, Pmax = 1.0 MPa. Wynik próby uwaŜa się
za dodatni, jeŜeli w ciągu 30min. ciśnienie nie spadnie. Po pozytywnie zakończonej próbie
instalację naleŜy poddać płukaniu wodą z sieci miejskiej. Płukanie prowadzimy do momentu
aŜ zacznie wypływać woda czysta. Następnym elementem jest dezynfekcja polegająca na
napełnieniu instalacji roztworem czynnego chloru w ilości 20 - 30mg/l m3. Instalację
poddaną chlorowaniu pozostawić zalaną, na nie mniej niŜ 48 h. Po dezynfekcji instalację
ponownie wypłukać.

IV. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Podejścia pod przybory sanitarne wykonać z rur kanalizacyjnych PVC wg normy PN-EN
1329 lub z rur kanalizacyjnych polipropylenowych wg normy PN-EN 1451. Przewody
montować wg wytycznych producenta rur, a takŜe wg warunków technicznych wykonania i
odbioru instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Piony kanalizacyjne obudować obudową rozbieralną.
Podejścia do przyborów sanitarnych naleŜy prowadzić po ścianie i częściowo w posadzce,
wyprowadzić nad posadzkę podłogi, jako odgałęzienia od pionów i poziomów

kanalizacyjnych o przekrojach zgodnych z wymaganiami tj. dla umywalek, natrysków,
pisuarów Ø50 mm, WC Ø110 mm.
Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej naleŜy przeprowadzić kontrolę szczelności
systemu.

V. URZĄDZENIA SANITARNE
1. Umywalki fajansowe zawieszane na ścianach - na wysokości 85 cm od posadzek, ze
stojącą baterią na zimną i ciepłą wodę, z nastawą temperatury.
2. Miski ustępowe typu kompakt ze spłuczką ustępową i deską sedesową typu cięŜkiego, z
odpływem poziomym.
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1. Podstawa opracowania
•

Zlecenie - umowa z Inwestorem

•

Projekt budowlano-architektoniczny

•

Wizje lokalne na obiekcie

•

Ustalenia z Inwestorem

•

Normy oraz przepisy

2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie wymiany instalacji elektrycznej wpiwnicy
pierwotnego budynku w Szpitalu Tucholskim.
3. Szczegółowy opis projektu
Projekt przewiduje wymianę instalacji gniazd wtykowych, oraz oświetlenia podstawowego
i awaryjnego w piwnicy pierwotnego budynku w Szpitalu Tucholskim.

VI. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
Projektuje się gniazda zasilające urządzenia z przeznaczeniem ogólnym. Wszystkie
gniazda wtyczkowe muszą posiadać bolec ochronny. Nie dopuszcza się zastosowania innych
gniazd. Wszystkie obwody gniazd zostały wyposaŜone w ochronę przed poraŜeniem z
wykorzystaniem wyłączników róŜnicowo-prądowych.
Osprzęt naleŜy zainstalować w sposób pozwalający zachowanie odległości 0,6 m od
źródeł bieŜącej wody Przewody zasilające prowadzić w korytach kablowych instalowanych
pod tynkiem, bądź płytą g/k.
W miejscach przejść między ścianami oraz pomiędzy płytami g/k przewody naleŜy
prowadzić w rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel.

I. INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO
W pomieszczeniach na IV piętrze projektuje się wymianę instalacji oświetlenia
podstawowego.
Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDYpŜo 3/4×1,5mm2 o izolacji na
napięcie 750V. Typy opraw oznaczono symbolami cyfrowymi na rzutach instalacji i opisano
w legendzie. W oprawach zastosować źródła światła ciepłobiałe o temperaturze poniŜej 3000
stopni K. Do wszystkich wypustów oświetleniowych doprowadzić przewody ochronne PE.

Instalację oświetlenia podstawowego wykonać zgodnie z normą PN-EN 12464-1 2002
część I Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń. Instalację oświetlenia awaryjnego wykonać wg
normy PN-EN 1838 2005

II. INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, EWAKUACYJNEGO
Dla wybranych pomieszczeń budynku projektuje się instalację oświetleniową
oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego. Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposaŜyć
w inwertery z automatycznym testem ATI . Oprawy z modułem awaryjnym winny posiadać
atest CNBOP. Do opraw z inwenterem doprowadzić stałą fazę. Oświetlenie awaryjne winno
zapewnić bezpieczne opuszczenie stanowiska pracy po zaniku napięcia.

Instalację oświetlenia ewakuacyjnego wykonać w ciągach komunikacyjnych i nad
wejściami tak, jak przedstawiono na rzutach instalacji. Do oświetlenia ewakuacyjnego
zastosowano wydzielone oprawy oświetlenia podstawowego wyposaŜone w inwerter oraz
oprawy LED z piktogramem jednostronnym i dwustronnym IP 20. Oprawy montować pod
stropem..

Sterowanie oświetleniem ewakuacyjnym odbywać się będzie z rozdzielnic
piętrowych. Oświetlenie ewakuacyjne umoŜliwia wyjście z budynku w czasie zaniku napięcia
w obwodach oświetlenia podstawowego.
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego winny być umieszczone:
- przy kaŜdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego
- w pobliŜu schodów
- w pobliŜu kaŜdej zmiany poziomu
- przy kaŜdej zmianie kierunku
- przy kaŜdym skrzyŜowaniu korytarzy
- w pobliŜu kaŜdego urządzenia przeciwpoŜarowego i przycisku alarmowego
Na powierzchniach dróg ewakuacyjnych średnie natęŜenie oświetlenia musi wynosić
minimum 1 Lx w osi drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi, obejmującej nie mniej
niŜ połowę szerokości drogi musi wynosić 0,5 Lx. Przy hydrantach i gaśnicach wymagane
natęŜenie 5 Lx. Oświetlenie drogi ewakuacyjnej powinno załączyć się maksymalnie w czasie
5 sekund od zaniku napięcia. Wymagany czas działania oświetlenia ewakuacyjnego wynosi 2
godziny. Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych pokazano na rysunkach. Do opraw

ewakuacyjnych doprowadzić stałą fazę. Oprawy ewakuacyjne muszą posiadać atest CNBOP i
ATI
Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonać zgodnie z normami PN-EN
1838 i PN-EN150172

III. INSTALACJA SAP
Instalację SAP wykonano wcześniej wg oddzielnego zadania. Instalacja SAP
obejmuje ochroną całkowitą wszystkich pomieszczeń optycznymi lub multitensorowymi
czujkami dymu.

Współpraca systemu z instalacją kontroli dostępu i windami
Projektuje się adresowalne elementy wykonawcze przy windach. W przypadku
wystąpienia alarmu poŜarowego II stopnia windy zostaną sprowadzone na parter i drzwi do
wind zostaną otwarte.
Projektuje się adresowalne elementy wykonawcze przy układach kontroli dostępu.
W przypadku wystąpienia alarmu poŜarowego II stopnia przejścia ewakuacyjne zostaną
odblokowane.

Instalacja oddymiania
Projektuje się instalację oddymiania w klatce schodowej. Na najwyŜszej
kondygnacji zostaną zainstalowane centralki oddymiania. Do centralek zostaną podłączone
czujki dymu., siłowniki klap oddymiających oraz przyciski oddymiania. Sygnał o zadziałaniu
centralki zostanie przekazany do systemu sygnalizacji poŜaru poprzez adresowalne elementy
sterujące.
Układy wentylacji napowietrzającej drogi ewakuacyjne zasilane będą z
rozdzielnicy wentylacji poŜarowej RWK. Centrala sygnalizacji poŜaru poda sygnał startu dla
odpowiedniego układu nawiewnego poprzez adresowalny element wykonawczy.

Okablowanie systemu
Pętle dozorowe, w których nie występują elementy sterujące zostaną wykonane
przewodem YnTKSYekw1x2x0,8.
Przewodem o wytrzymałości ogniowej typu HDGs zostaną wykonane następujące
obwody:


pętle z elementami wykonawczymi,


zasilanie centrali sygnalizacji poŜaru,


zasilanie centralek oddymiających,


wszystkie obwody związane z oddymianiem,


połączenia sterujące do instalacji zewnętrznych.
Rozprowadzenie przewodów o wytrzymałości ogniowej zostanie wykonane przy

wykorzystaniu certyfikowanych elementów.
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Część opisowa informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia
1.

Przepisy prawne:

a) Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.,
b) Rozporządzenie. Min. Inf. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych ,stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi.
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót
budowlanych.
2.

Zakres i kolejność robót budowlanych

Zakres robót obejmuje:
Dostosowanie części pomieszczeń piwnicy pierwotnego budynku Szpitala wg projektu z pozwoleniem na
budowę z dnia 08.01.2009 nr BD-7351/TUCH/1/09 wraz z wprowadzeniem zmian nieistotnych do zatwierdzonego
projektu w Szpitalu Tucholskim na działce nr ewid. 3834, połoŜonej w miejscowości Tuchola, obręb Miasto
Tuchola, gmina Tuchola.
Kolejność robót :
a) Roboty budowlane
b) Roboty instalacyjne
c) Roboty wykończeniowe
3.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest szpital oraz budynki naleŜące do Szpitala Tucholskiego
w Tucholi.

4.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót budowlanych .
Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowanie największych zagroŜeń dla
zdrowia wykonujących je pracowników:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przy prowadzeniu robót ziemnych
przy pracach na rusztowaniach,
przy robotach spawalniczych,
przy uŜywaniu elektronarzędzi.
przy robotach betoniarskich i zbrojarskich,
przy robotach murarsko-tynkarskich /komin/
przy robotach ciesielskich
przy robotach dachowych i dekarskich
przy robotach malarskich
przy robotach impregnacyjnych

4.1. ZagroŜenia prowadzeniu robót ziemnych
• Wykonywanie robót niezgodnie z załoŜoną technologią robót
• Niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy
• Składowanie materiałów na krawędzi wykopu
• Pogłębianie wykopów wąsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagłębienie
• UŜycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków
• Brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów
• Przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki

4.2. ZagroŜenia przy pracach na rusztowaniu na wysokościach to:
• uszkodzone elementy rusztowań, przeciąŜenia pomostów rusztowań,
• upadki pracowników z wysokości,
• uszkodzenia od spadających zsuniętych materiałów czy narzędzi.
4.3. ZagroŜenia przy robotach spawalniczych:
• moŜliwość urazów związanych z niewłaściwym składowaniem elementów lub ich przemieszczaniem,
• stosowanie niesprawnego sprzętu,
• poraŜenie wzroku lub oparzenia rąk od palnika
• poparzenia roztopionym metalem,
• wybuch butli gazowych,
• powstanie poŜaru.
• samowolna reperacja palników lub manometrów gazowych
• nieprzestrzeganie zasad obchodzenia się z butlami gazowymi
• nieprzestrzeganie zasad kolejności wykonywania czynności przy gaszeniu palników
• lekcewaŜenie uszkodzeń kabli elektrycznych
4.4. ZagroŜenia przy uŜywaniu elektronarzędzi:
• poraŜenia prądem,
• oparzenia łukiem elektrycznym,
• powstanie poŜaru,
• skaleczenia.
4.5. ZagroŜenia przy robotach betoniarskich
• moŜliwość przygniecenia pracownika naprowadzającego gruszkę z betonem na stanowisko robocze
• podawanie niejednoznacznych sygnałów operatorowi dźwigu lub operatorowi pompy do betonu
• urazy spowodowane nieostroŜnym przejmowaniem pojemnika z betonem
• zrzucanie pracownika z pomostu roboczego przez nieprzytrzymywaną końcówkę węŜa do podawanego
betonu
• zachlapanie twarzy betonem przy nieostroŜnym jego rozładunku
• poraŜenia prądem przez uszkodzone przewody zasilające wibratory lub kable oświetleniowe
• urazy nóg przy chodzeniu po zbrojeniu płyt stropowych zakrytych świeŜym betonem
• okaleczenia przez wystające pręty zbrojenia
• poraŜenia przy wyładowaniach atmosferycznych
4.6. ZagroŜenia przy robotach murarskich i tynkarskich
• zmiana połoŜenia betoniarki lub agregatu tynkarskiego postawionego na nierównym podłoŜu lub brak
zabezpieczeń przed ich przesunięciem
• obsługa sprzętu przez osoby nieuprawnione
• nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i uŜytkowania sprzętu
• moŜliwość urazów przy obsłudze sprzętu nie posiadającego odpowiednich zabezpieczeń części
ruchomych
• zachlapania oczy rozpryskami wyładowywanej lub przeładowywanej zaprawy
• zachlapania oczu zaprawą przy murowaniu lub tynkowaniu
• nieprawidłowo wykonane rusztowania
• samowolna likwidacja istniejących zabezpieczeń ochronnych ( odkrywanie otworów w stropach,
demontaŜ barierek)
• wchodzenie i schodzenie z rusztowań w miejscach do tego nieprzystosowanych
• upadek z wysokości spowodowany nieprawidłowo wykonanymi zabezpieczeniami otworów w
stropach i ścianach

•
•
•
•
4.7.

•
•
•
•
•
•
•
•
4.8.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

wychylanie się poza zarys rusztowań bez odpowiednich zabezpieczeń przy przejmowaniu materiałów z
pojemników
podwyŜszanie pomostów roboczych w sposób przypadkowy niezgodny z przepisami
moŜliwość poślizgnięć i urazów spowodowana brakiem porządku na stanowisku pracy
urazy spowodowane spadaniem przedmiotów z wysokości
ZagroŜenia przy robotach ciesielskich
obsługa maszyn i urządzeń przez osoby nieuprawnione lub nie przeszkolone
niezachowanie warunków bezpiecznego transportu i składowania elementów deskowań
nieprzestrzeganie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń
dopuszczanie pracowników do pracy bez zabezpieczeń indywidualnych
pozostawienie elementów niebezpiecznych przed utratą stabilności lub stabilizowanie elementów w
sposób niewystarczający
prowadzenie rozbiórek szalunków niezgodnie z ustaloną technologią
rozpoczęcie rozbiórki bez polecenia przełoŜonego
pozostawienie na placu budowy desek wystającymi gwoździami
ZagroŜenia przy robotach dachowych i dekarskich
wykonywanie pracy na znacznych wysokościach
wykonywanie części robót na skraju dachu ( obróbki blacharskie )
poruszanie się po powierzchniach stromych o nachyleniu dochodzącym do 450
uŜywanie materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami
uŜywanie prostych, często prymitywnych urządzeń transportowych do podawania materiałów na dach
stosowanie materiałów szkodliwych i gorących
uŜywanie otwartego ognia do podgrzewania materiałów dekarskich ( mas bitumicznych )
wydzielanie się szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych
olśnienie spowodowane odbiciem światła od powierzchni blach

4.9. ZagroŜenia przy robotach malarskich
• stosowanie szkodliwych substancji chemicznych
• stosowanie substancji mogących powodować alergię
• wykonywanie pracy na wysokości
• posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod ciśnieniem
• niebezpieczeństwo poŜaru
4.10. ZagroŜenia przy robotach impregnacyjnych
• zatrucia organizmu nagłe, przewlekłe i ostre
• moŜliwość oparzenia,
• podraŜnienia i alergie
5.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować
instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych
przez nich robót.
Pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie oraz
sposoby postępowania przy wykonywaniu prac.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio
kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących szkoleń wg
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1996/62/285) są następujące:

• szkolenie wstępne ogólne,
• szkolenie wstępne stanowiskowe,
• szkolenie wstępne podstawowe,
• szkolenie okresowe.
InstruktaŜu przed przystąpieniem do robót budowlanych udzieli kierownik bądź majster przed przystąpieniem
do robót stwarzających zagroŜenie.
6.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót w strefach szczególnego zagroŜenia.
Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposaŜeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzęt ochrony indywidualnej w szczególności:
a) montaŜ i demontaŜ rusztowań ramowych – ubiór roboczy, obuwie robocze, rękawice, kask ochronny,
b) montaŜ konstrukcji drewnianych - ubiór roboczy, pasy bezpieczeństwa, obuwie robocze, rękawice, okulary
ochronne, kask ochronny,
c) prace dekarskie – ubiór roboczy, obuwie robocze, rękawice, okulary ochronne, kask ochronny,
d) prace z elektronarzędziami - ubiór roboczy, obuwie robocze, rękawice, okulary ochronne a przy
długotrwałej pracy nauszniki
e) prace malarskie - ubiór roboczy, obuwie robocze, nakrycia głowy, maski przeciwpyłowe, rękawice
f) pozostałe roboty – ubiór roboczy, obuwie robocze, kask ochronny, rękawice ochronne.
Wszystkie środki ochrony indywidualnej powinny posiadać atesty dopuszczające do
stosowania.
KaŜdy pracownik zobowiązany jest do noszenia ubrań ochronnych łącznie z kaskami ochronnymi na
głowę, szczególnie przy pracy na wysokościach. Ubieranie kasków ochronnych dotyczy wszystkich osób
przebywających w strefie robót a szczególnie w strefie niebezpiecznej, łącznie z inwestorem.
Strefę niebezpieczną uniemoŜliwiającą dostęp osobom postronnym wyznacza się przez jej ogrodzenie
balustradami i oznakowanie w odległości 6 m od płaszczyzny budynku. Przejścia, przejazdy i stanowiska
pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się
na wysokości co najmniej 2,40 m nad terenem i być nachylone pod kątem 450 . Pokrycie daszków powinno
być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość
daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m więcej z kaŜdej strony niŜ szerokość przejścia lub przejazdu.
UŜywanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu czy materiałów jest
zabronione.
Przy pracach na rusztowaniach naleŜy zapewnić:
• stabilność rusztowania i pomostów i odpowiednią wytrzymałość z zabezpieczeniem przed
nieprzewidywalną zmianą połoŜenia,
• powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnego materiału,
• podłoga powinna być trwale przymocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu,
• zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojściach do stanowisk pracy,
• stosować bariery ochronne umieszczone na wysokości co najmniej 1,1 m i krawęŜniki o wysokości co
najmniej 15 cm. Pomiędzy poręczą a krawęŜnikiem umieścić w połowie wysokości poprzeczki.
• przed rozpoczęciem uŜytkowania rusztowania naleŜy dokonać odbioru technicznego. Zapewnić
rejestrację codziennych przeglądów rusztowania przez brygadzistę i okresowych po przerwie przez
kierownika budowy.
• montaŜ i demontaŜ rusztowań moŜe być powierzony tylko osobom legitymującym się odpowiednimi
uprawnieniami (ksiąŜeczka operatora),
• do pracy na rusztowaniach na wysokościach mogą być dopuszczone osoby które posiadają
odpowiednie certyfikaty dopuszczające je do tego rodzaju pracy.
Przy pracach na wysokościach, przy prowadzeniu prac dekarskich szczególnie na obrzeŜu budynku,
naleŜy zabezpieczyć pracowników w indywidualny sprzęt ochrony osobistej taki jak:
• szelki bezpieczeństwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do stałych punktów konstrukcyjnych,

•
•

szelki bezpieczeństwa z aparatami bezpieczeństwa,
hełmy ochronne przeznaczone do prac na wysokościach.

Przy pracach spawalniczych naleŜy zapewnić:
• spawanie i cięcie metali moŜe być wykonywane tylko przez osoby uprawnione,
• zabrania się przeprowadzania kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub
metalowymi przeznaczonymi do przesyłu gazów słuŜących do spawania lub cięcia,
• zabrania się reperacji we własnym zakresie sprzętu spawalniczego zarówno spawarek jak i palników do
spawania lub cięcia gazowego,
• zabrania się wykonywania prac spawalniczych w odległości mniejszej niŜ 5 m od materiałów łatwo
palnych lub niebezpiecznych przy zetknięciu z ogniem,
• butle z gazami uŜywane do spawania powinny być ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone
przed upadkiem przy pomocy obręczy metalowych lub łańcuchów.
• odległość butli od płomienia palnika nie powinna być mniejsza niŜ 1 m,
• węŜe do tlenu i acetylenu powinny róŜnić się barwą,
• na węŜach bezpośrednio za palnikiem powinny być instalowane zabezpieczenia przeciwko powrotowi
ciśnienia,
• przy jakichkolwiek wątpliwościach dotyczących jakości węŜy naleŜy je bezwzględnie złomować i
zastosować nowe.
Przy pracach przy uŜyciu elektronarzędzi naleŜy przestrzegać:
• kaŜdorazowo przed rozpoczęciem pracy naleŜy sprawdzić wzrokowo stan wtyczki i przewodu
zasilającego, szczególnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzędzia,
• osadzanie wtyczki w gnieździe wtykowym dozwolone jest tylko przy wyłączonym elektronarzędziu,
• przy odłączeniu zasilania w pierwszej kolejności naleŜy wyłączyć elektronarzędzie,
• nie wolno dotykać części pracujących, np. tarczy piły tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertła itp. gdy
elektronarzędzie znajduje się pod napięciem,
• zabrania się uŜytkowania elektronarzędzi, które uległy uszkodzeniu, zalaniu wodą, mają negatywne
wyniki badań, u których w czasie pracy występuje nadmierne iskrzenie na komutatorze, drgania lub
inny rodzaj nieprawidłowej pracy.
• zabrania się uŜywania elektronarzędzi;
• na otwartym terenie podczas opadów atmosferycznych,
• w czynnych magazynach materiałów łatwopalnych i pomieszczeniach o zagroŜeniu wybuchem,
• zabrania się przeciąŜania elektronarzędzi przez nadmierny docisk, względnie nie uwzględnianie przerw
w pracy ,
• kontrolować elektronarzędzia co najmniej raz na 10 dni, jeŜeli w instrukcji producenta nie
przewidziano innych terminów

Sporządził:

inŜ. Andrzej Dylewski
Uprawnienia budowlane do sporządzenia
projektów architektonicznych i konstrukcyjnobudowlanych budynków i budowli bez ograniczeń
nr ewid. 776/75/Bg i WBPP-NB-721/2/83

Tuchola, dnia 14.08.2017 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW
Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oświadczam, Ŝe:
projekt

wykonawczy:

DOSTOSOWANIA

CZĘŚCI

POMIESZCZEŃ

PIWNICY

PIERWOTNEGO BUDYNKU SZPITALA TUCHOLSKIEGO na działce nr ewid. 3834 w Tucholi –
obręb ewid. Miasto Tuchola [0001], jednostka ewid. Tuchola Miasto [041606_4],
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inŜ. ANDRZEJ DYLEWSKI
Projektant specjalności
konstrukcyjno-budowlanej

uprawnienia budowlane nr
776/75/Bg i WBPP-NB-7210/2/83
w zakresie sporządzania projektów konstrukcyjnobudowlanych budynków i budowli bez ograniczeń
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(podpis)

