Cz

III.2.3 - Informacja dotycz ca BiOZ

CZ
III.2.3
INFORMACJA DOTYCZ CA
BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa Zamówienia:

Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul.
Partyzantów w Tuchowie.

Adres obiektu:

ul. Partyzantów w Tuchowie, gm. Tuchów

Zamawiaj cy:

Spó ka Komunalna „Dorzecze
Bia ej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69c
33-170 Tuchów
e-mail: biuro@dorzeczebialej.pl

Autor opracowania:

Data opracowania:

Spó ka Komunalna „Dorzecze Bia ej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69c
33-170 Tuchów
e-mail: biuro@dorzeczebialej.pl
pa dziernik 2015 r.

„Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie”
Post powanie ZP-8/15

2

Cz

III.2.3 - Informacja dotycz ca BiOZ

SPIS TRE CI:
1. Zakres robót ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 4
2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych ..................................................................................... 4
3. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog stwarza zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi ........................................................................................................ 4
4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro
wyst puj cych podczas realizacji robót
budowlanych, okre laj ce skal i rodzaje zagro
oraz miejsce i czas ich wyst pienia .................. 4
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych ................................................................................................... 5
6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych niebezpiecze stwom
wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub
w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych bezpieczn i sprawn komunikacj , umo liwiaj
szybk ewakuacj na wypadek po aru, awarii i innych zagro
.................................................... 6
7. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom przy prowadzonych
robotach .......................................................................................................................................... 6
7.1. Ochrona przeciwpo arowa........................................................................................................ 7
7.2. Materia y szkodliwe dla otoczenia............................................................................................. 7
7.3. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej ................................................................................. 7
7.4. Bezpiecze stwo i higiena pracy ................................................................................................. 7
7.5. Ochrona i utrzymanie Robót ..................................................................................................... 8
8. Podstawa opracowania ................................................................................................................... 8

„Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie”
Post powanie ZP-8/15

3

Cz

III.2.3 - Informacja dotycz ca BiOZ

1. Zakres robót ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno

realizacji poszczególnych obiektów

Przedmiotem Informacji dotycz cej BiOZ dla zamówienia „Rozbudowa sieci wodoci gowej
rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie”, s wymagania ogólne
dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych.
Teren robót zlokalizowany w rejonie miejscowo ci:
- gmina Tuchów: ul. Partyzantów
2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych
Wykaz istniej cych obiektów budowlanych:
budynki i budowle zlokalizowane w rejonie prowadzonych robót,
drogi o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej,
rzeki, cieki wodne, rowy,
uzbrojenie terenu:
sie wodoci gowa z przy czami do budynków,
lokalne uj cia wody,
sie gazowa,
napowietrzne linie energetyczne,
napowietrzne linie teletechniczne,
kable energetyczne,
kable teletechniczne,
3. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog stwarza zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi
Wykaz elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi:
gazoci gi rednio i niskopr ne,
linie elektryczne, kable elektryczne,
teletechnika,
sie wodoci gowa z przy czami do budynków,
lokalne uj cia wody,
lokalne przy cza kanalizacyjne,
skrzy owania z ciekami, rowami, drogami gminnymi,
budynki,
drzewostan.

stwarza

zagro enie

4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro
wyst puj cych podczas realizacji robót
budowlanych, okre laj ce skal i rodzaje zagro
oraz miejsce i czas ich wyst pienia
Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro
wyst puj cych podczas realizacji robót
budowlanych, okre laj ce skal i rodzaje zagro
oraz miejsce i czas ich wyst pienia:
wykonywanie wykopów o cianach pionowych bez rozparcia o g boko ci wi kszej ni 1.5 m
oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu , cian o g boko ci wi kszej ni 3 m,
roboty wykonywane przy u yciu d wigów lub mig owców,
roboty wykonywane pod lub w pobli u przewodów linii elektroenergetycznych, w odleg ci
liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej ni :
3 m dla linii o napi ciu znamionowym nieprzekraczaj cym 1 kV,
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5 m dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 1 kV lecz 15 kV,
15 m dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 30 kV, lecz nieprzekraczaj cym 110 kV,
roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemi i w tunelach:
roboty prowadzone w zbiornikach, kana ach, wn trzach urz dze technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkni tych – roboty monta owe w studniach
kanalizacyjnych i w przepompowniach cieków,
roboty zwi zane z wykonywaniem przej ruroci gów pod przeszkodami metodami:
tunelow , przecisku lub podobnymi – wykonywanie przej kana ami pod istniej cymi
ciekami wodnymi oraz wykonywanie odcinków kana ów metod przewiertu.
roboty budowlane prowadzone przy monta u i demonta u ci kich elementów
prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t.
roboty ziemne zwi zane z przemieszczaniem lub zag szczaniem gruntu.
zagro enie upadkiem z wysoko ci – budowa budynków o wysoko ci powy ej 6m.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych
Ka dy pracodawca ma obowi zek ustali wykaz prac szczególnie niebezpiecznych wyst puj cych na
budowie oraz sposobu post powania przy wykonaniu tych prac.
Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawuj
odpowiednio kierownik Robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowi zków.
Wykonawca przed przyst pieniem do wykonywanych Robót budowlanych jest zobowi zany
opracowa instrukcj bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi z ni pracowników w zakresie
wykonywanych przez nich Robót.
Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni posiada odpowiednie uprawnienia dopuszczaj ce do
pracy przy urz dzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych, itp.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by wyposa eni w odpowiedni dla danej pracy sprz t
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by wyposa eni w odzie ochronn wg obowi zuj cych
tabel i norm zak adowych. Pracownicy s zobowi zani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Dla pracowników powinni by organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowi zuj cych szkole wg
Rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. W sprawie szczegó owych
zasad szkole w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. 1996/62/285) s nast puj ce:
szkolenia wst pne,
szkolenia wst pne stanowiskowe,
szkolenia wst pne podstawowe,
szkolenia okresowe.
Podczas szkolenia na ka dym etapie nale y zapozna pracowników z ryzykiem zawodowym
zwi zanym z wykonywan prac na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania
podczas pracy rodków ochrony osobistej, zabezpieczaj cych przed skutkami zagro
np. kaski,
szelki, okulary ochronne, odzie ochronna, kamizelki ostrzegawcze, itp.
W dokumentacji budowy powinny znajdowa si wszystkie dokumenty potwierdzaj ce
przeprowadzenie szkole w zakresie bhp, protoko y z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalece
w zakresie bhp, itp.
Na terenie budowy powinien by do wgl du pracowników plan BiOZ, dokonana ocena ryzyka
zawodowego. Informacja, gdzie s przechowywane wy ej wymienione dokumenty powinna
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znajdowa si na tablicy og osze .
6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych niebezpiecze stwom
wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub
w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych bezpieczn i sprawn komunikacj , umo liwiaj
szybk ewakuacj na wypadek po aru, awarii i innych zagro
Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych niebezpiecze stwom
wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w
ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych bezpieczn i sprawn komunikacj , umo liwiaj
szybk
ewakuacj na wypadek po aru, awarii i innych zagro :
wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy,
wskazanie dokumentów niezb dnych do prawid owej eksploatacji maszyn i innych urz dze
technicznych,
oznaczenie czynników mog cych stwarza zagro enie,
rozmieszczenie urz dze przeciwpo arowych wraz z parametrami poboru mediów,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinaj cymi, drogami dojazdowymi,
rozmieszczenie sprz tu ratunkowego (w tym p ywaj cego, je eli jest to uzasadnione
rodzajem robót), niezb dnego przy prowadzeniu robót budowlanych,
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewn trznych i zewn trznych stref
ochronnych, wynikaj cych z przepisów odr bnych, takich jak strefy magazynowania i
sk adowania materia ów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy
pracy sprz tu zmechanizowanego i pomocniczego,
rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak w y produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatów,
przedstawienie rozwi za uk adów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu,
lokalizacj pomieszcze higieniczno-sanitarnych.
7.

rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom przy prowadzonych
robotach
Podczas prowadzenia Robót konieczne jest stosowanie rodków ochrony indywidualnej.
Roboty nale y wykonywa zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami p.po . oraz
bezpiecze stwa i higieny pracy.
Szczególn uwag nale y zwróci na:
rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgl dniaj ce odpowiedni do nich dost p oraz
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania maszyn,
organizacj pracy ze szczególnym uwzgl dnieniem Robót ziemnych i monta owych (praca w
„asy cie”),
warunki dost pu do materia ów u ywanych do wykonania Robót,
utrzymanie w ciwego stanu technicznego instalacji, urz dze , sprz tu i maszyn,
powiadamianie odpowiednich u ytkowników uzbrojenia podziemnego o przyst pieniu do
Robót na danych odcinkach,
sposób przechowywania, sk adowania i usuwania odpadów i gruzu,
zapewnienie na budowie porz dku i czysto ci,
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informowanie wszystkich pracowników bezpiecznego podejmowanych decyzji dotycz cych
bhp i ochrony zdrowia.
Organizacja terenu budowy powinna zapewnia sprawn i skuteczn komunikacj , a materia y
budowlane winny by sk adowane w taki sposób, aby nie narazi przebywaj cych tam osób na
przypadkowe urazy.
W widocznym miejscu nale y wywiesi numery telefonów alarmowych, z podaniem osób, które
nale y powiadomi o zaistnia ym wypadku.
7.1.

Ochrona przeciwpo arowa

Wykonawca Robót zobowi zany jest do bezwzgl dnego przestrzegania przepisów ochrony
przeciwpo arowej.
Wykonawca Robót zobowi zany jest do posiadania i utrzymywania na terenie magazynów,
pomieszcze biurowych, szatniach, pomieszczeniach socjalnych, baz produkcyjnych oraz w
maszynach i pojazdach sprawnego sprz tu przeciwpo arowego.
Materia y atwopalne powinny by sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.
7.2.

Materia y szkodliwe dla otoczenia

Materia y, które w sposób trwa y s szkodliwe dla otoczenia nie mog by dopuszczone do
wbudowania.
Nie dopuszcza si u ywanie materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu
wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe musz mie aprobat techniczn wydan przez uprawnion
jednostk , jednoznacznie okre laj
brak ich oddzia ywania na rodowisko.
Materia y, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia Robót (np. materia y pylaste,
których szkodliwo po zako czeniu Robót znika), mog by u yte pod warunkiem bezwzgl dnego
przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania.
7.3.

Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca Robót ponosi pe
odpowiedzialno za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za
urz dzenia i instalacje podziemne, tj.: ruroci gi, kable, itp. oraz zobowi zany jest do potwierdzenia
informacji dostarczonych od Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji przez odpowiednie
adze b ce w cicielami lub u ytkownikami tych urz dze .
Wykonawca Robót zobowi zany jest do w ciwego oznakowania i zabezpieczenia przed
uszkodzeniami w czasie trwania budowy wszelkich urz dze i instalacji podziemnych.
Wykonawca Robót zobowi zany jest do prowadzenia Robót w sposób powoduj cy minimalne
niedogodno ci dla mieszka ców, w szczególno ci zapewnienie bezpiecznego doj cia i dojazdu d
posesji oraz bezpiecznego poruszania si w pobli u prowadzonych Robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej powsta e w
siedztwie budowy spowodowane jego dzia alno ci .
Do obowi zków Wykonawcy Robót nale y w ciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.
7.4.

Bezpiecze stwo i higiena pracy

Podczas realizacja Robót Wykonawca zobowi zany jest do przestrzegania przepisów dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy.
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W szczególno ci Wykonawca Robót ma obowi zek zadba , aby Wykonawcy nie wykonywali pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
Wykonawca Robót jest zobowi zany do zapewnienia i utrzymania wszelkich urz dze
zabezpieczaj cych, socjalnych oraz sprz tu i odpowiedniej odzie y dla ochrony ycia i zdrowia osób
zatrudnionych i przebywaj cych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni by wyposa eni w ubranie robocze, buty ochronne,
kaski i pasy bezpiecze stwa.
Odzie robocza monta ystów powinna sk ada si z jednocz ciowego kombinezony z zapinanymi
mankietami spodni i r kawów, dobrze dopasowanego i niekr puj cego ruchów.
W czasie prac prowadzonych w pasie drogowym pracownicy powinni nosi odzie odblaskow .
Wszelkie maszyny budowlane mog obs ugiwa wy cznie wykwalifikowani pracownicy posiadaj cy
stosowne uprawnienia.
Kategorycznie zabrania si pracy po spo yciu alkoholu.
Przebywanie osób nieupowa nionych na budowie jest zabronione.
Pracownicy musz ci le przestrzega zasad obs ugi urz dze podanych w ich instrukcjach obs ugi.
Wykonawca Robót zobowi zany jest przed rozpocz ciem monta u wydzieli strefy niebezpieczne,
poprzez rozstawienie w widocznym miejscu tablic ostrzegawczych.
Wykonywanie Robót ziemnych w bezpo rednim s siedztwie sieci tj.: energetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, ciep ownicze, wodoci gowe i kanalizacyjne powinno by poprzedzone
okre leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleg ci, w jakiej mog by one wykonane do
istniej cej sieci i sposobu wykonywania tych robót.
Prowadzenie robót ziemnych w pobli u instalacji podziemnych powinno odbywa si r cznie.
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dost pnych dla osób trzecich przy tych robotach
nale y wokó wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi balustrady zabezpieczone
w wiat o ostrzegawcze koloru czerwonego. W uzasadnionych przypadkach wykopy nale y szczelnie
przykry , co uniemo liwi wpadni cie do wykopu. Nale y sprawdza stan obudowy wykopu lub
skarpy przed ka dym rozpocz ciem robót.
7.5.

Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca Robót odpowiada za ochron robót oraz za wszelkie materia y, urz dzenia,
maszyny u ywane do prowadzenia Robót od daty rozci cia do wydania protoko u
ko cowego robót.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy
zadawalaj cym stanie przez czas trwania budowy, a do czasu wydania protoko u
ko cowego.

sprz t i
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by y w
odbioru

8. Podstawa opracowania
Zakres opracowania jest zgodny z:
Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.03.80.718. art. 21a
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.
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