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                                         CZĘŚĆ OPISOWA 

ZAKRES ROBÓT – TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DOMU PARAFIALNEGO

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW  BHP

Wykonawca oświadczy, że posiada odpowiednie przygotowanie, znajomość,
kwalifikacje i środki techniczne pozwalające na realizację przedmiotu Umowy
zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisami BHP, a tymsamym ponosi
pełną i wyłączną odpowiedzialność za zgodność wykonania robót z przepisami
i zasadami BHP. 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji robót
w zgodności z przepisami i zasadami BHP, skoordynowania projektu
z Zamawiającym oraz przekazania zatwierdzonego projektu Koordynatorowi przed
rozpoczęciem Robót, co stanowi warunek niezbędny dla rozpoczęcia Robót.
Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić Pracowników z zakresem ich
obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz
ich podstawowymi uprawnieniami, w sposób zapewniający przestrzeganie zasad
i przepisów BHP. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za
Pracowników w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP, a także
zobowiązany jest w tym zakresie zapewnić skuteczny nadzór osoby o właściwych
kwalifikacjach i uprawnieniach. Wykonawca złoży oświadczenie,że jego personel
przez cały czas realizacji Robót posiadać będzie aktualne badania lekarskie
i zaświadczenia o przeszkoleniu BHP oraz inne wymagane przepisami prawa
zaświadczenia.
Wykonawca zobowiązany jest do organizowania stanowisk pracy w sposób
niestanowiący zagrożenia dla innych Pracowników oraz osób trzecich na terenie
budowy. Wszelkie zmiany stanowisk pracy muszą być uzgodnione
z Przedstawicielem Inwestora.
Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z innymi Wykonawcami,
podwykonawcami oraz uczestnikami procesu budowlanego na terenie budowy
w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP.
W przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lubżycia Pracowników bądź, gdy wykonywane
Roboty stwarzają takie zagrożenie dla innych osób – Wykonawca zobowiązany jest
powstrzymać się od wykonania takich Robót i zawiadomić natychmiast
Przedstawiciela Inwestora lub / i Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu dla zdrowia 
lub życia, bądź też mienia, w szczególności wykonywanych przy czynnych 
urządzeniach instalacyjnych, energetycznych, hydrotechnicznych, gazowych – 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę dysponenta tych urządzeń, 
określającą warunki wykonania takich prac.



JAKOŚĆ MATERIAŁÓW
Wszystkie dostarczane w trakcie procesu budowlanego materiały muszą być nowe, 
wysokiej jakości oraz zgodne z przeznaczeniem oraz:

� projektem budowlanym i kontraktem 
� Polskimi Normami 

ZAPEWNIENIA I GWARANCJE  
Wykonawca zobowiązuje się uzyskać wystawione na Inwestora gwarancje
dotyczące materiałów, maszyn i urządzeń związanych z realizacją Robót. 

ODBIORY
1/.   W trakcie realizacji przedmiotu Umowy dokonywane będą następujące  odbiory:
Robót zanikających oraz ulegających zakryciu ; częściowe - etapów Robót
stanowiących odrębny przedmiot odbioru; końcowy - przedmiotu Umowy.
Zgłoszenie gotowości do odbioru, po wykonaniu Robót stanowiących przedmiot
odbioru, następuje wpisem do dziennika budowy, zaś w przypadku odbioru
częściowego i odbioru końcowego przedmiotu Umowy dodatkowo pismem
doręczonym bezpośrednio Zamawiającemu, za potwierdzeniem odbioru.
2/.Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w czynnościach przygotowania
Obiektu budowlanego do odbioru przez służby miejskie oraz wzięcia udziału w tych
odbiorach w zakresie obejmującym (ale nie ograniczonym do): odbiór robót,
badania, odbiory, dokumentację oraz wszystkie inne czynności i dokumenty
wymagalne przez służby miejskie w celu skutecznego uzyskania pozwolenia na
użytkowanie obiektu budowlanego. Wykonawcy nie przysługujeprawo odmowy
uczestnictwa któregokolwiek z jego pracowników wskazanych przez Zamawiającego
w w/w procedurach w zakresie i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3/. Za datę wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę uważa się datę
dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego,
potwierdzonego protokołem odbioru. Z dniem tym rozpoczynasię także bieg
terminów, z upływem których wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji.
Wykonawca zobowiązuje się ponadto do uczestniczenia w odbiorze Obiektu
budowlanego przez Inwestora od Zamawiającego oraz do usunięcia wad wskazanych
przez komisję dokonującą tego odbioru.
4/. Z czynności odbioru należy sporządzić protokół, który będzie podpisany przez
strony Umowy .
5/. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować o usunięciu wad
Zamawiającego, który powoła komisję odbioru z udziałem przedstawiciela
Inwestora. Z czynności odbioru Robót sporządza się protokół, stwierdzający
usunięcie wad.
6/. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 7-dniowym wyprzedzeniem o swoim 
zamiarze złożenia wniosku o wydanie protokołu odbioru końcowego. 



Do zawiadomienia przekazanego przez Wykonawcę dołączone zostaną następujące 
dokumenty:
oświadczenie Kierownika Budowy potwierdzające, że: 
- Roboty, w tym próby końcowe, zostały wykonane zgodnie z Umową, zasadami       
i warunkami określonymi w Pozwoleniu na Budowę oraz zatwierdzonymi rysunkami
wykonawczymi;
- Plac Budowy (oraz wszelkie przyległe drogi, budynki i place wykorzystywane 
przez Wykonawcę) zostały profesjonalnie uprzątnięte, doprowadzone do porządku    
i są czyste;
- Wszelkie przyległe działki, z których korzystał Wykonawca zostały odpowiednio
przygotowane;
protokoły prób i sprawdzeń;
inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą.

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYMAGANIA OGÓLNE
1/. Zgodnie z art.21a ustawyPrawo Budowlane jednolity tekst DZ U. Nr 207
poz.2015 z 2003r.)Kierownik Budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia na budowie.
2/.Plan „BIOZ” należy sporządzić zgodnie z warunkami:
� Rozporządzenia Min. Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
z dn. 23.06. 2003r. ( Dz.u. nr 120 poz.1176 )

� Rozporządzenie DZ.U. 02.108.953 ( dziennik. budowy, montażu, rozbiórki ) 
/ Rozporządzenia „Dziennik budowy, montażu i rozbiórki , tablica informacyjna oraz
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia”
– Dz.U.02.108.953 z dn.26.06.2002 r.
3/. Wszelkie prace budowlane i montażowe należy wykonywać zgodnie
z warunkami przepisów i norm w zakresie wykonawstwa budowlanego
i w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
4/. Technologię wykonania robót ustali Kierownik Budowy
z uwzględnieniem specyfiki robót oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w
instrukcjach Producentów wyrobów i będącym w jego dyspozycji
wyposażeniem technicznym
5/. Kierownik budowy zobowiązany jest do umieszczenia na budowie
w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszeniazawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
6/. Ogłoszenie to stosuje się do budowy, o ile przewiduje się na niej
prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych
i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników, albo na której
planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.



7/. Ogłoszenie o którym mowa należy umieścić na terenie budowy w sposób
trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 

Powinno ono zawierać :

- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych
maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie
w poszczególnych okresach,
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
8/. Kierownik budowy powinien posiadać odpowiednie uprawnienia
9/. Na placu budowy należy przechowywać dziennik budowy, w miejscu do
tego przeznaczonym. Należy ustalić miejsce do przechowywania
dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. Do dokumentacji
budowy należy również zaliczyć projekt budowlany danej inwestycji.
Na placu budowy powinien się znajdować przynajmniej skrócony
harmonogram robót.
10/. Plac budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed wejściem
na teren osób nieupoważnionych.

PRZEWIDYWANE ZAGRO ŻENIA WYST ĘPUJĄCE W TRAKCIE
PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH I ŚRODKI
ZAPOBIEGAJ ĄCE NIEBEZPIECZE ŃSTWOM

Zalecenia ogólne

1/. Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną
mając szczególnie na uwadze bezpieczeństwo pracowników
2/. Przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik,
który : 
� posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,
� uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy,
� został przeszkolony zgodnie z warunkami przepisów w zakresie BHP
3/. Kierownik obowiązany jest zapewnić organizację pracy w sposób
zabezpieczający pracowników przed zagrożeniem 
wypadkowym oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dlazdrowia
i uciążliwości.

Jeśli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwości nie
jest możliwa należy stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne
i techniczne, w tym odpowiednieśrodki ochrony indywidualnej odpowiednie
do rodzaju i poziomu zagrożeń
4/. W przypadku wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie należy wskazać środki techniczne
i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania takich prac, oraz zapewnić bezpieczną i szybką ewakuację
na wypadek pożaru, awarii, i innych zagrożeń.



6/. Miejsca, w których występują zagrożenia dla pracowników powinny być
oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa

Roboty ziemne

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych na terenie budowy, gdzie
znajdują się instalacje takie jak : - kable elektryczne, - przewody wodociągowe oraz
sieci kanalizacjo sanitarnej, należy uzyskać od odpowiednich instytucji zgodę na
sposób wykonywania robót. 

W przypadku odkrycia przewodów podczas prowadzenia robót ziemnych, należy
bezzwłocznie przerwać prace, do chwili ustalenia ich pochodzenia i właścicieli.

Wykopy należy zabezpieczyć barierkami i tablicami informacyjnymi. 
Podczas wykonywania prac ziemnych sprzętem mechanicznym, należy zachować 
następujące warunki :
- obsługiwać koparki lub inny sprzęt mechaniczny mogą tylko osoby posiadające

odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia BHP;
- koparka powinna być ustawiona stabilnie;
- podczas wykonywania wykopu należy zachować szczególna ostrożność przy

nabieraniu urobku na łyżkę, załadunku na przyczepę i obrotach łyżką.

Roboty murarskie

- do wykopu należy wchodzić po drabinach;
- sprawdzać stan rusztowań ( wytrzymałość i stabilność );
- rusztowania winny być wykonane starannie, o odpowiedniej konstrukcji;
- rusztowania wysokie powinny mieć dwa pomosty zasłane deskami (dolny

i docelowy), posiadać poręcze na wysokości 1,0 – 1,10 m oraz odbojnice z desek
na pomoście od strony zewnętrznej rusztowania 

- otwory okienne wznoszonego budynku zabezpieczyć barierkami j.w.
- roboty na wysokościach prowadzić po założeniu pasów bezpieczeństwa, które

muszą być umocowane do trwałych konstrukcji
- murarze i ich pomocnicy winni używać odpowiedniego sprzętu, odzieży i rękawic

ochronnych

Rusztowania

- rusztowania wewnętrzne – kozły ustawiać na równym i zwartym podłożu ( nogi
powinny opierać się całą powierzchnią );

- powyżej 4,0 m mogą pracować robotnicy posiadający odpowiednie uprawnienia;
- rusztowania winny być utrzymane w odpowiedniej czystości i być

konserwowane;
- na pomostach rusztowań należy przestrzegać instrukcji odnośnie nośności tj. nie

składować materiałów budowlanych ponad dozwolone obciążenia pomostów
( dla znormalizowanych rusztowań drewnianych do 150 kg/m2) 

- na rusztowaniach podeszwy butów nie mogą mieć śliskiej powierzchni;
- robotnicy nie mogą przebywać na dwóch pomostach w pionie jego rusztowania;
- stabilność rusztowań winna być sprawdzona min. Raz na dwa tygodnie oraz po

dłuższej przerwie i obfitych opadach;



- deski pomostów mogą być łączone tylko na podporach (rygach) i mieć zakład
min.30cm każda deska winna opierać się co najmniej na trzech podporach
(rygach) 

Instalacje elektryczne
1/. Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak eksploatowane, aby
nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym oraz nie
stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych
szkodliwych skutków
2/. Należy utrzymywać właściwy stan techniczny instalacji i wyposażenia
3/. Należy zachować wymagane odległości od napowietrznych linii
elektrycznych. Przy organizacji prac remontowo-budowlanych należy
zapewnić odpowiednie oświetlenie terenu budowy i miejsc wykonywania
pracy umożliwiające bezpieczną pracę
4/. Chronić przewody przenośnych urządzeń elektrycznych przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Sprzęt zmechanizowany
1/. Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu,
a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające
do ich eksploatacji 
2/. Zmechanizowany i pomocniczy sprzęt powinien być przed rozpoczęciem
pracy i przed zmianą sprawdzony pod względem sprawności technicznej
3/. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone
parametry, takie jak dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę,
uwidocznione przez trwały i wyraźny napis
4/. Osłony zabezpieczające przed dotykiem miejsc niebezpiecznych
( przekładnie pasowe , zębate i inne wirujące części ) mogą być zdejmowane
wyłącznie w czasie wykonywania prac naprawczych i konserwacyjnych.

Materiały i substancje szkodliwe i niebezpieczne

1/. Należy określić sposób i miejsce przechowywania i przemieszczania
materiałów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy
2/. Podczas robót należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta dotyczącej
bezpiecznego sposobu stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych

INSTRUKTA Ż PRACOWNIKÓW

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy
przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie :
- określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- konieczności stosowania przez pracownikówśrodków ochrony
indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń
- zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby



ZAPEWNIENIE BEZPIECZE ŃSTWA OSÓB POSTRONNYCH

Należy wydzielić strefy szczególnie niebezpieczne (przez ogrodzenie lub
w inny sposób) i zapewnić stały nadzór miejsc niebezpiecznych.
W szczególności należy zwrócić uwagę aby podczas wykonywania prac przy
instalacjach elektrycznych zapewnić ochronę przed zagrożeniem porażeniem
prądem elektrycznym.
Zgodnie z warunkami przepisów art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku
wykonywania jednocześnie prac budowlano -remont. przez pracowników
różnych pracodawców należy ustalić zasady współdziałania w zakresie
zapewnienia warunków bezpieczeństwa
pracownikom i osobom postronnym oraz ustalić koordynatora sprawującego
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników
zatrudnionych na budowie.

          


