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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewnętrznej wod-kan. oraz
HVAC na potrzeby zmiany sposobu użytkowania części budynku szkolnego na żłobek, znajdującego
się w Kietrzu przy ul. Głowackiego 37 na dz. ew. 2451/2.
2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:







Zlecenia i wytycznych inwestora
Projektu architektoniczno-budowlanego
Obowiązujących przepisów, w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie
Warunków technicznych
mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych;

Projekt swym zakresem obejmuje roboty instalacyjno-montażowe w przebudowywanej części
budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, jak niżej:






Instalację wewnętrzną wody pitnej oraz kanalizacji sanitarnej,
instalację c.w.u.
instalację C.O.
klimatyzację
wentylację mechaniczną

3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI – CZĘŚĆ OPISOWA
Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego.
Przedmiotem inwestycji są instalacje wod-kan na potrzeby rozbudowywanego żłobka znajdującego się
w Kietrzu przy ul. Głowackiego 37 na dz. ew. 2451/2.







istniejący stan zagospodarowania działki stanowi infrastruktura przedstawiona według mapy
do celów projektowych
Projektowane zagospodarowanie działki przedstawiono w części graficznej projektu,
Zestawienie dotyczy obiektów liniowych tj. rurociągów na potrzeby instalacji wod-kan
Brak istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia
użytkowników projektowanych instalacji oraz jej otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrębnymi.
Dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania robót budowlanych
przedstawiono w informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy budowie instalacji wodkan.
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4. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE
PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
Projektowaną instalację wodną wykonać z rur z polietylenu – PEHD SDR 11 lub polipropylenu PP,
średnice przedstawiono w części graficznej opracowania. Włączenie projektowanej instalacji znajduje
się na poziomie piwnicy. Pomiar ilości zużywanej wody przewidziano poprzez zastosowanie
wodomierza DN20mm do wody zimnej. Stosować wodomierz firmy Metron, Powogaz lub Fila typu JS
DN20mm.Zestaw pomiarowy należy wyposażyć w zawór antyskażeniowy klasy EA oraz filtr siatkowy.
Wodomierz należy montować zgodnie z PN-ISO 7858-2. Przed i za wodomierzem zamontować zawory
odcinające. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej DN 50,będzie realizowane za pomocą opaski
siodłowej. Projektowaną instalację należy doprowadzić na najwyższą kondygnację budynku w celu
zasilenia pomieszczeń sanitarnych. Na potrzeby podgrzania ciepłej wody projektuje się montaż
elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy wody, ich lokalizacja i pojemność jest wskazana w
części graficznej projektu. Ponadto na części instalacji ciepłej wody do której mają dostęp dzieci, należy
zabudować termostatyczny zawór mieszający zabezpieczający dzieci przed poparzeniem oraz
możliwość regulacji temperatury w zakresie od 35°C do 40°C.
W pomieszczeniu 1/09 ( toaleta dla niepełnosprawnych ) należy zachować istniejące
instalacje i połączyć je z nowo projektowaną instalacją poprzez pomieszczenie gospodarcze 1/07.
Istniejące instalacje w pomieszczeniach 1/01, 1/02, 1/03 oraz 1/04 należy zdemontować
zachowując jedynie pion kanalizacyjny w pom. 1/02 do którego zostaną odprowadzone skropliny z
jednostek klimatyzacyjnych. Przed zabetonowaniem rur należy wykonać próbę szczelności na 1,5
ciśnienia roboczego. Przed montażem armatury, należy uzyskać akceptację zastosowanych
materiałów przez Inwestora.
Odbiór robót
Odbiory robót przewodów wodociągowych z PE przeprowadzić w oparciu o ustalenia:
- PN-B-10725:1997 "Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania"
- Instrukcją producenta rur.
PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
Na potrzeby odprowadzenia ścieków sanitarnych z projektowanych pomieszczeń sanitarnych
przewiduje się wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, cały zakres jest przedstawiony w części
graficznej projektu. Istniejące piony żeliwne przechodzące przez pomieszczenia objęte opracowaniem
należy zdemontować i wymienić na nowe z rur PVC. Ich lokalizację pokazano w części graficznej
projektu. Nowoprojektowane oraz wymieniane istniejące piony instalacji kanalizacji sanitarnej
wykonać z rur 110 mm z PVC klasy S (SN8) jednowarstwowego do łączenia na uszczelkę gumową. Jeden
z istniejących pionów kanalizacyjnych należy przestawić zgodnie z częścią graficzną, ponieważ będzie
on w kolizji z projektowanymi drzwiami do pomieszczenia WC ( 1/08 ). Instalacja wyposażona zostanie
w odpowietrzenia dachowe zakończone rurami wywiewnymi (wywiewkami) oraz w zawory
napowietrzające. Dla umożliwienia czyszczenia, na pionach zabudowane zostaną czyszczaki (rewizje).
Przebieg rur kanalizacyjnych oraz miejsce zabudowy pionów pokazano w części graficznej projektu.
Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, natomiast
przepusty instalacyjne w przegrodach oddzielenia pożarowego wykonać o klasie odporności ogniowej
wymaganej dla tej przegrody. Instalacja kanalizacyjna winna być wykonana zgodnie z instrukcją
wydaną przez producenta rur oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw
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sztucznych". Nie stosować rur z PVC spienionego. Montaż rur wykonywać zgodnie z instrukcją ich
producenta.
Odprowadzenie skroplin z jednostek klimatyzacyjnych prowadzić zgodnie z częścią graficzną
opracowania. W przypadku, gdy podejście odprowadzające skropliny z jednostki klimatyzacyjnej
uniemożliwi ich spływ grawitacyjny, należy ją wyposażyć w pompkę skroplin.
INSTALACJA C.O.
Trasa istniejącej instalacji centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian. Wymianie podlegają
istniejące grzejniki oraz projektuje się nowe grzejniki w pomieszczeniu korytarza oraz WC dla
personelu. Dobrano grzejniki stalowe dwupłytowe (wkładką zaworową oraz odpowietrznikiem) firmy
INVENA - Zapotrzebowanie na moc dla pomieszczenia, moce oraz wielkości poszczególnych
grzejników zamieszczono w tabeli poniżej.

Lp.

Pomieszczenie

1/01
1/02

Korytarz
Sala żłobka
Magazyn
podręczny
Sypialnia
Pomieszczenie
higienicznosanitarne dla
dzieci
Pralnia/suszarnia
Pomieszczenie
gospodarcze
WC personelu
Istniejące
pomieszczenie bez
zmian

1/03
1/04
1/05
1/06
1/07
1/08
1/09

Powierz Zakładana Zapotrzeb
Ilość
chnia
ilość
owanie na
grzejników
[m2]
W/m2
moc [W]

Wymiar 1 Marka:
grzejnika INVENA
[mm]
(wys x szer.)
typ
500x1800
V33
500x1400
V22

Moc
1 szt
[W]

Moc
całkowita

3497
1995

6994
7980

57,32
66,94

120
120

6878
8033

2
4

15,96

120

1915

1

500x1400

V22

1995

1995

49,9

120

5988

3

500x1400

V22

1995

5985

23,84

120

2861

1

900x1200

V22

2759

2759

15,76

120

1891

1

500x1400

V22

1995

1995

4,62

120

554

1

500x400

V22

570

570

4,29

120

515

1

500x400

V22

570

570

7,58

120

910

1

500x700

V22

998

998

Czynnik grzejny dla nowych odcinków instalacji c.o. rozprowadzany będzie przewodami
poziomymi wykonanymi z rur wielowarstwowych, np. firmy TECE w systemie TECE FLEX
łączonymi zgodnie z technologią rekomendowaną przez producenta oraz prowadzonych
zgodnie z częścią graficzną. Przewody należy prowadzić na ścianach z zastosowaniem izolacji
o odpowiedniej grubości.
Uwaga: Na etapie wykonania należy zlokalizować grzejniki zgodnie z nową adaptacją pomieszczeń.
INSTALACJA KLIMATYZACJI
Układ klimatyzacji chłodzić będzie powietrze we wskazanych pomieszczeniach w celu
utrzymania odpowiedniego komfortu klimatycznego w przeważających okresach jego użytkowania.
Zastosowano 2 układy chłodzenia. Pierwszy dla pomieszczenia sypialni (pomieszczenie numer 1/04)
oraz drugi dla pomieszczenia sali żłobka (pomieszczenie 1/02). Układ działający w pomieszczeniu 1/04
składa się z 2 szt. klimatyzatorów ściennych (jednostki wewnętrzne) firmy KAISAI model KWX-18HRBI

str. 5

oraz
jednostki
zewnętrznej
–
agregatu
firmy
KAISAI
model
KWX-18HRBO.
Układ zastosowany w pomieszczeniu 1/02 składa się z jednostki zewnętrznej – agregatu firmy KAISAI
model KWX-24HRBO oraz 2 szt. klimatyzatorów ściennych (jednostki wewnętrzne) firmy KAISAI model
KWX-24HRBI. Lokalizacja urządzeń zgodnie z częścią rysunkową opracowania. W celu odprowadzenia
skroplin, należy poprowadzić instalacje grawitacyjną do istniejącego pionu kanalizacyjnego ( wg. części
graficznej ). Skropliny należy odprowadzić za pomocą rurek PVC, prowadzonych w wykonanych
wcześniej bruzdach. W przypadku włączenia do istniejących pionów kanalizacyjnych konieczne jest
zastosowanie syfonu zabezpieczającego przez przedostawaniem się nieprzyjemnych zapachów do
instalacji klimatyzacyjnej. Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym
przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Projektuje się instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla
wszystkich pomieszczeń objętych niniejszym opracowaniem. Przebieg kanałów, klap p.poż. i
usytuowanie elementów instalacji zgodnie z częścią graficzną.
CENTRALA WENTYLACYJNA:
Wprowadzenie niezbędnej ilości powietrza wentylacyjnego odbywać się będzie przy pomocy
centrali wentylacyjnej nawiewno-wywewnej z odzyskiem ciepła firmy KLIMOR model KLIMOR EVO-T
COMPACT 8000 zlokalizowanej w istniejącym pomieszczeniu o numerze 1/09, podwieszona pod
sufitem zgodnie z częścią graficzną. Przepływ powietrza nawiewanego w ilości 1108 m3/h (szczegółowe
informacje dotyczące centrali wentylacyjnej zamieszczone zostały w załączonej karcie katalogowej).
Skropliny z centrali odprowadzić przewodem wykonanym z PVC do istniejącej instalacji kanalizacji.
ILOŚĆ POWIETRZA:
Wymagana ilość powietrza wentylacyjnego określona została na podstawie krotności wymian
powietrza dla konkretnego pomieszczenia lub minimalnej niezbędnej ilości powietrza zgodnie z
przeznaczeniem pomieszczenia. Ilości powietrza dla poszczególnych pomieszczeń zestawiono w tabeli
poniżej:
Ilość misek
ustępowych

Ilość
dzieci

Ilość
opieku
nów

NAW
[m3/h]

WYW
[m3/h]

WYW
BRUD
NY

-

-

-

252

252

-

-

18

2

310

310

-

-

-

-

-

94

94

-

1

-

-

-

-

146

146

-

-

50

3

-

-

150

-

150

Lp.

Pomieszczenie

Powierzchnia
[m2]

1/01

Korytarz

57,32

2,93

1,5

1/02

Sala żłobka

66,94

2,93

-

15,96

2,93

2

49,9

2,93

23,84

2,93

Magazyn
podręczny
1/04
Sypialnia
Pomieszczenie
higieniczno1/05
sanitarne dla
dzieci
1/03

Wysokość
Ilość
[m]
wymian

Ilość
powietrza
[m3]

15
(dziecko)
20
(opiekun)

str. 6

Pralnia/suszar
nia
Pomieszczenie
1/07
gospodarcze
1/08 WC personelu
Istniejące
1/09 pomieszczenie
bez zmian
1/06

15,76

2,93

1

-

-

-

-

46

46

-

4,62

2,93

-

30

-

-

-

30

30

-

4,29

2,93

-

50

-

-

-

50

-

50

7,58

2,93

-

30

-

-

-

30

30

DYSTRYBUCJA POWIETRZA NAWIEWANEGO :
Powietrze pobierane będzie z zewnątrz budynku poprzez czerpnię ścienną zlokalizowaną w
miejsce obecnego okna ( zgodnie z częścią graficzną opracowania - kanał doprowadzający powietrze
do centrali zaizolować termicznie).
Dystrybucja powietrza wentylacyjnego odbywać się będzie za pomocą nawiewników
sufitowych (wyposażonych w regulatory stałego przepływu) oraz okrągłych kanałów wentylacyjnych o
średnicach podanych w części graficznej, wykonanych z blachy ocynkowanej oraz zaizolowanych
termicznie, rozprowadzonych w przestrzeni sufitowej.
USUWANIE POWIETRZA WENTYLACYJNEGO:
Wywiew powietrza będzie się odbywał przy użyciu wywiewników sufitowych połączonych
z centralą wentylacyjną za pomocą kanałów o określonych średnicach, wykonanych z blachy
ocynkowanej, zaizolowanych termicznie oraz rozprowadzonych w przestrzeni sufitu zgodnie z częścią
graficzną. Zużyte powietrze z części „czystej” usuwane będzie na zewnątrz budynku poprzez wyrzutnię
dachową. Powietrze zużyte z pomieszczeń sanitariatów odbywać się będzie przy pomocy kanałów
(wyposażonych w wentylatory kanałowe o wydatkach powietrza: dla pomieszczenia 1/05
w ilości 150 m3/h oraz dla pomieszczenia 1/08 w ilości 50 m3/h, np. firmy VENTURE INDUSTRIES model
TD-160/100 N SILENT) zakończonych wyrzutniami dachowymi.
KANAŁY WENTYLACYJNE:
Kanały wentylacyjne należy montować na zawiesiach i wspornikach zgodnie z wytycznymi
producenta kanałów. Izolację termiczną kanałów wykonać z wełny mineralnej o grubości 50mm
w płaszczu z folii aluminiowej. Średnice przewodów wentylacyjnych dobrano ze względu na prędkość
przepływu powietrza. Prędkości te zawierają się w granicach od 3 do 7 m/s (w zależności od miejsca
lokalizacji kanału wentylacyjnego). Kanały wentylacyjne wyposażyć w otwory rewizyjne umożliwiające
ich czyszczenie. Pokrywy rewizji powinny się łatwo otwierać i nie mogą obniżać szczelności instalacji
oraz właściwości akustycznych.
W tabelach poniżej zestawiono poszczególne elementy projektowanej instalacji wentylacyjnej.
Część opisowa oraz rysunkowa są elementami wspólnymi i należy je traktować jako łączne. W
przypadku zmiany trasy kanałów na etapie budowy wynikających z sytuacji niemożliwych do
przewidzenia podczas etapu projektowania poniższe zestawienia mogą ulec zmianą.

Nazwa
Kolano

Rozmiar
Ø80
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Ilość szt.
7

Kolano
Kolano
Kolano
Kolano

Ø100
Ø125
Ø250
465x290

2
4
3
1

Redukcja
Redukcja
Redukcja
Redukcja
Redukcja
Redukcja
Redukcja
Redukcja
Redukcja
Redukcja

Ø100►Ø80
Ø125►Ø100
Ø150►Ø100
Ø150►Ø125
Ø160►Ø150
Ø160►Ø125
Ø200►Ø150
Ø200►Ø160
Ø315►Ø125
Ø315►Ø200

3
2
2
2
2
2
1
2
1
1

Trójnik
Trójnik
Trójnik
Trójnik
Trójnik
Trójnik
Trójnik
Trójnik
Trójnik

100/80
125/80
150/100
150/125
160/100
160/125
200/125
315/100
315/315

4
3
3
1
1
1
1
1
1

Średnica
rury
Ø80
Ø100
Ø125
Ø150
Ø160
Ø200
Ø250
Ø315
465x290

Suma
długości
[m]
16,07
9,75
13,01
5,91
10,58
19,47
2,61
3,35
2

5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, wytycznymi, normami,
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uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszelkie prace
wykonywać zgodnie z:
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47 , poz. 401)
 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263)
Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót należy:
 zapoznać się z całością projektu,
 teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i
widocznie oznakować;

6. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU,KATEGORIA
GEOTECHNICZNA TERENU, PRZEPISY O ZABYTKACH



Istniejący stan zagospodarowania terenu działki nie ulega zmianie. Zadanie inwestycyjne
dotyczy prac wewnątrz budynku.
obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce nr 2451/2.

Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano na podstawie










przepisów ustawy prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy, w szczególności
przepisów § 12,13,60 i § od 241 do247 Rozp. Min.Infrast. z dnia 12kwietnia 2002r.w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
przepisów z zakresu ochrony środowiska, ochrony zabytków, ochrony przeciwpożarowej,
przepisów prawa cywilnego, dotyczących ochrony prawa własności (w szczególności art. 140,
art. 143 i art. 144k.c.).
Istniejący stan geotechniczny terenu nie zmienia się. Kategoria geotechniczna nie zmienia się.
Brak jest jakichkolwiek istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska z tytułu
realizacji projektowanego zadania inwestycyjnego. Emitowane ze spalania gazu w kotle
zanieczyszczenia nie zagrażają środowisku.
Roboty budowlane jak i powstający w wyniku ich realizacji obiekt budowlany są proste w
wykonywaniu i mają charakter typowych standardowych rozwiązań technicznych. Powstały
obiekt budowany charakteryzuje się znikomym skomplikowaniem.
Realizowany projekt budowany nie zawiera nowych niesprawdzonych w krajowej praktyce
rozwiązań technicznych.
Realizowana inwestycja nie wymaga warunków ochrony przeciwpożarowej określanych
odrębnymi przepisami.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie nie wykraczają poza granice
opracowania pod względem:
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Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych,
Wytwarzanych odpadów,
Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń,
Istniejącego drzewostanu, powierzchni ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowej i
podziemnej.

UWAGA:
- Przy wykonywaniu robót obowiązują – warunki Wykonania i Odbioru Robót BudowlanoMontażowych cz. II Instalacje Sanitarne
- Przed przystąpieniem do budowy należy uzyskać pozwolenie na budowę w Starostwie
Powiatowym w Głubczycach
- Zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
Rysunki oraz części opisowa są częściami projektu wzajemnie uzupełniającymi się. Informacje zawarte
na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej lub nie pokazane na rysunkach a ujęte w części opisowej
należy traktować jakby były zawarte w obu.

PROJEKTANT: …………………………………………….

SPRAWDZAJĄCY…………………………………………………….

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(dziennik Ustaw Nr 120 poz. 1126)
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Gmina Kietrz
Ul. 3 maja
48-130 KIETRZ

INWESTOR:

NAZWA
OPRACOWANIA:

INSTALACJI WOD-KAN i HVAC NA POTRZEBY ZMIANY
SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOLNEGO
NA ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY.

ADRES INWESTYCJI:

Głowackiego 37
48-130 KIETRZ

PROJEKTANT:

mgr inż. Piotr Klimczak
uprawnienia nr: OPL/1350/PBS/17
ul. Chrobrego 9/8
48-100 Głubczyce

05. 2021

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Część opisowa
1.
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji:
Roboty obejmują wykonanie instalacji wod-kan oraz HVAC na potrzeby zmiany sposobu użytkowania
części budynku szkolnego, który zostanie przekształcony w żłobek. Polegać one będą na:

wykonanie wewnętrznej instalacji wody pitnej, c.w.u. i kan. sanitarnej

wykonanie instalacji klimatyzacji

przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

próby i sprawdzenia wykonanych instalacji
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2.
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Prace wykonywane w związku z sieciami wod-kan oraz HVAC.

Prace związane innymi pracami budowlanymi prowadzonymi podczas inwestycji
3.
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych:
Należy przewidzieć zagrożenia mogące wystąpić na budowie:

zagrożenia wynikające z obsługi urządzeń technicznych

zagrożenia przy prowadzenia prac instalacyjnych

zagrożenie przy pracach spawalniczych/gorących

zagrożenie pożarem

inne zagrożenia mogące występować na budowie
4.
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonania robót budowlanych:
Roboty budowlane wykonywane w związku z budową stwarzają różnego rodzaju zagrożenia.
Wszystkie prace powinny być prowadzone przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi. Pracownicy wykonujący roboty
zagrażające bezpieczeństwu i ochronie zdrowia muszą mieć odpowiednie uprawnienia do prowadzenia
takich prac. Prace stwarzające szczególne zagrożenia musza być nadzorowane przez wyznaczone do
tego celu osoby (kierownicy robót, osoby o odpowiednich uprawnieniach). Wszyscy pracownicy musza
mieć wymagane przeszkolenie dotyczące znajomości i umiejętności stosowania przepisów BHP na
budowie. Przed przystąpieniem do robót należy obowiązkowo przeszkolić każdego pracownika na jego
stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokumentacja potwierdzająca powyższe
szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na terenie budowy dla organów kontrolnych.
Pracownicy na budowie muszą mieć odpowiednie ubranie ochronne oraz środki ochrony indywidualnej
(np. okulary spawalnicze, kaski itp.) Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w
komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, instrukcji
określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń
życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych. Wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów
oraz telefonów alarmowych powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i
zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
W celu zapobieżenia wypadkom przy realizacji przedsięwzięcia należy : przed przystąpieniem do robót,
wykonać niezbędne zabezpieczenia stref robót wynikające z odrębnych przepisów BHP; przeszkolić
pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP;
przeszkolić pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić im dostęp do
instrukcji udzielania pierwszej pomocy;
zorganizować stanowiska pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed wypadkami, stosować
maszyny i urządzenia sprawne , które spełniają wymagania BHP przez cały okres ich użytkowania i
przeszkolić pracowników przewidzianych do ich obsługi, zapewnić oznakowanie maszyn i dostęp do
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instrukcji ich obsługi. Całość robót wykonywać zgodnie z warunkami i normami zmieszczonymi w
projekcie budowlanym i uzgodnieniach dołączonych do projektu.
Budowa powinna być wyposażona w instrukcje określającą zasady zachowania się i sposobu ewakuacji
w przypadku wystąpienia zagrożeń zdrowia lub życia oraz zagrożeń pożarowych.
Poniżej podano podstawowe zasady BHP i p.poż.

po zakończeniu prac w budynku każdorazowo prowadzić kontrolę miejsc, w których wykonano
wykonywano prace gorące

do zabezpieczenia instalacji w mieszkaniach używać farb ekologicznych

po zakończeniu prac przeszkolić użytkowników w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń

udzielić użytkownikom informacji dotyczących prawidłowego działania zainstalowanych
urządzeń

do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p.poż. stosować ubrania niepalne

podczas prac gorących miejsce pracy wyposażyć w gaśnicę proszkową lub śniegową, koc
gaśniczy oraz apteczkę
Poza powyższym należy przestrzegać innych warunków podanych w:
- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz.
401) – Rozdział 16
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003r., nr 12
poz. 1138)
Zakres przepisów BHP mających zastosowanie przy robotach budowlano- instalacyjnych na
projektowanej budowie
Na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń
budowlanych takich jak:



elektronarzędzia
zgrzewarka

Wykaz przepisów BHP dotyczących prowadzenia prac budowlano – montażowo – instalacyjnych i
przepisów związanych:





Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano –
montażowych i rozbiórkowych,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi,
Rozporządzenie ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót drogowych i mostowych

Należy zastosować się do przepisów:
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Tekst podstawowego aktu BHP na budowie tj. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. W sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych,
Tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy. Dz. U. 191/2002 poz. 1596,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych










Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien zapewnić szkolenie BHP wszystkim
pracownikom będącym wykonywać roboty, oraz przeszkolenie i zapoznanie się z instrukcjami
obsługi stosowanych na budowie maszyn pracownikom przewidzianym do ich obsługi .
W czasie prowadzenia robót należy zapewnić organizację pracy i stanowisk w sposób
zabezpieczający pracowników przed wypadkami .
Stosowane w trakcie robót maszyny i urządzenia winny spełniać wymagania BHP przez cały
okres ich użytkowania , a pracownik powinien mieć dostęp do aktualnej instrukcji ich obsługi.
Maszyny powinny być wyposażone i oznaczone zgodnie z przepisami rozdziału 3
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26.09.1997 ze zmianami ( Dz.U. Nr 91 poz 811 z 2002).
Pracodawca powinien udostępnić pracownikom do stałego korzystania instrukcje dotyczące
udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić punkt apteczny oraz przeszkolić do jego obsługi
pracowników w udzielaniu pierwszej pomocy .
Należy stosować przepisy BHP przy składowani materiałów na paletach, w
stosach i materiałów sypkich

Głubczyce, dnia10.05.2020

mgr inż. Piotr Klimczak
uprawnienia nr: OPL/1350/PBS/17

OŚWIADCZENIE
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W świetle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 2018 r. poz.
1202 z późniejszymi zmianami) składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu
budowlanego inwestycji pod nazwą:

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJI WOD-KAN i HVAC NA POTRZEBY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI
BUDYNKU SZKOLNEGO NA ŻŁOBEK SAMOŻĄDOWY.
zlokalizowanego w: miejscowości Kietrz przy ul. Głowackiego 37 woj.opolskie
na działce o nr ewidencyjnym gruntu:2451/2
o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym technicznobudowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie uprawnień budowlanych w
specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona
informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego
obiektu budowlanego, uwzględnia w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust.
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. z późniejszymi zmianami)
spełniająca wymagani rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z
2003 roku Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

………………………………………………

……..……………………………………………

(pieczątka i podpis projektanta)

(pieczątka i podpis sprawdzającego)
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