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                                                       CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT BUDOWY

Przebudowa oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Jesionowej i ulicy Dworcowej w Radostowicach

Przed przystąpieniem do robót należy spełnić wymagania zawarte w uzgodnieniach i opiniach właścicieli i użytkowników wszelkich urządzeń i sieci technicznych na zbliżeniach i skrzyżowaniach z projektowaną linią kablową.)

2. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT MONTAŻOWYCH   OBEJMUJE :
a) Roboty ziemne -   linia  kablowa prowadzona będzie w ziemi.

- zapoznanie pracowników z projektem budowlanym
- przygotowanie placu budowy
- wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu linii kablowej nN
- wykonanie przekopów kontrolnych w celu  ochrony  niezinwentaryzowanego  uzbrojenia 
- rozbiórka nawierzchni  z kostki brukowej
- wykopy liniowe na odkład
- oczyszczenie dna wykopu
- ułożenie kabli w wykopie
- po ułożeniu linii kablowych przed  zasypaniem dokonać odbioru z przedstawicielem użytkownika  sporządzając protokół  robót zanikowych  ,oraz zlecić  geodecie inwentaryzację linii kablowej przed  zakryciem
- zasypanie wykopu
-ułożenie nawierzchni z kostki brukowej
- uporządkowanie i przywrócenie  terenu do stanu pierwotnego przed robotami
b) Roboty montażowe w rejonie placu zabaw 	
- wykonanie wykopu pod fabryczny fundament słupa oświetleniowego
-montaż fundamentu fabrycznego pod słup oświetleniowy
-montaż słupa oświetleniowego na fundamencie fabrycznym
-montaż na słupie oświetleniowym wysięgnika z oprawą oświetleniową
na trasie kabla 
- ułożenie rur ochronnych na skrzyżowaniach ze zbrojeniem podziemnym
- ułożenie rur ochronnych na całej długości kabla przeznaczonego do monitoringu
- ułożenie kabla  w wykopie na odpowiedniej głębokości
Roboty demontażowe i montażowe należy prowadzić ze zwyżki samochodowej
 3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 
Plan  BIOZ opracowano na podstawie  :
Projektu  wykonawczego  sporządzonego  przez  projektanta : inż. Jana Chromika
4. ODPOWIEDZIALNOŚC I UPRAWNIENIA W ZAKRESIE NADZORU
   Bezpośrednio nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio:
   Kierownik budowy 
   Do obowiązków  kierownika budowy należy :
  -Kordynacja wykonania prac pod względem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  -Organizacja dostaw materiałów i sprzętu
  -Organizacja prac zgodnie z przepisami bhp i poż
  -Szkolenie pracowników
  -Kontakt z Inwestorem 
   Kierownik budowy uprawniony jest do kontaktu z osobami z nadzoru. 
5. DOKUMENTY BUDOWY
Dokumenty budowy znajdują się w biurze Urzędu Gminy . Są to :
-Dziennik budowy
-Uprawnienia kierownika budowy
-Decyzje o pozwoleniu na budowę (ostateczna)
-Dokumentacja  budowy
-Procedury i instrukcje.
-Kopie uprawnień operatorów
6. MIEJSCE PROWADZENIA ROBOT, DROGI TRANSPORTU I EWAKUACJI, RUCH KOŁOWY I PIESZY NA TERENIE BUDOWY
 Prace wykonywane będą w pomieszczeniu szkoły  na  działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi zaznaczonymi w Projekcie zagospodarowania.
Ruch kołowy i pieszy odbywa się na terenie budowy drogą według ogólnych zasad przepisów ruchu drogowego.
Prowadzenie wykopów należy prowadzić odcinkami tak aby na bieżąco przywracać teren do stanu pierwotnego nie pozostawiając otwartych wykopów na następny dzień.
7. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH SIECI TECHNICZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH  NA TERENIE BUDOWY
Na  terenie budowy oraz w bezpośrednim sąsiedztwie występują sieci : 
-sieć wodociągowa
-kanalizacja  i deszczowa
-sieć energetyczna NN i SN i WN  
-sieć gazowa
-ruch pieszy uczniów i przedszkolaków 
-sieć telefoniczna
-kanalizacja sanitarna
 Należy zachować szczególne środki ostrożności w czasie wykonywania prac w tych rejonach z uwagi na dużą ilość dzieci przebywających w szkole i w przedszkolu

8.ELEMENTY  TERENU KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

- ruch drogowy kołowy odbywa się zgodnie ze znakami drogowymi
- przemieszczające się pojazdy i maszyny przy robotach ziemnych 
- sieci wymienione w pkt.7
            
9. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.

 Zagrożenia mogą wystąpić przez :

-Uderzenie przez przemieszczane przedmioty 

-Spadające przedmioty i elementy  podczas robót  na  wysokości

-Upadek ludzi z wysokości  w czasie montażu 

-Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi 

-Kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – elektronarzędzia oraz napędy maszyn i urządzeń

-Kontakt z przedmiotami gorącymi – przy prowadzeniu prac spawalniczych.

-Porażenie prądem elektrycznym może wystąpić w czasie posługiwania się elektronarzędziami oraz innymi   urządzeniami   zasilanymi w energię elektryczną (urządzenia elektryczne należy stosować  ze sprawną instalacją przeciwporażeniową.)
- Przy wykonywaniu prac w bezpośrednim sąsiedztwie kabli i  urządzeń elektrycznych

- Przy wykonywaniu demontażu    ,montażu ,pomiarów i prób ruchowych. 

-Zaprószenie oczu może wystąpić w czasie obsługi pilarek, szlifierek, wiertarek młotów udarowych.

-Potknięcie i poślizgnięcie się podczas przechodzenia przez miejsca wilgotne i zabłocone, ośnieżone,  nastąpienie na przedmioty bądź nierówności terenu.

-Najechanie przez środki transportu i sprzęt ciężki . 

-Uderzenie się o nieruchome przedmioty. 
.
-Rozerwanie się tarczy – występuje podczas użytkowania tarcz do szlifowania i cięcia 

-Zawalenie się rusztowania – występuje podczas montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań 

-Hałas  .

-Urazy kręgosłupa  podczas ręcznego transportu i montażu materiałów

-Przysypanie, przygniecenie obsuwającą się ziemią – może nastąpić przy pracach ziemnych.

Podczas wykonywania prac ziemnych należy zabezpieczyć skarpy wykopów pionowych przez podparcie lub rozparcie ścian (np. deskowanie )
Podczas wydobywania urobku z wykopu sposobem mechanicznym zachować bezpieczną odległość, nie składować urobku i innych materiałów w granicach klina odłamu. Ruch środków transportowych może odbywać się poza klinem odłamu gruntu.
W trakcie wykonywania robót może nastąpić uderzenie, przygniecenie elementem transportowym podczas transportu, przeładunku i montażu np. mas ziemnych, bębnów z kablem. Należy wyznaczać strefy niebezpieczne, używać sprawnych urządzeń do transportu.  
Upadek na płaszczyźnie – zagrożenie występować będzie na drogach i ciągach komunikacyjnych. Należy zwrócić uwagę na wyznaczenie bezpiecznych dojść, nie zastawianiu ich, utrzymaniu porządku i czystości oraz stosowaniu prawidłowego obuwia.
10. ZASADY PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Szczególnych zagrożeń  w trakcie budowy nie przewiduje się, jednakże należy oznakować i przygotować drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru ,awarii lub innych zagrożeń.  Przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić instruktaż omawiając z pracownikami zakres oraz charakter wykonywanych prac. W przypadku wystąpienia zagrożenia należy :
- bezzwłocznie powiadomić kierownika budowy
-osobę nadzorującą prace.
-przystąpić do udzielania pomocy poszkodowanym
-zawiadomić odpowiednie służby ratownicze
-ostrzec osoby postronne przed zagrożeniem
-wstrzymać ruch kołowy – jeżeli jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa
-oznaczyć teren zagrożenia
W przypadku natrafienia na urządzenia podziemne, które nie były zinwentaryzowane praca należy wstrzymać do czasu podjęcia decyzji przez Inspektora nadzoru
Instruktaż prowadzą :
           -pracodawca,
           -kierownik budowy 
           -mistrz
           -brygadzista.
.W trakcie prowadzenia instruktażu należy wykorzystać :
    a) instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
    b) instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
    c) instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,
    d) instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach na wysokości,
    e) instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
    f) instrukcję bhp przy transporcie ręcznym,
    g) instrukcję bhp przy składowaniu materiałów 
    h) instrukcję bhp eksploatacji elektronarzędzi,
    i) instrukcję prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych,
    j) instrukcję przeciwpożarowa,
    k) dokumentacje techniczne
Fakt przeprowadzenia instruktaży należy  udokumentować wpisami do protokołu  instruktaży potwierdzone podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktaży odpowiedzialny jest bezpośredni przełożony (brygadzista, mistrz) nadzorujący wykonywane prace.
W trakcie instruktażu należy przekazać  :
- informację o warunkach atmosferycznych,
- bezpieczne metody wykonywania prac,
- informację o występujących zagrożeniach oraz sposobach zabezpieczania się przed ich skutkami 
- zasady komunikowania się pracowników,
- zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach i w ich pobliżu,
-zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, a w szczególności udzielenia pierwszej pomocy,   sposobie postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia
   zdrowia lub życia, sposobie powiadamiania służb ratowniczych w przypadku powstania lub zauważenia zagrożeń).
11. Zabezpieczenie robót ziemnych:

 -przy wykonywaniu wykopów teren należy oznakować za pomocą tablic ostrzegawczych oraz wyznaczyć strefy niebezpieczne. 
-przejścia i strefy niebezpieczne w trakcie budowy  oznakować znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu
-określić na podstawie projektu budowlanego położenia instalacji i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót
 -przestrzegać zakaz wykonywania robót montażowych w temp. poniżej – 5°C.
       -podczas prowadzenia robót ziemnych i montażowych przestrzegać ogólnych i zakładowych norm bezpieczeństwa  
        12. wskazania środków  technicznych  i organizacyjnych
    Podczas wykonywania prac należy :
   -stosować odpowiednią odzież ochronną, a w szczególności kaski ochronne,
   -stosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zalaniem urządzeń elektrycznych
   -przestrzegać poleceń bezpośredniego przełożonego na budowie,
   -przestrzegać zasad wzajemnej współpracy i pomocy,
   -przestrzegać  ładu i porządku w miejscu pracy,
   -zapewnić łatwy dostępu do środków pierwszej pomocy medycznej,
   -zapewnić łatwy dostęp do elementów odcinających energię elektryczną
   -roboty związane z wykonywaniem przewiertów należy wykonywać ze szczególną ostrożnością
   -stosować sprawny sprzęt techniczny 
   -posiadać sprawny sprzęt gaśniczy 
   -z uwagi na prowadzenie prac w strefie ruchliwej ,pracownicy zobowiązani są do posiadania kamizelek odblaskowych
   - realizując prace ziemne należy szczegółowo obserwować wydobywany materiał 
13. Punkt udzielania pierwszej pomocy  przedlekarskiej
Punkt udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej znajduje się na terenie szkoły .
Telefony alarmowe to telefony ogólno dostępne w sieci krajowej  :
Pogotowie ratunkowe   - 999
Straż pożarna                - 998
Policja                           - 997
Wypadek przy pracy musi być zgłoszony ,poza formalnościami regulowanymi przepisami ,w trybie natychmiastowym  kierownika budowy a pod jego nieobecność  inspektorowi BHP  z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku i zabezpieczenia  miejsca wypadku. Równocześnie należy zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom .
14. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów BHP
Za nieprzestrzeganie wymaganych na stanowiskach pracy  przepisów  BHP oraz za brak stosowania przez pracowników odzieży i sprzętu ochronnego będą wyciągane konsekwencje łącznie z wstrzymaniem robót z winy wykonawcy. Pracownicy nie stosujący się do przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie będą z niej usuwani.
15.  UWAGI OGÓLNE
Na terenie budowy należy wyznaczyć strefy niebezpieczne .Teren budowy oznakować odpowiednimi tablicami informacyjnymi . Na terenie szkoły i przedszkola prowadzenie prac musi odbywać się za Dyrekcji szkoły i Przedszkola . Prace wykonywane w  złączach kablowych   i w miejscach niebezpiecznych poza rozdzielniami muszą się odbywać według zasad określonych w poleceniach i pod nadzorem służb eksploatujących  te obiekty Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii kablowej muszą posiadać aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP, odpowiednie do stanowiska pracy. W godzinach nocnych i o zmroku  miejsca niebezpieczne w rejonie prowadzonych prac należy zabezpieczyć i oświetlić.  
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