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OPIS TECHNICZNY

2.  Podstawa opracowania 

- Zlecenie : Wojskowy Instytut Łacznosci im. Prof. Janusza Groszkowskiego.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Wizja lokalna.

- Inwentaryzacja elewacji obiektu nr 26.

3. Cel opracowania

Celem  niniejszego  opracowania  jest  ocena  stanu  technicznego  fasad  budynku  oraz

przedstawienie  możliwosci  i  sposobu  przeprowadzenia  prac  remontowo  –  naprawczych  oraz

termomodernizacji  w  celu  nie  tylko  przywrócenia  pierwotnego  stanu,  ale  również  poprawienia

estetyki budynku oraz charakterystyki cieplnej. 

W zwiazku z powyższym opracowanie obejmuje m.in. nastepujące zagadnienia:

- dane ogólne o obiekcie,

- technologie wykonania napraw,

- technologie i kolorystykę ocieplenia w technologii lekko – mokrej.

4. Opis budynku

Nazwa obiektu - Budynek Warsztatu

Miejscowość - Zegrze Południowe

Adres - Budynek Nr 26

Własciciel obiektu - Wojskowy Instytut Łączności

Właściciel węzła - WIŁ

Rok budowy - 1958

Technologia - tradycyjna

Wielkość kondygnacji w  świetle - 3,30m

Liczba kondygnacji - 1
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Zestawienie powierzchni:

– kubatura budynku:                                                             1539,00m³

– kubatura pomieszczeń ogrzewanych netto:                       1033,00m³

– Powierzchnia zabudowy:                                                    335,00m²

– powierzchnia netto:                                                             329,00m²

– powierzchnia użytkowa budynku:                                      313,00m²

– powierzchnia użytkowa poddasza:                                         0,00m²

– powierzchnia usługowa:                                                         0,00m²

– powierzchnia ruchu:                                                               0,00m²

Dane ogólne:

Budynek posiada 1 kondygnację naziemną i nie jest podpiwniczony.

• ławy fundamentowe żelbetowe wylewane,

• ściany budynku wykonane są w technologii tradycyjnej,

• stropodach pełny, kryty papą,

• przewody wentylacyjne murowane,

• stolarka okienna drewniana,

• instalacje sanitarne,

• instalacja wody zimnej i ciepłej,

• kanalizacja,

• instalacja centralnego ogrzewania,

• instalacja elektryczna,

• instalacja telefoniczna.

5



5. Opinia techniczna na temat stanu istniejącego elewacji oraz elementów 

    związanych                                               

5.1. UWAGI WSTĘPNE 

             Badanie na obiekcie miało charakter rozpoznawczy, a ich głównym celem było rozpoznanie

rozwiązań budowlanych i wykończenia przegród zewnętrznych płaszczyzn elewacji oraz ocena ich

stanu  technicznego.  Rozpoznaniem  objęto  elementy  towarzyszące,  takie  jak:  okna,  obróbki

blacharskie, itp. 

5.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:  Elewacja i elementy związane wymagają remontu. 

5.3. WSTĘPNE WNIOSKI Z OGLĘDZIN 

Po  dokonanych  oględzinach  i  analizie  zebranych  materiałów  można  sformułować

następujące wnioski: 

Elewacja : Wykonana w technologii tradycyjnej z tynku cem. –wap. Ogólny stan techniczny  

                   tynków oceniany na dostateczny.

Obróbki blacharskie : Ogólny stan obróbek blacharskich oceniany jest jako dobry.

                   Podczas przeprowadzania prac termomodernizacyjnych należy zdemontowac wszystkie 

                   obróbki, oraz zamontowac nowe z uwzglednieniem grubości styropianu.
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6. Technologia wykonania napraw – elewacji i elementów związanych

6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Zgromadzenie niezbednego sprzętu i materiałów,

- Montaż rusztowań,

- Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń: daszki ochronne, wydzielone i ogrodzone strefy   

   bezpieczeństwa, uziemienia,

- Organizacja stanowisk zaplecza budowy.

6.2. KOLEJNOŚĆ ROBÓT

- Demontaż haków i innych elementów stalowych,

- Demontaż instalacji pirunochronnej,

- Demontaż obróbek (rynny, rury spustowe, pas podrynnowy, pas nadrynnowy, podokienniki itp.),

- Demontaż krat okiennych,

- Demontaż zadaszenia nad wejściem do budynku oraz osłony z 2 stron,

- Skucie odparzonych i spękanych tynków,

- Przygotowanie powierzchni ścian pod ocieplenie,

- Przeprowadzenie prac remontowych na płaszczyznach elewacji,

- Ułożenie płytek gresowych mrozoodpornych na stopniach,

- Wykonanie prac związanych (jak np. montaż krat, montaż nowej instalacji piorunochronnej itp.),

- Roboty porządkowe (oczyszczenie terenu, mycie okien i drzwi itp.).

6.3. PRACE ROZBIÓRKOWE

Przed  przystąpieniem  do  prac  demontażowych  i  rozbiórkowych  należy  wyznaczyć  miejsce

składowania  materiałów  na  placu  budowy.  Materiały  rozbiórkowe  powinny  być  sukcesywnie

transportowane do kontenera na nieczystości.
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7.  Technologia wykonania prac termomodernizacyjnych - ściany

7.1.  warunki wykonania prac

a) Wymagania techniczne dotyczące podłoża: 

     Zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej metody jest trwałość podłoża. Podłoże

powinno  być  nośne,  czyste,  suche,  związane  i  pozbawione  elementów  zmniejszających

przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej, a także wolne od nalotów i

wykwitów. Podłoże powinno być równe i płaskie. 

b)  Warunki atmosferyczne: 

     Prace można prowadzić wyłącznie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze od +5°C  

    do +25°C. 

c)  Materiały:   

     Do docieplenia należy zastosować kompletny zestaw materiałów do dociepleń zgodnie z   

     odpowiednią dla wybranego systemu Aprobatą Techniczną ITB. 

7.2.  Prace przygotowawcze 

Prace należy rozpocząć od przygotowania podłoża.

       Podłoże  do  przyklejania  płyt  termoizolacyjnych  powinno  być  wytrzymałe,  czyste,

związane  i  pozbawione  elementów  zmniejszających  przyczepność.  Prace  przygotowawcze

obejmują szczotkowanie i zmycie podłoża. Miejsca szczególnie nierówne oraz braki powstałe

po usunięciu wyprawy uzupełnić. 

W  celu  sprawdzenia  prawidłowości  przygotowania  podłoża  należy  wykonać  kontrolne

przyklejenie  próbek  stosowanej  izolacji  o  wymiarach  10,0x10,0cm  z  warstwą  kleju  nie

przekraczającą 1,0cm. Przy prawidłowym przygotowaniu podłoża i odpowiedniej jakości kleju,

przy  założeniu,  że  temperatura  otoczenia  wynosi  ok.  20°C,  a  wilgotność  powietrza  nie

przekracza  60%,  podczas  odrywania  po  trzech  dobach,  rozerwanie  powinno  nastąpić  w

warstwie izolacji. 

7.3.  Mocowanie płyt styropianowych 

          Do ocieplenia ścian zastosować samogasnące płyty styropianowe gr. 14 cm o współczynniku

przewodzenia ciepła  λ=0,039 W/mK. Na wysokości wienców oraz gzymsów, należy zastosowac tą

samą  grubość  styropianu  w  celu  zachowania  pierwotnych  pasów  gzymsowych.  Płyty  należy

układać na listwie startowej aluminiowej. 
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          W części cokołu należy zastosować płyty styropianowe gr. 8 cm, a cokół zabezpieczyć listwą

z kapinosem.

Ościeża okien i drzwi należy docieplić  styropianem gr.  5cm odmiany jak wyżej.  Jeżeli z

uwagi  na  brak  miejsca  nie  ma  technicznej  możliwości  zastosowania  styropianu  tej  gr.,  należy

przyjąć płyty o zmniejszonej grubości np. 3cm. 

     7.4.  Klejenie 

 Do  przyklejenia  płyt  termoizolacyjnych  do  podłoża  należy  stosować  zaprawę  klejową,

zgodnie  z  odnośną  Aprobatą  Techniczną  ITR.  Materiał  na  płytę  nakładać  metodą  pasmowo  -

punktową  (ciągłe  pasmo  wzdłuż  krawędzi i  kilka  "placków" we  wnętrzu  zachować  min.  40%

powierzchni sklejenia netto, przy czym krawędzie muszą być  przyklejone w 100%). Masę nakładać

tylko na powierzchnię płyt termoizolacyjnych, nigdy na podłoże. Po nałożeniu kleju na płytę należy

ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć,  aby uzyskać równą płaszczyznę w stosunku do

sąsiednich płyt. Nie należy dopuszczać do przeniknięcia kleju na powierzchnie boczne płyt. Płyty

należy układać w pasach poziomych "na mijankę” przesunięciem min. 15 cm oraz przewiązaniem

w narożach. Bezwzględnie należy unikać pokrywania się naroży płyt styropianowych z narożami

otworów okiennych i drzwiowych.

Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypełnić klinami lub mniejsze szczeliny poliuretanową

pianką niskorozprężną. W przypadku wystąpienia w warstwie płyt nierówności i uskoków należy je

zeszlifować  do  uzyskania  jednolitej  płaszczyzny.  Pył  powstały  podczas  szlifowania  dokładnie

usunąć. 

     

     7.5. Mocowanie za pomocą łączników mechanicznych 

        Po stwardnieniu kleju  (lecz nie wcześniej niż przed upływem 24 godzin)  przystąpić  do

osadzania  kołków  kotwiących.  Do  mocowania  płyt  należy  zastosować  łączniki  mechaniczne

wbijane, Projektuje się łączniki EJOT TID - T 8/60 L x 235 (długość min. 200,0mm, z długą strefą

rozporu) w ilości 6 sztuk na 1 m² ściany.

Projektowane  długości  łączników  można  skrócić  o  2  cm  przy  zastosowaniu  technologii

"TERMODYBEL" (z zaślepkami styropianowymi). 

       Dodatkowo należy zwrócić uwagę, aby talerzyki kołków nie  wystawały ponad warstwę

izolacji.  Niedopuszczalne  jest  również,  aby ich zbyt  mocne  wbijanie  powodowało  uszkodzenia

izolacji w miejscu styku z brzegiem talerzyka. Nie należy również mocować łącznika w odległości

mniejszej niż 10 cm od narożnika budynku oraz krawędzi otworów i elementów ściennych.
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7.6.  Obróbki blacharskie 

Istniejące obróbki blacharskie na docieplanych powierzchniach należy zdemontować przed

przyklejeniem termoizolacji. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wykonać nowe obróbki

z  blachy  stalowej  ocynkowanej  gr.  0,55mm  z  uwzględnieniem  projektowanej  grubości

termoizolacji. 

          Istniejące rynny i rury spustowe należy zdemontować i po wykonaniu robót dociepleniowych

zamocować nowe z blachy stalowej ocynkowanej  z uwzględnieniem grubości termoizolacji.

      Wszystkie  obróbki powinny być  tak  wyprowadzone,  aby ich  krawędź była  oddalona od

docelowej powierzchni elewacji min. 40 mm. 

Obróbki  powinny  być  zamocowane  w  sposób  stabilny.  Należy  zwrócić  uwagę,  aby  drgania

elementów  blaszanych  nie  były  przenoszone  bezpośrednio  na  cienkowarstwowy  element

wykończeniowy.  Wszystkie  wypukłe  narożniki  budynku  oraz  ościeża  otworów  okiennych  i

drzwiowych zabezpieczyć systemową listwą narożną z siatką. 

         Istniejące otwory wentylacyjne w ścianach budynku należy udrożnić, a następnie zamontować

w sposób trwały kratki wentylacyjne z PCV.

       7.7.  Wykonanie warstwy zbrojonej  

      Następnym etapem robót jest  wykonanie warstwy zbrojonej siatką.  Przed wykonaniem tej

czynności należy upewnić  się,  że powierzchnia  izolacji podlegająca zbrojeniu jest  odpowiednio

równa. Do wykonania warstwy zbrojącej zastosować aprobowaną siatkę z włókna szklanego oraz

zaprawę do zatapiania siatki.

       Warstwę zbrojoną wykonać wtapiając w ułożoną na termoizolacji świeżą masę klejową kolejne

wstęgi siatki z zakładem min. 10 cm, a następnie bezzwłocznie zaszpachlować je na gładko tym

samym materiałem,  zwracając  uwagę  na  dokładne  otulenie  siatki i  zachowanie  stałej  grubości

warstwy. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wtopiona, umieszczona pomiędzy 1/3 a 1/2

grubości  przekroju  warstwy  zbrojącej  (licząc  od  zewnątrz).  Dodatkowe  11  paski  siatki

(25,0x35,0cm) należy nakleić (pod kątem 45°) w narożnikach otworów okiennych i drzwiowych.

W dolnej części budynku, w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy

zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej. Grubość warstwy zbrojonej musi wynosić nie mniej niż

3 mm. 
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      7.8.  Wyprawa zewnętrzna 

           Po przeschnięciu i związaniu warstwy zbrojonej należy przystąpić do wykonania wierzchniej

warstwy elewacyjnej.  Na wyprawę zewnętrzną przewiduje się  tynk cienkowarstwowy mineralny

(faktura  kornik).  Podłoże  zagruntować  preparatem  gruntującym.  Tynk  układać  ręcznie,  na

wydzielonych powierzchniach jednym ciągiem, metodą "mokre na mokre". Sukcesywnie, w miarę

układania świeżej warstwy jednakowej grubości równej uziarnieniu materiału,  nadawać tynkowi

założoną  fakturę.  Należy  tak  kierować  robotami,  aby  nie  dopuścić  do  powstania  widocznych

styków. Należy bezwzględnie przestrzegać zasady, że jedna płaszczyzna musi być zakończona w

jednym  cyklu  technologicznym  lub  w  miejscu  przewidzianym  przez  nadzorującego  roboty.

Wykończona powierzchnia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością faktury

oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości. 

7.9.  Powłoki malarskie

       Po całkowitym wyschnięciu naciągniętego tynku należy wykonać powłokę malarską z farby

silikatowej firmy Atlas lub równoważnej o kolorze :

- elewacja (kolor główny) nr: 0328,

- elewacja (kolor główny) nr: 0618,

- tynk moziakowy:  nr 117

Należy stosować się do wskazówek producenta.

Kolorystykę elewacji pokazano na rysunkach nr 6 i 7.
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8. Technologia wykonania prac termomodernizacyjnych - strop niewentylowany

W razie  stwierdzenia  pęknięć  konstrukcyjnych  lub  dużych  ubytków stropu  wykonawca

zadania zobowiazany jest powiadomić Inspektora Nadzoru lub Inwestora.

Proponowane jest ocieplenie za pomoca styropapy o gr. 20cm.

Etapy przeprowadzania prac termoizolacyjnych stropu:

1. Przygotowanie i wyrównanie podłoża pod ocieplenie, (likwidacja ewentualnych tzw. „purchli” na

    papie).

2. Położenie paraizolacji o gr. min. 0,2mm.

3. Przyklejanie płyt styropapowych klejem bitumicznym (powłoki bitumiczne, które nie reagują ze

   styropianem).

4. Wykonanie hydroizolacja (np. papa termozgrzewalna).

5. Wszystkie kominy oraz wywiewy wentylacyjne powinny zostać wykończone po obwodzie 

    obróbkami blacharskimi – kołnierzami.

Płyty STYROPAPA mocuje się do podłoża za pomocą łączników mechanicznych (podłoża

betonowe) oraz przy użyciu klejów przeznaczonych do przyklejania styropianu (podłoża betonowe i

papowe) dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Klej należy układać bezpośrednio

na  podłoże.  Powierzchnie  podłoża  powinna  tworzyć  równą  płaszczyznę.  W przypadku podłoży

mineralnych (betonowych i zaprawy cementowej) oraz papowych zaleca się zagruntowanie podłoża

środkami bitumicznymi nie wpływajacymi destrukcyjnie na styropian.

9. Roboty związane 

9.1. KRATY OKIENNE, DRABINA STALOWA I INNE ELEMENTY ELEWACYJNE     

      Wszystkie elementy ślusarskie,  które uniemożliwiają lub w znaczacym stopniu utrudniają

wykonanie prac termomodernizacyjnych powinny zostać zdemontowane i na ewentualne zlecenie

Inwestora zamontowane ponownie z uwzględnieniem grubości ocieplenia. 

Powierzchnie  stalowe  krat  okiennych  należy oczyścić  szczotkami  stalowymi z  łuszczących  się

starych powłok malarskich. Miejsca korozji oczyscic do 3 - go stopnia czystości. Odpylić i pokryć

podkładową  farbą  chlorokauczukową.  Po  wyschnięciu  wykonać  dwukrotne  malowanie

nawierzchniową farbą chlorokauczukową. 

Drabinę  stalową  zlokalizowaną  od strony tylnej  należy  zdemontować  i  ponownie  zamontować

uwzględniając zastosowaną grubość docieplenia.
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 9.2. STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

         Projektuje się wyminę starej stolarki okiennej i drzwiowej (wg. rys. nr 5 - zestawienie stolarki

do wymiany).

- Stolarka okienna z PCV o współczynniku U = 1,1W/m²*K (z opcją rozszczelnienia).

- Stolarka drzwiowa współczynniku U = 1,5W/m²*K.

9.3. INSTALACJA ODGROMOWA 

Przed  przystąpieniem  do  robót  głównych  należy  zdemontować  istniejącą  instalację

odgromową  z  fasad  budynku  oraz  po  wykonaniu  wszystkich  prac  objętych  opracowaniem

zamontować ponownie z wymianą na nowe elementy.

9.4. ELEMENTY ELEWACJI

         Przed przystapieniem do prac ociepleniowych, wszystkie tablice informacyjne przymocowane

do  elewacji  należy  zdemontować,  a  po  wykonaniu  powyższych  prac  zamontować  ponownie

uwzględniając zastosowaną gruność docieplenia.

9.5. KŁADZENIE PŁYTEK GRESOWYCH

         Stopnie schodowe zlokalizowane od frontu i z tyłu budynku, zakwalifikowano do gruntownej

naprawy.  Po  naprawieniu  podłoża,  całość  należy  zagruntować  i  ułożyć  płytki  gresowe

mrozoodporne antypoślizgowe wraz z cokolikami na zaprawie klejowej.

9.6. WYKONANIE OPASKI BUDYNKU

         Po obwodzie budynku, w miejscach gdzie nie występuje utwardzony teren, należy wykonać

opaskę z kostki brukowej gr. 6cm (szara kostka), szer. 50cm, zakończonej obrzeżem betonowym

30x8x100cm.  Przed  położeniem  kostki  trzeba  wykorytować  daną  powierzchnię  do  głębokości

20cm,  następnie  wykonać  podsypkę  piaskową  gr.  10cm  zagęszczoną  ręcznie  oraz  podsypkę

cementowo – piaskową  gr.  3cm.  Pod obrzeżami należy wykonać  ławę  betonową wylewaną  na

miejscu budowy.

           Ziemię wydobytą podczas korytowania trzeba wywieźć samochodami samowyładowczymi z

terenu budowy. 

9.7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WĘZŁEM CIEPLNYM

         Węzeł jednofunkcyjny umieszczony w kotłowni dostarcza za pośrednictwem niezależnych

wymienników ciepło  na budynki.  Węzeł jest  zautomatyzowany, opomiarowany i wyposażony w

układ  automatyki  pogodowej.  Elementy  przyłącza  węzła  cieplnego  są  dobrze  zaizolowane  i
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zadbane. Są w dobrym stanie technicznym.  Jedynie fragmenty rur instalacji powinny być  lepiej

zaizolowane. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych, przewidzianych w audycie zmniejszy się

zapotrzebowanie na  ciepło,  dlatego będzie  trzeba dokonać regulacji węzła w celu  dopasowania

mocy urządzeń do zmniejszonej mocy i zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło. Węzeł cieplny

nie budzi zastrzeżeń pod względem stanu technicznego i wyposażenia.  Instalacja c.o. w dobrym

stanie  technicznym.  Instalacja  bez  widocznych  ognisk  korozji,  modernizowana  i  wymieniana

odcinkowo na bieżąco w ramach potrzeb i posiadanych środków. Grzejniki nie płukane, zamulone

co powoduje ich niską wydajność i obniża sprawność instalacji. Przewiduje się płukanie i regulację

instalacji c.o. 

9.8. UWAGI KOŃCOWE

        Roboty należy powierzyć doświadczonej, odpowiednio przeszkolonej i wyposażonej ekipie

wykonawczej. Poszczególne fazy robót powinny być przedmiotem odbioru.

Dotyczy :

• przygotowania placu budowy, wykonania daszków zabezpieczajacych i wynagrodzen zgodnych z

przepisami BHP - patrz Informacja BIOZ,

• montażu rusztowań - patrz Informacja BIOZ,

• przygotowania powierzchni ścian oceny nośności,

• wykonania reperacji tynków, montażu obróbek blacharskich,

• wykonania warstwy tynku,

• wykonania powłok malarskich,

• wykonania robót związanych,

Materiałem pomocniczym jest instrukcja wykonania będąca załącznikiem do Aprobaty Technicznej

ITB do każdego produktu i systemu. Integralną częścią opracowania jest załączona:

„Informacja  dotycząca bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  na  placu budowy"  zwana  informacją

BIOZ.
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CZĘŚĆ II 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

                 Na podstawie rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

(Dz.U.03.l20.l126. z dnia 10 lipca 2003 r.)  

Inwestycja: 

   

Termomodernizacja budynku Obiekt nr 26 – Warsztat

Inwestor: 

    Wojskowy Instytut Łączności

ul. Warszawska 22A

05-130 Zegrze Południowe

 

PROJEKTOWAŁ: 

                                          mgr inż. arch. Paweł Kułakowski ST-83/85

Przedmiot i zakres robót: 

            - Projekt termomodernizacji fasad budynku,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- docieplenie stropodachu wentylowanego,

- roboty związane.
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Wskazanie  elementów  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stanowić  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Przed rozpoczęciem robót teren budowy powinien zostać zagospodarowany w zakresie: 

• ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

•  urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla wykonawców, 

•  urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.    

Zasady zagospodarowania terenu budowy : 

•  teren działań budowlanych powinien zostać ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed   

   osobami postronnymi; 

•  materiały,  sprzęt lub inne przedmioty nie powinny być składowane na ciągach pieszych; drogi

komunikacyjne  dla  wózków  i  taczek  oraz  pochylnie,  po  których  dokonuje  się  ręcznego

przenoszenia  ciężarów  przygotować  ze  spadkami  nie  większymi  niż  10%;  przejścia  i  strefy

niebezpieczne  powinny  być  oświetlone  i  oznakowane  znakami  ostrzegawczymi  lub  znakami

zakazu; 

Roboty z wykorzystaniem maszyn i urządzeń: 

Zagrożenia  występujące  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  przy  użyciu  maszyn  i

urządzeń technicznych: 

• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w

miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

•  porażenie  prądem  elektrycznym  (brak  zabezpieczenia  przewodów  zasilających  urządzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).  Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz

narzędzia zmechanizowane powinny być    montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z

instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny

zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być

używane na terenie budowy tylko wówczas,  jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich

eksploatacji.  Wykonawca,  użytkujący  maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne,  nie  podlegające

dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchową

lub instrukcje obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych,

kierowcy  wózków  i  innych  maszyn  o  napędzie  silnikowym  powinni  posiadać  wymagane

kwalifikacje.  Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie

posiadają kabin, powinny być: 

• zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
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• osłonięte w okresie zimowym.

Materiały niebezpieczne 

    Materiały  niebezpieczne  (np.  rozpuszczalniki)  należy  przechowywać  w  miejscach  i

opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych. 

Praca na wysokości 

        Praca na wysokości to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co

najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. 

Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie do wysokości, na

jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 

• osłonięta  jest  ze  wszystkich  stron do  wysokości  co  najmniej  1,5  m  pełnymi  ścianami  lub

ścianami z oknami oszklonymi, 

• wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem

z wysokości. 

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub

ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako

przejścia,  powinny  być  zainstalowane  balustrady  składające  się  z  poręczy  ochronnych

umieszczonych na wysokości co najmniej l,  lm i krawężników o wysokości co najmniej 0,15m.

Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub

przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. 

Jeśli  ze  względu  na  rodzaj  i  warunki  wykonywania  Prac  na  wysokości  zastosowanie

balustrad  jest  niemożliwe,  należy stosować inne  skuteczne  środki ochrony pracowników przed

upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy. 

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający

pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi 

Przy pracach na: 

• drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie przeznaczonych na  

   pobyt ludzi, 

• na wysokości do 2m nad poziomem podłogi nie wymagających od pracownika    

  wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej 

      wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby: 

- drabiny, klamry rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone 

przed nie przewidywana zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na
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przewidywane obciążenie, pomost roboczy spełniał następujące wymagania: 

- powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i 

              niezbędnych materiałów, 

- podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana, 

- w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o 

             wielkości dopuszczalnego obciążenia 

Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone   

            odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach. 

Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach 

budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na

drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub 

podłogi należy w szczególności: 

• przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na 

których mają być  wykonywane prace,  w tych ich stabilność,  wytrzymałość na: przewidywane

obciążenie  oraz  zabezpieczenie  przed  nie  przewidywaną  zmianą  położenia,  a  także  stan

techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń 

mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 

•  zapewnić  stosowanie  przez  pracowników,  odpowiedniego  do  rodzaju  wykonywanych  prac,

sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa 

 z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa

z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.), 

• zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do 

    prac na wysokości. 

     Wymagania ww. dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i

innych  podwyższeniach,  jeżeli  rodzaj  pracy  wymaga  od  pracownika  -  wychylenia  się  poza

balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała

grożącej upadkiem z wysokości. 

 Niedopuszczalne  jest  składowanie  materiałów bezpośrednio  pod  elektroenergetycznymi

liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów)

niż określają to przepisy szczególnie (2 - 10m w zależności od rodzaju linii NN, WN i napięcia).

Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub

maszyn  i  urządzeń  budowlanych  bezpośrednio  pod  liniami  napowietrznymi  lub  w  odległości

bliższej (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów niż określają to przepisy szczególnie (2 -15 m

18



w zależności od rodzaju linii NN, WN i napięcia). 

     W razie stosowania urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowanie tych odległości odnosi się

do najdalej wysuniętego  punktu ruchomego  lub stałego elementów tych urządzeń oraz ładunku

transportowego tymi urządzeniami. 

Roboty należy wykonywać przestrzegając przepisów: 

Roboty należy wykonywać przestrzegając przepisów:

• Rozporządzenia Ministra Pracy Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów  

   bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.844), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

   pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U.03A 7.40 l), 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

   pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i  

   drogowych (Dz.u. 01.118.1263), 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 27.04.2000 w sprawie bezpieczeństwa i ' higieny  

   pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.00AOA70). 

  Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników 

   Przed przystąpieniem do realizacji robót kierujący budową powinien wskazać:

• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony, indywidualnej,  

  zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami, 

• sposób przechowywania i przemieszczania materiałów , wyrobów, substancji oraz 

   preparatów niebezpiecznych na terenie budowy, 

• wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczną sprawną  

   komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych  

   zagrożeń, 

• wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 

   do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych, rozmieszczenie 

   urządzeń p.poż wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi rozmieszczenie 

   sprzętu ratunkowego, 

• rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych, stref  

   ochronnych ,wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i  

   składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, 
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• strefy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego. 

     Dla zapewnienia bezpiecznego procesu budowania, kierujący budową powinni opracować  

   instrukcję zgodnie z zasadami ustalony w przepisach dotyczących bezpieczeństwa higieny  

   pracy. 

Wykaz aktów prawnych pomocnych do opracowania przez kierownictwo budowy 

planu BIOZ:

• ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz.U z 1958 r. Nr 21 poz. 94, 

• ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, Dz.U. Nr 122 poz. 1321, 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

  szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

  Dz.U. Nr 62 poz, 285, 

• rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie

  rodzaju prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 

  Dz. U. Nr 62 poz. 2887, 

• rozporządzenie Rady ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych

   posiłków i napojów, Dz. U. Nr 60 poz, 278, 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w

   sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. Nr 129 poz. 844, 

• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 200 1 r w sprawie

   bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

  technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych, 

  Dz. U. Nr 118 pozo 12657, 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajów urządzeń 

  technicznych podlegających dozorowi technicznemu, Dz. U. Nr 120 pozo 10217, 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

   bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

   Dz. U. Nr 47 poz. 4017. 
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CZĘŚĆ III                                                                                           Warszawa 10.08.2018r.

OŚWIADCZENIE  

 

      Zgodnie  z  wymogiem Prawa  Budowlanego,  Ustawa  z  dnia  07  lipca  1994 r.,  niniejszym

oswiadczam, że projekt pt. : „Termomodernizacja budynku Wojskowego Instytutu Łączności im.

Prof. Janusza Groszkowskiego w Zegrzu Południowym” przy ul. Warszawskiej 22a – obiekt nr 26,

sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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