INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Cześć architektoniczno-budowlana
Nazwa obiektu:
Urząd Pocztowy UP Łódź 17
Lokalizacja - adres obiektu: Łódź, ul. Moniuszki 4
Nr ewidencyjny działki:
działka nr 153/1 i 111/10
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego
Zamierzona inwestycja polegać będzie na remoncie elewacji i dachu budynku Urzędu Pocztowego UP Łódź
17 przy pl. Moniuszki 4 w Łodzi:
• roboty rozbiórkowe:
- demontaż rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, parapetów
- demontaż krat na elewacji
- miejscowe skucia zniszczonych tynków
- skucie tynków na ścianach poddasza
- demontaż kamer monitoringu, szyldu i innych elementów na elewacji do ponownego montażu po
zakończeniu robót
- demontaż istniejącego oświetlenia przy wejściu od strony ul. Moniuszki, kratek wentylacyjnych,
drzwiczek szafek kontrolno – pomiarowych i innych elementów przeznaczonych do wymiany
- demontaż drewnianych istniejących okien na poddaszu
• roboty budowlane:
- montaż stolarki okiennej na poddaszu
wykonanie nowych hydroizolacji i warstw posadzkowych balkonów
- wkucie w ścianę instalacji elektrycznych, prowadzonych obecnie po elewacji
- naprawa rys konstrukcyjnych i drobnych spękań na elewacji
- uzupełnienia mury i odtworzenia zniszczonych detali na elewacji
- renowacja okapu
- położenie nowej papy na dachu
- wykonanie instalacji odgromowej i antyoblodzeniowej
• prace wykończeniowe zewnętrzne:
- remont instalacji i schowanie pod tynkiem w bruzdach instalacji położonych obecnie bezpośrednio na
tynku
- prace tynkarskie – renowacja elewacji
- prace malarskie – malowanie elewacji i komimów
- montaż nowych rynien i rur spustowych
- montaż nowych obróbek blacharskich parapetów, gzymsów, attyk,
- montaż kamer monitoringu, szyldu, oświetlenia nad wejściem od ul Moniuszki i innych elementów
- montaż nowych kratek wentylacyjnych, drzwiczek szafek kontrolno-pomiarowych
- montaż krat okiennych po renowacji
-malowanie balustrady schodów, profili świetlika i zadaszenia nad zjazdem
• prace wykończeniowe wewnętrzne:
- wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach poddasza
- otynkowanie i malowanie ościeży wymienionych okien na poddaszu

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na terenie objętym inwestycją znajduje się budynek Urzędu Pocztowego UP Łódź 17. Do budynku
prowadzą wejścia od ul. Moniuszki, od pasażu oraz od strony dziedzińca. Na dziedziniec przy budynku
nie wjazdu. Od strony ul. Moniuszki znajduje się wjazd na kondygnację -1 budynku.
3. Elementy zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi
-brak takich elementów
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
Zagrożenia mogą wystąpić:
• podczas wykonywania robót z użyciem maszyn i innych urządzeń technicznych (betoniarki,
spawarki, piły, młoty udarowe, wiertarki, itp.), podczas wykonywania prac elektrycznych - ryzyko
urazów i porażeń prądem
• podczas wykonywania robót, przy których występuje możliwość upadku z wysokości ponad 5,0 m
a) możliwość upadku pracownika z rusztowania lub z elementu budynku – podczas prac na
rusztowaniach i elementach budynków
b) możliwość upadku narzędzi, materiałów budowlanych – podczas prac na rusztowaniach i elementach
budynku
c) możliwość porażenia pracowników piorunem – podczas prac podczas burzy
d) możliwość uszkodzenia rusztowań w trakcie prowadzonych prac przez czynniki naturalne – podczas
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
4.6. Podczas montażu i demontażu rusztowań
a) możliwość upadku rusztowania lub jego elementów składowych – podczas prac montażowych
b) możliwość upadku pracowników wykonujących montaż i demontaż rusztowań
c) możliwość porażenia prądem w przypadku wykonywania prac montażu i demontażu rusztowań
w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych
d) możliwość upadku poszczególnych elementów rusztowania w trakcie jego montażu i demontażu przy
występowaniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych.
- Pracownicy pracujący na wysokości powinni być poinstruowaniu przez kierownika budowy lub osobę
uprawnioną o grożącym im niebezpieczeństwie oraz zagrożeniu, które mogą stworzyć w stosunku do osób
trzecich, środkach ochrony indywidualnej, powinni przejść szkolenie BHP oraz posiadać aktualne badania
kwalifikujące ich do wykonywania prac na wysokości
- Osoby wykonujące montaż i demontaż rusztowań powinny posiadać wymagane uprawnienia.
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywani
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.
6.1. Należy stosować się do przepisów zawartych w :
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych z dn. 6 lutego 2003 roku
6.2. Roboty, przy wykonywaniu których występuje możliwość upadku z wysokości ponad 5,0 m
a) Rusztowania powinny być zaopatrzone w balustradę składającą się z deski krawężnikowej wysokości
15 cm oraz poręczy ochronnej umieszczonej na wys. 1,1 m ( w przypadku rusztowań systemowych
dopuszcza się wys. 1,0 m) ; przestrzeń między deską a poręczą powinna być wypełniona w sposób
zabezpieczający pracowników przed upadkiem.
b) Rusztowania powinny być zabezpieczone od zewnątrz siatkami ochronnymi i bezpieczeństwa. Wokół
rusztowań powinna być wyznaczona strefa niebezpieczna – ogrodzona i oznakowana w sposób
uniemożliwiający dostęp osób postronnych (wielkość strefy powinna być zgodna z zaleceniami
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych z dn. 6 lutego 2003 roku).
c) Zabrania się prowadzenia prac na rusztowaniach podczas wyładowań atmosferycznych, dodatkowo
rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną

d) Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub osobę uprawnioną
- po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających
zagrożenie dla bezpieczeństwa i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej
niż raz w miesiącu w zakresie określonym w instrukcji producenta.
6.3. Montaż i demontaż rusztowań
a) Rusztowania systemowe powinny być montowane z elementów systemowych i kotwione do ścian
zgodnie z zaleceniami producenta na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umożliwiającym odpływ wód opadowych. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego
odbioru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokole odbioru technicznego
b) Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do stosowania urządzeń
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości
c) Przed rozpoczęciem prac w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych napięcie
powinno być wyłączone.
d) Przed montażem i demontażem należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczna.
e) Demontowane elementy należy transportować na dół ( zabronione jest zrzucanie). Prace są
zabronione jeśli po zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność oraz w
czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, w czasie burzy lub wiatru o prędkości większej niż 10 m/s.
6.4. Pozostałe zalecenia:
- obszar robót należy ogrodzić i zakazać wstępu osobom nieupoważnionym i nie przeszkolonym.
- roboty należy prowadzić pod kierunkiem osoby z odpowiednimi uprawnieniami do prowadzenia
robót montażowych i budowlanych.
- pracowników i osoby związane z procesem budowlanym przebywające na terenie budowy
wyposażyć w środki ochrony osobistej (kask ochronny, rękawice)

Uwaga:
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pozostałych robót instalacyjnych
zawarte zostały w poszczególnych opracowaniach branżowych.
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