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1. Zakres robót 

 Zakres robót w ramach przedsięwzięcia pt Sieć wodociągowa w drodze o nr ewid. 272/3, 
273/2, 274/6, 273/4, 274/7 – ul. Stokrotki w Cekanowie. 
obejmuje wykonanie: sieci wodociągowej z rur ø 110 PE 100 o długości 158,5 m i ø 90 PE 100 o 
długości 95 m. 
Realizacja robót polegać będzie na dokonywaniu odkrywki gruntu w sposób mechaniczny oraz 
częściowo ręczny odcinkami, montaŜu rurociągów w przygotowanym wykopie oraz zasypywaniu 
gruboziarnistym piaskiem lub gruntem rodzimym z zagęszczeniem przy uŜyciu zagęszczarek 
mechanicznych. Wybudowany wodociąg naleŜy podłączyć do istniejącej sieci wodociągowej. 
Wykopy wykonywać o ścianach pionowych wąskoprzestrzenne, odeskowanych obustronnie, 
mechanicznie koparką a w miejscu kolizji i zbliŜeń do istniejącego uzbrojenia ręcznie.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie sieci wodociągowej krzyŜujące i biegnące 
równolegle w wykopem zabezpieczyć przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesić w sposób 
zapewniający ich działanie.  

• Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonywać ręcznie bez uŜycia sprzętu cięŜkiego.  
 
2. Stan zainwestowania 
 

Roboty prowadzone są na terenie działek nr ewid. 272/3, 273/2, 274/6, 273/4, 274/7 – ul. Stokrotki w 
Cekanowie. 
 

3. Elementy zagospodarowania stanowiące zagroŜenie bezpieczeństwa i  
    zdrowia. 

Przy realizacji inwestycji naleŜy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy mające 
wpływ na bezpieczeństwo ludzi: 

� prowadzenie robót w pasach drogowych,  

� prowadzenie robót wzdłuŜ i w pobliŜu istniejących obiektów budowlanych, 

4. Przewidywane zagroŜenia, które naleŜy uwzględnić przy realizacji robót 

a) przy robotach ziemnych 

� moŜliwość wypadku związanego bezpośrednio z pracą sprzętu (koparki, samochody 
cięŜarowe) i dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na budowie jak i osób 
postronnych, 

� moŜliwość osunięcia gruntu w wykopie, 
� moŜliwość osunięcia do wykopu elementów drogi takich jak krawęŜnik, płytka 

chodnikowa, kamień itp. 
� wpadnięcie do wykopu. 

           b) przy robotach montaŜowych 

� poparzenie podczas procesu zgrzewania rur, 

� uszkodzenia ciała związane z uŜytkowaniem narzędzi i elektronarzędzi,   
nieostroŜnym rozładunku, przenoszeniu i montaŜu rur itp. 
 

5. InstruktaŜ 
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Obowiązki wynikające z przeprowadzenia szkolenia instruktaŜowego na terenie budowy 
obowiązany jest wykonać kierownik budowy lub osoba wytypowana przez wykonawcę posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni posiadać aktualne 
szkolenia zgodne z rodzajem wykonywanej pracy. 

6. Środki  techniczno-organizacyjne zapobiegawcze niebezpieczeństwu powstania 
wypadku 

a) zabezpieczenie terenu 

Teren budowy lub robót  naleŜy zabezpieczyć ogrodzeniem wg potrzeb. JeŜeli w związku z 
wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to naleŜy oznakować 
zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Przejścia dla pieszych powinny być 
wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo. Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu 
pieszego jednokierunkowego musi wynosić min. 0,75 m, a dla ruchu dwukierunkowego min. 1,2 m. 
Miejsca niebezpieczne i przejścia winny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu oraz powinny być dobrze oświetlone. 

b) bezpieczeństwo ludzi 

� pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlano–montaŜowych a takŜe przy 
obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego oraz przy 
zagospodarowaniu placu budowy muszą posiadać orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu 
do określonej pracy i kwalifikacje dla danego stanowiska regulowane odrębnymi 
przepisami, 

� pracownicy nie mogą być zatrudnieni na danym stanowisku pracy w przypadku gdy 
posiadają przeciwwskazania lekarskie do wykonywania określonego rodzaju pracy oraz 
gdy nie zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

� pracownicy wykonujący funkcję operatorów maszyn budowlanych, dźwignicowych, 
kierowców wózków silnikowych i innych maszyn budowlanych o napędzie silnikowym 
muszą posiadać uprawnienia wydane przez właściwą komisję kwalifikacyjną,  

� operator nie moŜe opuszczać stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub innego 
urządzenia budowlanego,  

� w przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia 
budowlanego naleŜy je niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii. 

� ludzie pracujący na budowie jak równieŜ inne osoby postronne nie mogą przebywać w 
zasięgu pracy koparek oraz w pobliŜu samochodów przy załadunku i rozładunku. 
Pracownicy pracujący na budowie winni być wyposaŜeni w odzieŜ ochronną roboczą oraz 
sprzęt zabezpieczenia osobistego.   

� roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie niniejszego projektu.    

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci i linii elektroenergetycznych, 
winno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą 
być one wykonywane od istniejącej sieci i naleŜy zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny.  

JeŜeli  w trakcie wykonywania robót ziemnych  dojdzie do przypadkowego   
odkrycia przewodów instalacji naleŜy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia 
tych instalacji i określenia dalszego prowadzenia robót. W przypadku wykonywania wykopów na 
placach, ulicach, podwórzach i innych  miejscach dostępnych dla osób zatrudnionych przy robotach, 
naleŜy wokół wykopu  ustawić poręcze ochronne i oznaczyć napisem „osobom nie upowaŜnionym 
wstęp wzbroniony”, a w nocy oznaczyć czerwonym światłem ostrzegawczym.  

Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych bez rozparcia lub podparcia mogą  być 
wykonywane tylko do głębokości 1 m. w gruntach zwartych, w przypadku gdy  teren przy  wykopie nie 
jest obciąŜony w pasie o szerokości równej głębokości  wykopu. W przypadku głębokości większej niŜ 
1.0 m wykop naleŜy szalować. W przypadku gdy wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1m, naleŜy 
wykonać zejście  (wejście) do wykopu. Przy wykonywaniu robót ziemnych koparka powinna być 
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ustawiona w odległości min 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób 
pomiędzy ścianą wykopu a koparką równieŜ w czasie postoju jest zabronione. 

c) zabezpieczenie sprzętu 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być uŜywane na 
terenie budowy  tylko wówczas gdy zostały wystawione dokumenty uprawniające je do eksploatacji. 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinien być 
sprawdzony pod względem sprawności technicznej i bezpieczeństwa  uŜytkowania. Maszyny i inne 
urządzenia powinny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych nie naleŜących do obsługi. 
 


