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CZĘŚĆ  OPISOWA: 

 1. Zakres i kolejność robót: 

Przebudowa i remont 5 kondygnacji byłego szpitala dziecięcego zlokalizowanych  
przy ul. Marszałkowskiej 24/26 na tymczasowe potrzeby Samodzielnego Publicznego 
Klinicznego Szpitala Okulistycznego. 

 W zakres prac wchodzi:  

1.1.Roboty rozbiórkowe i demontaże: 

− Poszerzenie (rozkucie) otworów drzwiowych w ścianie zewnętrznej z klatki schodowej K1 i K2  
na dziedziniec, 

− Rozbiórka ścianek działowych  gk  wg rys. arch. 

− Wyburzenie fragmentów ścian działowych murowanych wg rys. arch. 

− Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z futrynąmi wg rys. arch. 

− Demontaż fragmentów stropów podwieszanych systemowych,  

− Demontaż posadzki PCV  wg rys arch. 

− Skucie fragmentów posadzek z terakoty wg rys. arch. 
Roboty budowlane i montażowe:  

− Wykonanie zabudów gk. wg rys. arch. 

− Wykonanie ścianek działowych  gk wg rys. arch 

− Wykonanie nadproży w ścianach murowanych pod poszerzane otwory drzwiowe, 

− Wykonanie szlifowania podkładu betonowego po zdemontowanych posadzkach wg rys. arch.  

− Wykonanie wylewek betonowych pod projektowane posadzki, 

− Uzupełnienie i naprawy tynków  

− Montaż sufitów podwieszonych w przebudowywanych pomieszczeniach, 

− Wykonanie fragmentów instalacji elektrycznych i gazów medycznych oraz  przebudowa instalacji  wentylacji 
mechanicznej wg opracowań branżowych, 

− Osadzenie nowych drzwi w poszerzonych otworach zgodnie z rysunkami i wykazem. 
Roboty wykończeniowe : 

− Naprawy i układanie posadzek z linoleum wg rys. arch i kart pomieszczeń, 
Roboty instalacyjne: 

− Demontaże urządzeń sanitarnych, 

− Przebudowa instalacji wod-kan z montażem urządzeń, 

− Czyszczenie i wymiana części instalacji wentylacji mechanicznej, 

− Wykonanie fragmentów instalacji gazów medycznych (źródła) wg wskazań technologicznych, 

− Wykonanie przebudowy  fragmentów  instalacji elektrycznej i teletechnicznej wg wskazań 
technologicznych, 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub  rozbiórce: 

Nie występują . 

3. Elementy zagospodarowania działki mogące stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi: 

Nie występują . 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 

rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich występowania: 

− Prace związane z wysokością 

− Zagrożenia specyficzne dla rodzaju prowadzonych robót w trakcie realizacji  
5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych,   

   stosownie do rodzaju zagrożenia: 

    prace odbywać się będą  głównie w zamkniętym pomieszczeniu, obszar przebudowy należy zabezpieczyć i 

oznakować. 
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6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  

   do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

− Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia zostaną określone w trakcie przeszkolenia 
przeprowadzonego wśród wszystkich podwykonawców, z wpisaniem listy imiennej do książki bhp i 
złożeniem podpisów. Prace te nadzorował będzie koordynator bhp, będący jednocześnie kierownikiem 
budowy. 

− Konieczność stosowania przez pracowników środków  ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń tzn. kaski, odzież i buty ochronne, aparaty bezpieczeństwa i liny asekuracyjne, inne. 
Nadzoruje to kierownik budowy. 

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów,  

  substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy: 

Nie przewiduje się materiałów, wyrobów , substancji preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

8. 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: 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami i harmonogramem prac określonym przez kierownika 

budowy – koordynatora bhp. 

Środki ochrony ppoż. (gaśnice, koce) oraz podręczna apteczka przechowywane są na budowie w baraku 

kierownictwa i baraku szatniowym. Za powyższe środki jest odpowiedzialny kierownik  budowy – koordynator bhp. 

Ewakuacja w razie awarii , pożaru lub innych zagrożeń odbywa się poza teren budowy. 
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mgr inż. arch. Teresa Czaplińska 


