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CZĘŚĆ OPISOWA
1. Zakres robót
Zakres robót obejmuje wykonanie drenażu wokół budynku Zespołu Szkół Nr 5 przy
ul. Kutrzeby 2A w Płocku (dz. nr 2906/151, 2906/152)
W trakcie budowy będą realizowane następujące roboty:
- wykopy liniowe
- montaż studzienek rewizyjnych Ø425
- montaż rur drenarskich PP typu TP o sztywności obwodowej SN 8 Ø 160mm
- montaż rur drenarskich PP typu TP o sztywności obwodowej SN 8 Ø 200 mm
- podsypka żwirowa o grubości 20 cm.
- obsypka drenażu mieszanką żwirowo-piaskową
- zasypka wykopów pospółką
- zasypka wykopów z zagęszczeniem
2. Istniejące obiekty budowlane
Istniejące obiekty budowlane ujęte są na mapie do celów projektowych w skali 1:500. Na
terenie działek objętych opracowaniem, oprócz budynku Zespołu Szkół Nr 5, istnieją
przyłącze wody, sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza
energetyczne i teletechniczne.
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Na trasie projektowanego drenażu opaskowego elementem uzbrojenia, które może
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi jest: przyłącze gazowe oraz przyłącze
energetyczne
4. Zagrożenia podczas realizacji robót
Podczas realizacji robót należy przestrzegać ogólnych warunków bezpieczeństwa
i higieny pracy, obowiązujących przy robotach montażowych oraz podczas wykonywania
robót ziemnych. Ponadto należy dodatkowo zapewnić warunki BHP – zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19.03.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U.2003.47.401
5. Instruktaż pracowników
Instruktaż pracowników prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto
pracownicy powinni mieć niezbędną odzież i sprzęt ochronny (kaski, rękawice, okulary
ochronne).
6. Środki techniczne i organizacyjne bezpieczeństwa robót
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia – nie
dotyczy.
7. Zalecenia dotyczące sporządzenia planu BIOZ
Realizacja inwestycji wymaga sporządzenia planu BIOZ
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