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1.Zakres prac budowlanych:
zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń użytkowych podziemia budynku
Zespołu Szkół w Krzywczy z przebudową na pomieszczenia kuchni z zapleczem
2.Opis zagospodarowania terenu i budynku istniejącego:
Budynek Zespołu Szkół składający się z dwóch segmentów połączonych łącznikiem salą
sportową jest zrealizowany w południowej części działki z wewnętrznym układem komunikacyjnym połączonym istniejącym zjazdem publicznym z droga publiczne od strony
południowej.
Budynek jest zasilany w energie elektryczna z sieci zewnętrznych, wodę z własnego ujęcia, ścieki odprowadzono do kanalizacji gminnej. Ogrzewanie pomieszczeń centralne zasilane z własnej kotłowni na paliwo stałe. Budynek dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony zrealizowany w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem szkieletu ścian
wewnętrznych nośnych z prefabrykowanych, żelbetowych, elementów typu Wk70 oraz
monolitycznego, żelbetowego układu słupów i podciągów. Stropy prefabrykowane z płyt
kanałowych. Nad budynkiem zaprojektowano stromy dach dwuspadowy w konstrukcji
drewnianej, kryty blacha profilowaną.
Klatka schodowa umiejscowiona narożnie, w konstrukcji żelbetowej, łącząca pomieszczenia podziemia i parteru z piętrem dydaktycznym.
Parter budynku wzniesiony od ok.70 do 170cm nad poziom przyległego terenu, od strony
północnej i południowej.
Na podstawie inwentaryzacji terenu działki nie stwierdzono występowania na jej terenie elementów mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
3.Opis budowlany przewidywanych prac:
W zakresie zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń podziemia, ok. 60% , przewidziano do wykonania prace:
- budowlane:
w zakresie wykucia otworów komunikacyjnych i podawczych w wewnętrznych ścianach
nośnych, żelbetowych, prefabrykowanych, wykonanie ścianek działowych, systemowych
oraz prace wykończeniowe( malowanie, ułożenie posadzek z płytek ceramicznych, uzupełnienie posadzek, wykonanie fartuchów z glazury przy zlewach i umywalkach, wymiana stolarki drzwiowej )
- instalacji sanitarnej:
w zakresie wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej do projektowanych urządzeń z odprowadzeniem ścieków, wykonanie wentylacji wyciągowej z pomieszczeń kuchni i zaplecza przygotowalni, wykonanie odciągu miejscowego z nad urządzeń kuchni
- instalacji elektrycznej:
W zakresie wykonania wewnętrznej instalacji oświetlenia, gniazdek wtyczkowych oraz
podejść do projektowanych urządzeń kuchni niezależnej od pozostałych części budynku,
zasilanej z istniejącego złącza w części parteru
4.Wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji rozbudowy:
Charakter i wielkość zaprojektowanej inwestycji nie stwarza konieczności zachowania
szczególnych środków wykonawstwa oraz zabezpieczenia pracowników. W czasie procesu inwestycyjnego należy zachować ogólne zasady wykonywania prac budowlanych oraz
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środki bezpieczeństwa pracy stosowane w budownictwie. Szczególne warunki należy zachować przy pracach wymiany konstrukcji i pokrycia dachu.
- porażenie prądem elektrycznym podczas prac związanych z używaniem sprzętu
elektrycznego może wystąpić na każdym etapie realizacji
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót niebezpiecznych.
- zapoznanie pracowników projektem budowlanym
- omówieni specyfiki projektu oraz harmonogramu robót
- ogólne szkolenie BHP
- poinformowanie pracowników o istniejących w terenie instalacjach podziemnych
- pouczenie pracowników w zakresie postępowania w sytuacjach ekstremalnych kontekście realnych zagrożeń
Wskazanie sposobu zabezpieczenia budowy przez wtargnięciem osób niepowołanych
oraz oznakowanie budowy
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