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                        CZĘŚĆ OPISOWA – BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy instalacji

oświetleniowej, gniazd 230V, siłowej, połączeń wyrównawczych, wentylacji, przywoławczej,

oswietlenia ewakuacyjnego, rozdzielnicy w zamierzeniu budowlanym pn. „Adaptacja

pomieszczeń na pracownię RTG  w SPZOZ Kościan”.

Zakres robót instalacyjnych branży elektrycznej dla całego zamierzenia budowlanego oraz

kolejność 

realizacji :

1. Roboty przygotowawcze :

- szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym 

- wizja lokalna w terenie i w obiekcie

- wyznaczenie tras instalacji elektrycznych zewnętrznych

- wyznaczenie miejsca na składowanie materiałów 

- zwiezienie materiału 

- uzgodnienie tras instalacji z branżą budowlaną i sanitarną

- uzgodnienie zakresu i sposobu demontażu instalacji istniejących

- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystąpieniu do robót elektrycznych.

2. Roboty montażowe:

– wykonanie demontażu instalacji,

– wykonanie rozdzielnicy piętrowej,

– montaż rozdzielnicy i wlz,

– odbiór wykonanych prac,

– okablowanie projektowanych instalacji,

– wykonanie połączeń instalacji,

– biały montaż,

– wykonanie pomiarów elektrycznych,

– montaż opraw oświetleniowych,

– regulacja i uruchomienie urządzeń,

– odbiór techniczny,



– wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

Wskazanie, dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

elektrycznych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:

- zagrożenie przy robotach związanych z demontażem instalacji elektrycznych,

- zagrożenie przy robotach  związanych z montażem instalacji silno i słabo prądowych,

– zagrożenie przy robotach związanych z uruchomieniem instalacji,

– zagrożenie przy robotach na wysokości,

– zagrożenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac równoległych przez

pozostałe branże

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych:

- przed przystąpieniem do wykonywania robót instalacyjnych każdy pracownik winien być

przeszkolony w zakresie BHP

- przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną,

zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowując wytyczne

wykonawstwa i odbioru robót

- całość prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, przepisami BHP i

p.poż. oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniach

- w trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wymogi bhp, dotyczące robót ziemnych i

pracy na wysokości ok. 3,5 m nad posadzką, a przede wszystkim:

- bezwzględnie należy dostosować się do uwag i zaleceń zawartych w uzgodnieniach 

- stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- obsługiwać sprzęt budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.
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