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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANOWYKONAWCZEGO ZAMIENNEGO
WIATY NAD PLATFORMA ODPRAW NA TERENIE DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W
BEZLEDACH NA DZ. NR 43-20/5, 51-3/8 GM. BARTOSZYCE
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
1. DANE OGÓLNE
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zamienny wiaty nad platformą odpraw
opracowanej wg projektu pierwotnego przez Pracownię Projektową AKON w 2008 roku (niniejsze opracowanie naleŜy
rozpatrywać łącznie z projektem pierwotnym). Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Drogowego Przejścia
Granicznego w Bezledach na dz. nr 20/5 obr. 43 oraz 3/8 obr. nr 51, gm. Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie.
Projekt naleŜy rozpatrywać łącznie z dokumentacją pierwotną budowy wiaty.

1.2. Podstawa opracowania
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Umowa na wykonanie projektu budowlanego nr WO-IV.272.24.2012 z dnia 14.08.2012r.
Ustalenia z Inwestorem.
Wizja lokalna połączona z inwentaryzacją stanu istniejącego dla potrzeb realizacji zadania.
Warunki geotechniczne posadowienia obiektu – opracowane przez Ryszarda Bzowskiego w listopadzie
2012r.
Mapa do celów projektowych w skali 1:500.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
WielobranŜowy projekt budowlano-wykonawczy wiaty nad platforma odpraw opracowany przez Pracownię
Projektową AKON w 2008r.
Normy i przepisy branŜowe, a w tym m.in.:
- Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006r poz.1118),
- Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. Nr 25/2008 poz.150),
- Ustawa z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223/2007 poz.1655 z p.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz.U. Nr75 poz. 690, zm. Dz.U. Nr 201/2008
poz.1238) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.11.2008r w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznouŜytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201
poz. 1240),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej
budynków ,innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719),
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, oz. 1380),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1999r w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr169 z 2003r poz. 1650),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U poz. 462 z 2012r.),
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U Nr 202 poz. 2072),

1.3. Ogólna charakterystyka inwestycji
Projektowane przedsięwzięcie obejmuje rozbiórkę istniejącej wiaty nad platformą odpraw wraz z wykonaniem
nowoprojektowanej. Przebudowa platformy odpraw wraz z pawilonami kontrolerskimi wg odrębnego opracowania.
Niniejsze opracowanie stanowi projekt zamienny do projektu pierwotnego wiaty nad platformą odpraw opracowanego
przez Pracownię Projektową AKON w 2008r.
Zakres zmian w stosunku do dokumentacji pierwotnej:
- zrezygnowano z budowy kanału na platformie wjazdowej dla samochodów osobowych;
- zrezygnowano z podnośników na platformie odpraw wraz z murem Ŝelbetowym;
- dodatkowo przewidziano montaŜ klap zrzutowych na połaci dachowej, stałych elementów do kotwiczenia, drabin
włazowych oraz balustradę techniczną spawaną do profili attyki,
- zaprojektowano szlabany hydrauliczne na platformie odpraw;
- zastosowano system odmraŜania koryt rynnowych oraz rur spustowych wg opracowań branŜowych;
- skrócono długość świetlików dachowych tak, aby umoŜliwić poruszanie się po całej połaci dachowej;
- po przeprowadzonej analizie statycznej konstrukcji wiaty wprowadzono następujące zmiany do dokumentacji
pierwotnej:
a) zmieniono klasę stali słupów, dźwigarów, stęŜeń połaciowych wraz z blachami węzłowymi na 18G2. Płatwie
wieloprzęsłowe wykonane z zetowników Z350 gr. 3mm ze stali S350 Pruszyński lub równowaŜne oraz skrajne przęsła
z ceownika wg dokumentacji pierwotnej;
b) zmieniono poszycie dachu na blachę trapezową TR45 gr. 0,55mm Balexmetal lub równowaŜna;
c) zmieniono profile do wykonania stalowej konstrukcji attyk poz. 2.1.1 opartych na dźwigarach (attyki oparte na
płatwiach bez zmian);
d) zwiększono grubość blachy podstawy słupów z 32mm na 50mm;
e) zwiększono długość śrub fundamentowych (długość zakotwienia 750mm) z 840mm na 960mm
f) z uwagi na zmianę geometrii pawilonów kontrolerskich zmodyfikowano fundamenty pod względem fundamentów
pawilonów oraz zaprojektowano dodatkowe odcinki ław fundamentowych pomiędzy osiami A-B oraz E-F. Pozostałe
fundamenty wg dokumentacji pierwotnej;
g) zaprojektowano stalową konstrukcję świetlików dachowych wg rys. nr K-3a;
h) kratownice pod świetliki dachowe wg dokumentacji pierwotnej z jednoczesną likwidacją skrajnego przęsła (z uwagi
na skrócenie świetlików dachowych).

1.4. Funkcja obiektu
Nowoprojektowana wiata nad platformą odpraw będzie pełniła funkcję jak dotychczas tj. będzie stanowiła
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi kontrolujących i kontrolowanych.

2. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO
Nowoprojektowana wiata zlokalizowana jest w miejscu wiaty istniejącej wykonanej w konstrukcji stalowej o dachu
stromym. Konstrukcje nośną stanowią ramy stalowe posadowione na stopach Ŝelbetowych. Dach kryty blachą
trapezową opartą na płatwiach stalowych. Z uwagi na zmianę ilości i szerokości wysepek odpraw zachodzi konieczność
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zmiany rozstawu słupów wraz z całą konstrukcją wiaty. Przebudowa platformy odpraw wraz z pawilonami kontrolerskimi
wg osobnego opracowania.

3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1 i 2. Widok ogólny platformy odpraw z pawilonami kontrolerskimi i wiatą stalową przeznaczonymi do rozbiórki.
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Fot. nr 3 i 4. Widok na fragment istniejącej platformy odpraw z pawilonami kontrolerskimi i wiatą stalową
przeznaczonymi do rozbiórki.
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Fot. nr 5. Fragment konstrukcji istniejącej wiaty nad platforma odpraw.

Fot. nr 6. Widok na fragment istniejącej wiaty sąsiadującej z istniejącą halą.

4. ZAKRES PROJEKTU ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
TECHNICZNE
W ramach inwestycji przewiduje się rozebranie istniejącej wiaty nad platformą odpraw wraz z wykonaniem
nowoprojektowanej wiaty o konstrukcji stalowej wieloprzęsłowej, niezabudowanej, krytej blacha trapezową
posadowionej na stopach i ławach Ŝelbetowych. Zadaszenie obejmuje wysepki z pawilonami kontrolerskimi przy

pasach odpraw samochodów osobowych, cięŜarowych i autobusów. Nad pawilonami kontrolerskimi projektuje
się świetliki dachowe z samonośnego poliwęglanu typu Lastra Grecata Curva 495 Dostawca ROBELIT Sp.
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o.o. lub inny równowaŜny na konstrukcji stalowej. Przekrycie stanowią blachy trapezowe TR45 gr. 0,55m
Balexmetal lub inne równowaŜne powlekane w kolorze jasno-szarym.
Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne naleŜy przewidzieć wymianę gruntów nienośnych przy
jednoczesnym zabezpieczeniu wysokiego poziomu wód gruntowych podczas prowadzonych robót. Roboty budowlane
powinny zostać wykonane przy jednoczesnym zapewnieniu funkcjonowania Przejścia Granicznego, na terenie którego
realizowana jest inwestycja.

4.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Powierzchnia zabudowy (rzut poziomy dachu)
Ilość kondygnacji
Wysokość

- 2790,82m2
-1
- 5,36 / 8,31m m

4.2. ZAKRES RZECZOWY (rozpatrywać łączenie z częścią graficzną)
• roboty rozbiórkowe wiaty nad platformą odpraw oraz pawilonów kontrolerskich, platformy odpraw, kanału
przeglądowego wg dokumentacji pierwotnej,
• wykonanie robót ziemnych, m. in.: zdjęcie humusu, istniejącej nawierzchni, wykonanie wykopów pod fundamenty
wiaty i pawilonów wraz z wymianą gruntu nienośnego na pospółkę zagęszczoną mechanicznie,
• wykonanie fundamentów wiaty nad platformą odpraw oraz pawilonów kontrolerskich na ułoŜonym wcześniej
podkładzie z chudego betonu wraz z wykonaniem słupów Ŝelbetowych pod oparcie stalowych słupów wiaty,
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów,
• wykonanie wraz z montaŜem stalowych słupów, rygli dachowych, płatwi wiaty stalowej wraz z wykonaniem
ochronnych powłok malarskich,
• wykonanie konstrukcji pod świetliki dachowe wraz z wykonaniem świetlików,
• wykonanie stalowych attyk wraz z zabudową stalowymi panelami elewacyjnymi,
• wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej powlekanej wraz z obsadzeniem klap zrzutowych oraz
stałych elementów do kotwiczenia,
• wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, koryt odwadniających, wpustów dachowych oraz rur
spustowych z blachy powlekanej (odwodnienie dachu wg systemu Quickstream lub równowaŜny),
• montaŜ zewnętrznych drabin włazowych z kabłąkami i zabezpieczeniem przed niepowołanym wejściem,
• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wg proj. branŜy drogowej,
• wykonanie panelowego ogrodzenia wraz z furtkami wyposaŜonymi w samozamykacz wg opracowania br.
drogowej,
• wykonanie ogólnych robót budowlanych w postaci odtworzenia terenów zielonych;

5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE (rozpatrywać łącznie z częścią
graficzną)
5.1. Roboty rozbiórkowe
Prace budowlane rozpocząć od rozbiórki istniejących obiektów budowlanych. Materiał z rozbiórki zakwalifikowany przez
Inspektora Nadzoru jako do ponownego wykorzystania naleŜy przetransportować w miejsce wskazane przez
Inspektora. Pozostały materiał wykonawca zobowiązany jest zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami
przedstawiając odpowiednie świadectwa.
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5.2. Układ konstrukcyjny
Po przeprowadzonej analizie statycznej konstrukcji wiaty wprowadzono następujące zmiany do dokumentacji
pierwotnej:
a) zmieniono klasę stali słupów, dźwigarów, stęŜeń połaciowych wraz z blachami węzłowymi na 18G2. Płatwie
wieloprzęsłowe wykonane z zetowników Z350 gr. 3mm ze stali S350 Pruszyński lub równowaŜne oraz skrajne przęsła
z ceownika wg dokumentacji pierwotnej;
b) zmieniono poszycie dachu na blachę trapezową TR45 gr. 0,55mm Balexmetal lub równowaŜna;
c) zmieniono profile do wykonania stalowej konstrukcji attyk poz. 2.1.1 opartych na dźwigarach (attyki oparte na
płatwiach bez zmian);
d) zwiększono grubość blachy podstawy słupów z 32mm na 50mm;
e) zwiększono długość śrub fundamentowych (długość zakotwienia 750mm) z 840mm na 960mm
f) z uwagi na zmianę geometrii pawilonów kontrolerskich zmodyfikowano fundamenty pod względem fundamentów
pawilonów oraz zaprojektowano dodatkowe odcinki ław fundamentowych pomiędzy osiami A-B oraz E-F. Pozostałe
fundamenty wg dokumentacji pierwotnej;
g) zaprojektowano stalową konstrukcję świetlików dachowych wg rys. nr K-3a;
h) kratownice pod świetliki dachowe wg dokumentacji pierwotnej z jednoczesną likwidacją skrajnego przęsła (z uwagi
na skrócenie świetlików dachowych).
Dach wielospadowy o zmiennym kącie nachylenia połaci. Konstrukcję nośną stanowią aŜurowe dźwigary wykonane z
dwuteownika 400 HEBap ze stali 18G2. Oparcie dźwigarów wg dokumentacji pierwotnej. Dźwigary oparte na słupach
wykonanych z rur stalowych Ø 244,5x22,2mm ze stali 18G2 (podstawa oraz głowica słupów wg dokumentacji
pierwotnej, zmieniono grubość blachy podstawy słupów z 32mm na 50mm). Krycie dachu w postaci
wieloprzęsłowej blachy trapezowej TR45 gr. 0,55mm mocowane do płatwi za pomocą śrub samonawiercających

Hilti ze stali nierdzewnej przez przekładki z pasków spienionego polipropylenu. Powierzchnia dachu stanowi
jednocześnie tarczę poziomą usztywniającą.
Płatwie stalowe wykonane z profili zimnogiętych Z350 gr. 3,0mm ze stali S350 Pruszyński lub inne równowaŜne.
Płatwie zetowe naleŜy łączyć ze sobą (wg zaleceń producenta) tak, aby schematem statycznym płatwi była
belka wieloprzęsłowa. Stosować tęŜniki płatwi zetowych wg wytycznych producenta!
Skrajne przęsła płatwi z profili złoŜnych C270E+RK80x80x3,6mm ze stali St3SX.
W celu usztywnienia ustroju zaprojektowano stęŜenia wyk. Ze stali 18G2. Połączenia poszczególnych elementów wg
dokumentacji rysunkowej projektu pierwotnego po uwzględnieniu zastosowanych zmian. Wszystkie elementy
konstrukcji stalowej zabezpieczyć antykorozyjnie!

5.3. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowe przyjęto na podstawie dokumentacji pierwotnej pawilonów kontrolerskich opracowanej przez
pracownię projektową AKON w 2008 r. Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie na podstawie dokumentacji
geotechnicznej opracowanej w kwietniu 2004 r. oraz w czerwcu 2008 r. przez uprawnionego geologa mgr Marka
Winskiewicza stwierdzono, Ŝe budowa geologiczna jest stosunkowo zróŜnicowana. W podłoŜu pod nasypami i glebą o
bardzo zróŜnicowanej miąŜszości występują spoiste i sypkie utwory deluwialne i jeziorne , utwory organiczne, gliny
lodowcowe oraz pisaki. Jako bezpośrednie podłoŜe moŜna wykorzystać : gliny, piaski oraz gliny i piaski morenowe.
Zaprojektowano wymianę gruntów spod fundamentów. NaleŜy w całości usunąć: nasypy niebudowlane, glebę,
grunty organiczne oraz gliny miękkoplastyczne, a takŜe podziemne uzbrojenie, tak Ŝeby w dnie wykopu
znalazły się grunty nośne. Wymieniany grunt naleŜy zastąpić podsypką piaskową. Z uwagi na to, Ŝe w dnie
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wykopu zalegają grunty spoiste, pierwszą warstwę podsypki piaskowej gr. ~ 30cm naleŜy stabilizować
cementem, pozostałą część naleŜy zagęścić warstwami do ID=0,50. Nadzór nad pracami ziemnymi podczas
przygotowania dna wykopu pod fundamenty zlecić uprawnionemu geologowi. Odbiór prawidłowości
wykonania dna wykopu pod fundamenty potwierdzić wpisem do dziennika budowy przez nadzór
geotechniczny. Zabezpieczenie wykopu zgodnie z zaleceniami nadzoru geotechnicznego.
W trakcie prac ziemnych i fundamentowych naleŜy bardzo ostroŜnie obchodzić się z gruntami w dnie wykopu. DuŜa ich
część moŜe ulegać wtórnemu uplastycznieniu pod wpływem wstrząsów. W przypadku uplastycznienia gruntu – wybrać
na całą głębokość jego zalegania i zastąpić go pospółką piaskową wg ww. opisu.
Równie ostroŜnie naleŜy postępować z napotkanymi w wykopie nawodnionymi piaskami- wybieranie ich bez
uprzedniego odwodnienia moŜe doprowadzić do ich rozluźnienia.
Warunki wodne są korzystne dla eksploatacji obiektu, natomiast niekorzystne dla wykonawstwa – woda gruntowa
występuje stosunkowo głęboko, ale będzie utrudniała prace ziemne podczas projektowanej wymiany gruntu, dlatego
naleŜy być przygotowanym na intensywne odwodnienie wykopu.
Warunki gruntowo – wodne naleŜy traktować jako złoŜone.
W czasie prac ziemnych i fundamentowych naleŜy zapewnić bezpieczeństwo fundamentom pobliskiej hali. Nie
wolno dopuścić do osuwania się gruntu spod tych fundamentów. Z uwagi na prowadzenie prac ziemnych i
fundamentowych poniŜej poziomu wód gruntowych przebieg prac konsultować z nadzorem geotechnicznym.
Wykopy naleŜy chronić w poziomie posadowienia przed wpływem warunków atmosferycznych oraz groźbą
nieumyślnego spulchnienia i uplastycznienie gruntu.

5.4. Fundamenty
Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie budynku na stopach i ławach Ŝelbetowych. Stopy wiaty wykonać
jednocześnie z ławami pawilonów kontrolerskich.

Stopy fundamentowe – projektuje się stopy fundamentowe wiaty wykonane z betonu C20/25 (B25) zbrojone
stalą A-III (34GS). Szczegóły wg rysunków konstrukcyjnych dokumentacji pierwotnej.
Ławy fundamentowe – Ŝelbetowe monolityczne wysokości 40 cm i szerokości 40cm wykonane z betonu C20/25 (B25)
zbrojone podłuŜnie prętami 4#16 ze stali A-III (34GS) oraz poprzecznie strzemionami φ6 co 30cm ze stali A-0 (St0S) .
Pod fundamentami wykonać podkład z chudego betonu C8/10 (B10) gr.10 cm. Pręty podłuŜne zbrojenia na stykach i na
załamaniach łączyć na pełny zakład tj. min. 50d łącząc w jednym miejscu maksymalnie dwa pręty. Na długości zakładu
strzemiona zagęścić do połowy rozstawu.
Słupy fundamentowe – Ŝelbetowe monolityczne o przekroju 60 x 60cm wykonane z betonu C20/25 (B25) zbrojone
podłuŜnie prętami 8#16 po 3 sztuki na przeciwległych ściankach słupa wykonane ze stali A-III (34GS) oraz poprzecznie
strzemionami dwuciętymi φ8 ze stali A-0 (St0S). Szczegóły wg rys. konstrukcyjnych dokumentacji pierwotnej.
UWAGI:
1. Dno wykopu zabezpieczyć przed uplastycznieniem podkładem z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm.
2. Nadzór nad pracami ziemnymi podczas przygotowania dna wykopu pod fundamenty zlecić uprawnionemu
geologowi.
3. Odbiór prawidłowości wykonania dna wykopu /z podaniem uzyskanego stopnia zagęszczenia/ pod fundamenty
potwierdzić wpisem do dziennika budowy przez nadzór geotechniczny.
4. Wykop podczas prac zabezpieczyć zgodnie z zaleceniami nadzoru geotechnicznego.
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5. Z uwagi na występowanie gruntów nienośnych naleŜy i wysadzi nowych naleŜy dokonać wymiany gruntu.
Z podłoŜa gruntowego naleŜy usunąć wszystkie grunty nasypowe i organiczne, a takŜe gliny miękkoplastyczne.
6. Roboty ziemne prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć struktury gruntu. Ostatnią warstwę gruntu spod
fundamentów usunąć ręcznie.
7. Fundamenty chronić przed przemarzaniem. Nie wolno pozostawić odkrytych fundamentów w okresie temperatur
niŜszych niŜ 0°C. Głębokość przemarzania wg. PN-81/B-03020 wynosi 1,2m.
9. Z fundamentów wypuścić kotwy (śruby fundamentowe) do słupów.
10. Stosować dodatki uszczelniające do betonu, beton starannie zagęścić, następnie zapewnić odpowiednią
pielęgnację betonu.

5.5. Nawierzchnia platformy
Nawierzchnię wykonać wg projektu branŜy drogowej.

5.6. Świetlik dachowy
Nad pawilonami kontrolerskimi projektuje się świetliki dachowe z samonośnego poliwęglanu typu Lastra
Grecata Curva 495 Dostawca ROBELIT Sp. o.o lub inne równowaŜne montowane na konstrukcji stalowej pod
świetlik wg rys. nr K-3a.
5.7. Obudowa dachu - attyka
Konstrukcję attyki stanowi kratownica stalowa wykonana ze stali St3SX mocowana do konstrukcji nośnej rygli
wg rysunku zamiennego nr K-9(10)z oraz płatwi wg dokumentacji pierwotnej. Obudowa attyki w postaci
zewnętrznych paneli elewacyjnych powlekanych PW FLORPROFILE gr. 0,75mm w kolorze wg rysunków
elewacji projektu pierwotnego. Mocowanie paneli systemowe FLOFPROFILE.
Przewiduje się montaŜ stalowej balustrady zabezpieczającej przejście wzdłuŜ krawędzi dachu. Poręcz
balustrady na wysokości 1,10m wykonana z profili zamkniętych 80x100x5mm. Słupki 60x60x5mm w
rozstawie co ok. 60cm. Poprzeczki w odcinku dolnym oraz w połowie wysokości z profili 50x50x4mm.
Wypełnienie siatkowe. Balustrada w kolorze RAL 9006.
5.8. Odprowadzenie wody z dachu
Odprowadzenie wody z dachu bez zmian w systemie podciśnieniowego odwadniania dachów QuickStream
firmy Wavin lub inny równowaŜny wg projektów branŜowych. Przewiduje się ogrzewanie przed zamarzaniem
systemu odwodnienia wg projektów branŜowych.
5.9. Obróbki blacharskie
Przyjęto obróbki z blachy powlekanej gr. 1mm malowane wg kolorystyki elewacji.
5.10. Izolacje wodochronne
Izolację przeciwwilgociową fundamentów wykonać w postaci dwóch warstw masy powłokowo-klejącej
STYROZOL P zagruntowanej 1x roztworem STYROZOL G (lub inna równowaŜna masa o nie gorszych
parametrach) na wcześniej przygotowanym podłoŜu.
Elementy stalowe zagłębione w gruncie takŜe zabezpieczyć bitumiczną izolacją przeciwwilgociową.
5.11. Drabina włazowa
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Projektuje montaŜ stalowych prefabrykowanych drabin aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze jak konstrukcja
wiaty wg kolorystyki elewacji projektu pierwotnego. Drabina z antypoślizgowymi stopniami, kabłąkami, podestem zejścia
i zabezpieczeniem przed niepowołanym wejściem typu AC510 z systemem SKC wg oferty firmy PROTEKT lub inna
równowaŜna montowana do konstrukcji stalowej wiaty oraz posadowiona na bloku fundamentowym wg wytycznych
producenta.

5.12. Klapy zrzutowe do śniegu
Projektuje się klapy zrzutowe do śniegu w postaci profilowanych wieńców nasadowych z kopułami świetlnymi o
wymiarach 90x120cm wg systemu JET Grupa Polska Sp. z o. o. lub inne równowaŜne. MontaŜ wg wytycznych
producenta na dodatkowych wymianach stalowych mocowanych do płatwi dachowych. Kolorystyka jak pokrycie
dachowe.

5.13. Stały system asekuracji na połaci dachowej
Projektuje montaŜ kompletnego systemu asekuracji PRIM wg oferty firmy PROTEKT lub inny równowaŜny. Wykonanie
wg wytycznych producenta.

5.14. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej
Przyjąć zabezpieczenia antykorozyjne dla środowiska agresywnego dla kategorii korozyjności C5-I, przewidziany na
długi okres trwałości – powyŜej 15lat. Przygotowanie podłoŜa poprzez śrutowanie do 2-ego stopnia czystości oraz wg
wytycznych producenta.
Projektuje się zabezpieczenie antykorozyjne z wykorzystaniem systemu TIKKURILA TP22, o następujących
parametrach:
− Podkład – TEMAZINC 99, 1 warstwa o gr. 40µm (warstwa sucha)
− Międzywarstwa: TEMACOAT GPL-S MIO, 2 warstwy gr. 80µm (warstwa sucha)
− Warstwa nawierzchniowa: TEMADUR 50, 2 warstwy gr. 60µm (warstwa sucha) w kolorze RAL 9006.
NaleŜy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne wg w/w systemu lub innego o równowaŜnych parametrach
technicznych. W przypadku zastosowania innego systemu malarskiego naleŜy zastosować system zgodny z PN-EN
ISO 12944-5, dla kategorii korozyjności C5-I na długi okres trwałości.
5.15. Kolorystyka
Kolorystyka wiaty wg dokumentacji pierwotnej.

6. INFORMACJA DOT. ODSTĄPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJ. BUD.
Projektant dopuszcza jedynie moŜliwość nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego niniejszego projektu budowlanego
po uprzednim poinformowaniu i akceptacji rozwiązań zastępczych.

7. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAśOWYCH
Wszystkie roboty budowlano-montaŜowe, a takŜe odbiór robót naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem osób do tego uprawnionych.

8. SPOSÓB BUDOWY A INTERES OSÓB TRZECICH
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Projektowana inwestycja w zakresie układu konstrukcji, zastosowanych materiałów i technologii jej wykonania nie
wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

9. UWAGI KOŃCOWE
1. W przypadku zagadnień niezrozumiałych lub wątpliwości naleŜy wezwać nadzór autorski.
2. Dobór zamiennych zabezpieczeń antykorozyjnych wymagają zgody Inwestora i poinformowania projektanta.
3. Materiały i urządzenia uŜyte do budowy obiektu muszą spełniać wymogi polskich przepisów i obowiązujących
norm, posiadać cechy załoŜone w projekcie i być poparte atestami, aprobatami technicznymi dopuszczającymi
do stosowania w budownictwie wg art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414).
4. Wszelkie odstępstwa istotne od dokumentacji projektowej muszą być konsultowane z projektantem.
5. Wszystkie wymiary sprawdzać przed złoŜeniem zamówienia elementów prefabrykowanych, konstrukcji stalowej,
stolarki, drewna itp. W razie jakichkolwiek wątpliwości informować projektanta.
6. Wszystkie prace budowlane i montaŜowe naleŜy wykonać z zachowaniem warunków ochrony środowiska, pod
kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegając zasad i przepisów BHP oraz warunków technicznych i
odbioru robót budowlanych.
7. W okresie prowadzenia prac teren właściwie zabezpieczyć przed osobami postronnymi umoŜliwiając funkcjonowanie
Przejścia Granicznego.
8. Projekt budowlany branŜy architektoniczno-konstrukcyjnej rozpatrywać łącznie z kompletem opracowań
branŜowych.
9. Stosować uwagi zawarte przez Rzeczoznawców w uwagach do uzgodnień.

Architektura – projektowali:

Konstrukcja - projektował:

mgr inŜ. arch. MARIUSZ SZAFARZYŃSKI
upr. bud. nr 142/87/OL,§4 ust. 1 i 2 §6 ust. 1

mgr inŜ. ANDRZEJ KOZŁOWSKI
upr. bud. nr WAM/0005/POOK/03

mgr inŜ. ANDRZEJ KOZŁOWSKI
upr. bud. nr WAM/0005/POOK/03

Architektura – sprawdził:

Konstrukcja - sprawdził:

mgr inŜ. arch. TOMASZ NIEBRZYDOWSKI
upr. bud. nr 1/98/OL

mgr inŜ. GRZEGORZ WILCZEK
upr. bud. nr WAM/0095/PWOK/11
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