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OŚWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU
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OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że niniejsze opracowanie: „Dokumentacja projektowa „Projektu budowlanowykonawczy odbudowy pomostu cumowniczego w rejonie stawy nabieżnikowej „ Święta Dolna” została
wykonana zgodnie umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i z
zasadami współczesnej wiedzy budowlanej.
Oświadczam, że w/w projekt został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć.

Autor :

mgr inż. Mateusz Stefańczyk

Sprawdzający :

mgr inż. Michał Ruciński
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KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH
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OPIS TECHNICZNY
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1.

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy pomostu technicznego przy wyspie

Dębina w Szczecinie. Pomost prowadzi do kładki technicznej do nabieżnika Święta Dolna.

2.

Podstawa opracowania

Umowa BONn-II/374/09/01/13 wykonania projektu budowlano-wykonawczego pomostu technicznego przy
wyspie Dębina w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, kod
pocztowy 70-207, Plac Batorego 4, a NAVPRO Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Jan Kłosowski, ul.
Damroki 85/11, 80-177 Gdańsk.

3.

Normy wytyczne i materiały użyte do opracowania
[1]

PN-85/S-10030 – Obiekty mostowe. Obciążenia.

[2]

PN-82/S-10052 – Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

[3]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 243,
poz. 1623, ze zmianami)

[4]

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)

[5]

Rozporządzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 1 czerwca 1998 roku
w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 101, poz. 645)

[6]

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650, ze zmianami)

[7]

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego
lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

[8]

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, ze zmianami).

4.

Lokalizacja

Projektowany pomost zlokalizowany będzie na 60,150km toru wodnego Świnoujście-Szczecin ok. 220m na
zachód od stawy dolnej nabieżnika „Święta” na wyspie Dębina.

5.

Założenia projektowe

Dane ogólne:
Obiekt o konstrukcji stalowej, belkowej, czteroprzęsłowej.
Rozpiętość teoretyczna przęsła

4 x 6,0m
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Długość całkowita obiektu

L = 24,79m

Nośność obiektu

1,5kN/m2

Szerokość użytkowa obiektu

2,0m

Szerokość całkowita obiektu

3,38m

6.

Materiały

Do wykonania obiektu przewidziano zastosowanie następujących materiałów:
Stal konstrukcyjna:
Element konstrukcyjny

Gatunek stali

Konstrukcja

S355JR

Balustrady

S355JR

7.

Posadowienie obiektu

Pomost posadowiono na podporach palowych Φ457x12,5mm długości 18,0m.
Pale spięte są poprzecznicami z ceowników C 240. Rzędna góry pala - +1,400m. Rzędna góry pala w osi 5 –
1,600m.
Po wytyczeniu geodezyjnym podpór palowych zweryfikować ich położenie względem linii brzegu oraz
przeprawy przez bagno (kładki) wg niniejszego projektu. Między pomostem przeprawy przez bagno i
pomostem technicznym znajduje się szczelina dylatacyjna 2,5cm.

8.

Konstrukcja ustroju nośnego

W projekcie przewiduje się budowę czteroprzęsłowej konstrukcji stalowej w postaci dwóch sekcji po 2
przęsła każda. Jedna sekcja składa się z 2 podłużnic C 220 oraz 1 podłużnicy IPE 220. Podłużnice mocowane
są śrubami M16 klasy 8,8 do poprzecznic podporowych C 240. Poprzecznice podporowe C 240 spawane są
do pali podporowych Φ457x12,5mm długości 18,0m.
Podłużnice C 220 oraz IPE 220 połączone są poprzecznie poprzecznicami I 120 wg rysunku.
Na podłużnicach zaprojektowano chodnik z krat pomostowych 34,3x38,1 25x4[mm] typu SERRATED
(antypoślizgowa). Mocowanie krat wg systemu producenta krat.
W osi nr 5 pomostu na palach zaprojektowano pachoły cumownicze oraz odbojnice.

9.

Technologia budowy

Technologia budowy obejmuje następujące etapy:
Wytyczenie podpór palowych.
Wbicie zabezpieczonych antykorozyjnie podpór palowych Φ457x12,5mm.
Montaż zabezpieczonych antykorozyjnie poprzecznic C 240 do pali.
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Montaż zabezpieczonych antykorozyjnie sekcji montażowych (1 i 2 opcjonalnie z zamocowanymi
balustradami) do poprzecznic podporowych.
Montaż krat pomostowych.
Montaż blach kryjących wszystkich pali, montaż pachołów cumowniczych i zabezpieczenie antykorozyjne
obszaru pachołów i blach kryjących.

Konstrukcje sekcji należy montować na podporach całościowo (podłużnice połączone poprzecznicami I 120
oraz opcjonalnie z zamocowanymi obustronnie balustradami).
Punkty podparć montażowych pokazano na rysunku. Należy ich bezwzględnie przestrzegać.
Konstrukcja sekcji powinna być podparta w tych punktach jednocześnie. Po wykonaniu sekcji
należy zweryfikować ich ciężary z projektem.

10.

Wyposażenie
10.1 Nawierzchnia

Nawierzchnia składa się z krat pomostowych 34,3x38,1 25x4[mm] typu SERRATED montowanych wg
producenta systemu krat do pasów górnych podłużnic. Kraty mają szerokość 1,0m oraz 0,79m. W projekcie
przewidziano kraty długości 1,0m. Można zastosować zamiennie kraty długości 2,0m (dwuprzęsłowe).
Założono mocowanie uchwytami standardowymi do mocowania krat firmy Polimex-Mostostal. Przyjęto 6
sztuk uchwytów - w każdym narożu kraty oraz w środkach szerokości każdej kraty.
Wybór innego typu mocowania należy uzgodnić z Projektantem.
W przypadku zastosowania dodatkowych elementów stalowych spawanych do konstrukcji pomostu mających
na celu zabezpieczenie przed kradzieżą należy zabezpieczyć te elementy antykorozyjnie wg opisu
technicznego.

10.2 Balustrady
Na obiekcie zaprojektowano 4 segmenty balustrad z przeciągami z rur okrągłych oraz z pochwytem i
słupkami z ceowników C 80 mocowanych do konstrukcji za pomocą śrub.

10.3 Odbojnice
Na obiekcie zaprojektowano odbojnice z 2 grodzic G62 (lub równoważne np. typu GU16-400) mocowane do
pali spoinami pachwinowymi. Do grodzic zamontować odbojnice z elastomeru poliuretanowego np. typu MDB
120x100x770mm wg rysunku.

10.4 Drabinka wyłazowa i kaseta na koło ratunkowe, rzutkę i bosak
Na obiekcie zaprojektowano drabinkę wyłazową mocowaną do podłużnicy C 220.
Na obiekcie zaprojektowano wykonanie kasety na koło ratunkowe, rzutkę i bosak. Szczegółowe rozwiązanie
kasety na koło ratunkowe, rzutkę i bosak oraz sposób mocowania kasety wg dostawcy kasety. Podlega
uzgodnieniu z Projektantem.

10.5 Zabezpieczenie antykorozyjne pomostu
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej pomostu oraz poprzecznic C 240 przyjęto jako metalizację
natryskową o grubości
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- 180 m z doszczelnieniem
- malowanie farbami epoksydowo-poliuretanowymi o minimalnej grubości łącznej – 200 m (jednym z
atestowanych zestawów malarskich jak dla środowiska morskiego).
Balustrady powinny być zabezpieczone antykorozyjnie w wytwórni warstwą cynku gr. zgodnej z PN-EN ISO
1461.
Balustrady należy dodatkowo pokryć powłokami malarskimi (jednym z atestowanych zestawów malarskich
jak dla środowiska morskiego).

10.6 Zabezpieczenie antykorozyjne pali
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji pali i pachołów cumowniczych wykonać jednym z atestowanych
zestawów malarskich jak dla środowiska morskiego.

10.7 Kolorystyka
Kolorystyka powinna być zgodna z [5] tj.: barierki powinny być oznakowane naprzemianległymi pasami
czerwonymi i białymi o identycznych szerokościach pasów, nie mniejszych niż 0,1m i nie większych niż
0,25m.
Kolory: - biały
- czerwony

– RAL 9003
– RAL 3020

Opracował
mgr inż. Mateusz Stefańczyk
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WYCIĄG Z OBLICZEŃ

Strona 11 z 15

Projekt pomostu technicznego przy wyspie Dębina w Szczecinie

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Opracował :

Mgr Inż. Mateusz Stefańczyk
POM/0307/POOM/12
Podpis
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1. Przewidywane zagrożenia
Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujące zagrożenia:
 możliwość upadku materiału budowlanego lub sprzętu z wysokości;
 możliwość upadku pracowników z wysokości;
 pożar, zalanie, itp.;
 utopienie;
 niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną;
 nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną;
 błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną;
 awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników, porażeniem prądem,
itp.;
 kolizje środków transportu na placu budowy;
 zatrucie, poparzenie, bądź inne uszkodzenia ciała wynikające z posługiwaniem się materiałami
budowlanymi

niezgodnie

z

zaleceniami

podanymi

w

karcie

charakterystyki

materiału

niebezpiecznego;
 przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na terenie
budowy.

2. Sposoby instruktażu pracowników
Przed przystąpieniem do prac związanych z zadaniem inwestycyjnym należy poinstruować
pracowników na temat zagrożeń wynikających z zakresu prac, zaznajomić ich z przewidywanymi
zagrożeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez cały okres zamierzenia inwestycyjnego należy
przypominać robotnikom o niebezpieczeństwach wynikających z robót, które będą wykonywać. Do
pracy należy dopuszczać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto
w trakcie realizacji powyższego zadania inwestycyjnego musi być zapewnione przestrzeganie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Rozporządzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997roku.

3. Wskazanie środków zapobiegawczych
Ze względu na zakres prowadzonych robót mogących również spowodować utonięcie wymaga
się sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wszelkie prowadzone prace należy prowadzić
ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Pracownicy przystępujący do pracy winni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą i
ochronną (sprzęt ochrony posiadającą odpowiednie atesty. Pracownicy są również zobligowani do pracy
w kaskach ochronnych oraz odpowiednim obuwiu. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne,
porażenia prądem, upadki z wysokości, utopienie oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z
wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracujący
powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,
mieć ważne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. Nie wolno zatrudniać pracownika
na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności szkolenie należy przeprowadzać przed
realizacją robót szczególnie niebezpiecznych). Na placu budowy powinna znajdować się przenośna
apteczka oraz zapewniony kontakt do punktu pomocy medycznej. Wszystkie materiały budowlane oraz
sprzęt stosowany podczas inwestycji powinny posiadać odpowiednie atesty.

4. Uwagi i zastrzeżenia
Niniejsze opracowanie wskazuje zagrożenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszania
podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak pełnej akceptacji bądź weryfikacji przez
kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo podczas budowy). W tym celu
opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczęciem prac.
Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia”, który powinien być sporządzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zakres i formę
„Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r.nr120poz.1126).
W „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” należy uwzględnić wszystkie zagrożenia, także te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę lub
wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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