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wiadczenia projektantów i sprawdzaj cych
WIADCZENIE
Ja ni ej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z
pó n. zm. ) odpowiedzialny za niniejszy projekt budowlany o wiadczam, (zgodnie z art.
20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane) e projekt budowlany zosta sporz dzony zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Kraków, 05.2014r.
Lp.
3

Specjalno
Telekomunikacyjna

Imi Nazwisko
mgr in . Zbigniew Zawadzki
MAP/0134/PWOT/08

4

Telekomunikacyjna

mgr in . Ryszard pitalniak
DT-WBT/02428/03/U
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CZ
1.

OPISOWA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla rozbudowy i przebudowy
monitoringu miejskiego w Suwa kach obejmuj cy budow studni kablowych na
istniej cej kanalizacji kablowej na dz. nr ewid.: 10484/40, 24804/4, 10464, 10463,
10459/4, 10461/4, 10474/1, 10479, 22792, 23933.
2.

Zakres opracowania
Projekt obejmuje swoim zakresem:
Budow studni kablowych na istniej cym rurarzu – kanalizacji kablowej,

3.

Za

enia projektowe

Za

enia do niniejszego opracowania stanowi :

Zlecenie Inwestora, umowa nr ZP/7/2014,
Uzgodnienia z Inwestorem, notatki s bowe,
Wizje lokalne w terenie,
Ustawa z dnia 7 lipca1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243,
poz.1623 (tekst jedn., z pó n. zm.) - Prawo budowlane,
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz.690, z pó n. zm.),
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz.1650 (tekst jedn. z pó n. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz.
881),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pó n. zm.),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okre lenia metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
budowlanych okre lonych programem funkcjonalno-u ytkowym (Dz. U. Nr
130, poz.1389),
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia
20.06.2007r. w sprawie wykazu wyrobów s
cych zapewnieniu
bezpiecze stwa publicznego lub ochronie zdrowia i ycia oraz mienia, a tak e
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do u ytkowania (Dz.U.2007, nr
143, poz. 1002),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010
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r., Nr 113, poz. 759 -tekst jednolity),
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pa dziernika 2005 r. w
sprawie
warunków
technicznych,
jakim
powinny
odpowiada
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie ( Dz.U. 2005 nr 219
poz. 1864 z pó n. zm.)
Obowi zuj ce normy i przepisy,
Instrukcje monta u i obs ugi urz dze .
4.

Dane techniczne obiektu charakteryzuj ce wp yw na rodowisko

4.1.

Odzia ywanie i emisja szkodliwych czynników
Projektowana inwestycja nie wp ywaj negatywnie na rodowisko.

4.2.

Wp yw obiektu na drzewostan i gleb

Projektowana inwestycja
powierzchniowe i podziemne.

nie

wp ywa

na

stan

drzewostanu

i

wody

5.
Rozwi zania zasadniczych elementów nabudowy studni kanalizacji
kablowej
Stan istniej cy
Na terenie Miasta Suwa ki, w obszarze pokazanym w cz ci graficznej, obecnie
istnieje teletechniczna ziemna kanalizacja kablowa. W kilku miejscach dost p do
rurarzu zapewniaj studnie kanalizacji kablowej. Studnie znajduj si w znacznej
odleg ci od siebie i uniemo liwiaj swobodne uk adanie okablowania w istniej cym
rurarzu.
Stan projektowany
W projekcie uj to nabudowanie nowych studni kablowych na istniej cym
rurarzu. Przebieg kanalizacji teletechnicznej oraz lokalizacj projektowanych studni
pokazano w cz ci graficznej.
Prace nale y prowadzi zgodnie z normami, przepisami oraz zarz dzeniami
bran owymi, a w szczególno ci zgodnie z ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-013 i ZN96/TPSA-020. Po wykonaniu prac budowlanych teren nale y doprowadzi do stanu
pierwotnego. Istniej ce nawierzchnie nale y odtworzy .
czenie projektowanych rur do studni kablowych nale y, po wyprowadzeniu
kabla uszczelni zgodnie z normami.
Przy wykonywaniu robót nale y przestrzega obowi zuj cych norm i przepisów
[N SEP-E-004].
Zaprojektowano równie studnie kablowe typu SKR-1, jednocz ciowe lub
równowa ne. Studnie te wykorzystywane s do budowy sieci rozdzielczych kanalizacji
1-otworowej. Odpowiednio umiejscowione otwory w korpusie elbetowym pozwalaj
na spe nienie funkcji studni: przelotowej, naro nej i odga nej.
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Studnia wykonana jest zgodnie z norm ZN-96 TP S.A.-023 „Studnie kablowe wymagania i badania”. Korpus studni jednocz ciowy elbetowy, wykonany z betonu
wodoszczelnego C-25/35, zbrojenie wg dokumentacji technicznej. Wyposa enie
kompletnej studni to: korpus elbetowy, rama eliwna lub stalowa wykonana w
elbetowym wie cu z betonu C-35/45, nakrywa stalowa wype niona betonem
zbrojonym C-35/45 z wbudowanym wywietrznikiem eliwnym, rury wsporcze z
uchwytami kablowymi. Ci ar kompletnej studni ok. 600 kg.

6.

Uwagi ko cowe

1. Wykonawca jest zobowi zany do wykonania kompletnej inwestycji opisanej w niniejszej dokumentacji i zapewnienia pe nej funkcjonalno ci kanalizacji kablowej.
2. Wykonawca jest zobowi zany do zrealizowania wszystkich brakuj cych i pomini tych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materia ów i urz dze dla kompletnego wykonania realizacji.
3. Opis i rysunki uwzgl dniaj oczekiwany przez Inwestora standard dla materia ów.
Wykonawca mo e zaproponowa rozwi zanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska jego pisemne zatwierdzenie przez Zamawiaj cego i
Projektanta.
4. Rysunki i cz
opisowa s w dokumentacji wzajemnie uzupe niaj cymi si .
Wszystkie elementy uj te w cz ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie uj te w dokumentacji winny by traktowane jakby by y
uj te w obu. W przypadku w tpliwo ci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji,
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Wykonawca przed z eniem oferty powinien je wyja ni z Zamawiaj cym, który
jako jedyny jest upowa niony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian
lub odst pstw.
5. Wszystkie wykonywane prace oraz materia y winny odpowiada Polskim Normom
i posiada stosown deklaracj zgodno ci oraz posiada niezb dne atesty i certyfikaty tak, aby spe nia obowi zuj ce przepisy.
6. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzi protokolarny odbiór, w obecno ci wskazanego przez Inwestora, przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca
winien za czy równie deklaracj kompletno ci wykonanych prac oraz zgodno ci
z projektem i niniejsz dokumentacj .
7. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu, na jako wykonywanych robót.
8. W przypadku nie podania w opracowaniu którego z przepisów nie zwalnia to Wykonawcy z jego stosowania.
9. Prace powinny by wykonywane zgodnie z dokumentacj projektow .
Przepisy BHP
Prace musz by wykonane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami bhp.
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