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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, 07.2014r.
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CZ
1.

OPISOWA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla rozbudowy i przebudowy
monitoringu miejskiego w Suwa kach na terenie obejmuj cym dzia ki nr: 10732/2,
10732/1, 10484/9, 10479, 11539/14, 11553, 12321, 12266, 12265, 11538, 11494/4,
11372, 11494/4, 11538, 31363/18, 31388, 31359, 10484/40, 21349/8, 21350/9, 21280/8,
21731, 21733, 21558, 25646, 25641, 25739/1, 25645, 21809/2, 21817, 23933, 21809/1,
21280/12, 21280/12, 21542/1, 21280/12, 21543/2, 21246/2, 23933, 21489/2, 21349/13,
31359, 11581/1, 11581/2, 11705, 10051/2, 10073, 10066/1, 10065/1, 25760, 22849/51,
25759, 22849/54, 22849/55, 22931, 25681/2, 22792, 21665/21, 21683, 21665/19.
2.

Zakres opracowania
Projekt obejmuje swoim zakresem:
Wykonanie kanalizacji kablowej wraz ze studniami,
Wykonanie nowych stanowisk kamerowych na s upach,
Zmiana lokalizacji istniej cych punktów kamerowych (PK),
Instalacje systemu transmisji danych - zaci gni cie do kanalizacji
teletechnicznej instalacji sieci wiat owodowej,
Instalacje dla systemu monitoringu telewizyjnego CCTV,
Instalacj elektryczn na potrzeby zasilenia nowych oraz przenoszonych
punktów kamerowych,

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.),
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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
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.)
PN-IEC 60364-4-41:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed skutkami
oddzia ywania cieplnego.
PN-HD 60364-4-43:2010 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem
przet eniowym.
PN-IEC 60364-4-47:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Stosowanie rodków ochrony dla
zapewnienia bezpiecze stwa. Postanowienia ogólne. rodki ochrony przed
pora eniem pr dem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-443:2006 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami.
Ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi lub czeniowymi.
PN-HD 60364-5-51:2011 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Obci alno pr dowa d ugotrwa a
przewodów.
PN-HD 60364-5-54:2010 – Instalacje elektryczne niskiego napi cia. Cz
5-54:
Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i
przewody po cze ochronnych.
Obowi zuj ce normy i przepisy,
Instrukcje monta u i obs ugi urz dze .
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4.

Dane techniczne obiektu charakteryzuj ce wp yw na rodowisko

4.1.

Odzia ywanie i emisja szkodliwych czynników

Projektowana instalacja i zasilane urz dzenia nie wp ywaj negatywnie na
rodowisko. Wyst powania wy szych harmonicznych od dopuszczalnych nie
przewiduje si . Wyst powania pól elektromagnetycznych, wibracji i drga pochodzenia
energetycznego nie przewiduje si .
4.2.

Wp yw obiektu na drzewostan i gleb

Projektowana instalacja
powierzchniowe i podziemne.

nie

wp ywa

na

stan

drzewostanu

i

wody

5.
Rozwi zania zasadniczych elementów systemu CCTV wraz z towarzysz
infrastruktur
Stan istniej cy
Na terenie Miasta Suwa ki obecnie funkcjonuje system monitoringu wizyjnego
CCTV. W systemie pracuj 22 kamery IP Sony SNC-RZ25 o rozdzielczo ci 640x480
pikseli. Rejestracja obrazów odbywa si
na serwerze z zainstalowanym
oprogramowaniem RealShot Manager (IMZ-RS432). Oprogramowanie to umo liwia
rejestracj równocze nie do 32 kamer.
Do transmisji obrazu pomi dzy punktami kamerowymi, a centrum monitoringu
wykorzystywana jest bezprzewodowa transmisja danych w pa mie wolnym. Na chwil
obecn system nie spe nia wymaga Zamawiaj cego w kwestii szybko ci przesy u
obrazu, bezpiecze stwa przesy anych danych. Zastosowana obecnie technologia
bezprzewodowa wp ywa na opó nienia przy sterowaniu kamer PTZ.
Stan projektowany
W projekcie uj to budow nowych tras kablowych – kanalizacji teletechnicznej
wraz ze studniami. Projektowana kanalizacja kablowa b dzie po czona z ju istniej
na terenie miasta Suwa ki. W ten sposób powstanie po czenie „ziemne” dla instalacji
wiat owodowej pomi dzy punktami kamerowymi oraz budynkami u yteczno ci
publicznej, a g ówn serwerowni znajduj
si w budynku Urz du Miasta.
Projektuje si rozbudow systemu o 5 zewn trznych kamer szybkoobrotowych
IP Sony o rozdzielczo ci Full HD. Kamery zostan pod czone do istniej cego serwera.
W celu zapewnienia kompatybilno ci mi dzy oprogramowaniem rejestruj cym a
kamerami, nale y dokona aktualizacji oprogramowania Sony zainstalowanego na
serwerze do wersji IMZ-NS132 - aktualnie dost pnej w sprzeda y.
Dla 2 lokalizacji (ozn. w cz ci graficznej: Z1, Z5) planuje si wykonanie
nowych punktów kamerowych (s up z fundamentem, skrzynia CCTV, kamera), przy
czym kamera (Z5) b dzie zamontowana na nowym s upie o wietleniowym
postawionym w miejscu istniej cego - wymiana. Na s upie nale y zamontowa koron
z punktem o wietleniowym z zachowaniem stylistyki (kula) otaczaj cych punktów
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wietlnych. Na istniej cych s upach przygotowanych przez miasto (punkty Z2, Z3, Z4)
nale y zamontowa skrzynk CCTV oraz kamer PTZ. Punkt kamerowy (PK6) obecnie
zamontowany jest na zegarze milenijnym. Zasilanie realizowane jest ze spó dzielni
mieszkaniowej kablem ziemnym. Punkt ten nale y przenie
na nowy s up
wietleniowy w pobli u zegara milenijnego. Na s upie nale y zamontowa koron z
punktem o wietleniowym z zachowaniem stylistyki (kula) otaczaj cych punktów
wietlnych. Od skrzynki elektrycznej (wymagana rozbudowa o osprz t elektryczny),
zlokalizowanej w pobli u PK8, nale y w kanalizacji ziemnej u
przewód typu YKY
2
3x4mm zasilaj cy Z5, PK6 oraz zegar milenijny. Zegar milejnijny nale y pod czy
wykonuj c muf w ziemi przez fundamentem. Zaprojektowano równie u enie
przewodu YKY 3x2,5mm2, w kanalizacji kablowej, pomi dzy Z1 i PK13. Skrzynk
CCTV przy PK13 nale y rozbudowa o osprz t elektryczny i z niej zasili
projektowany punkt kamerowy Z1. Istniej cy punkt kamerowy PK14 nale y przenie
w now lokalizacj (ok. 100m od istniej cej) – wg. cz ci graficznej. Punkt kamerowy
pod czy do istniej cego przy cza. W tym celu nale y u
w ziemi ok. 12m kabla
2
YKY 3x2,5mm oraz wykona muf po czeniow .
Pomi dzy serwerowni g ówn znajduj
si w budynku Urz du Miasta a
punktami kamerowymi nale y u
wiat owód jednomodowy – zgodnie z cz ci
graficzn . Nale y równie u
okablowanie wiat owodowe pomi dzy serwerowni
ówn a budynkami u yteczno ci publicznej. Zamawiaj cy okre li ilo minimaln
ókien wiat owodowych – zgodnie z cz ci graficzn .
Nowe punkty kamerowe system telewizji dozorowej zaprojektowano w oparciu
o rozwi zania IP.
Pomi dzy punktami PK1 oraz PK2 istnieje u ona rura kanalizacji kablowej.
Na tym odcinku nale y j odtworzy , uk adaj c now , po tej samej trasie.
6.

Kanalizacja kablowa wraz z stanowiskami s upowymi

Projekt obejmuje u enie ruroci gu kablowego w ziemi. Do rur nale y
zaci gn przewody wiat owodowe w kanalizacji wtórnej. Przed u eniem kanalizacji
kablowej zale y wykona wykop pod u enie rur. Rurarz powinien znajdowa si na
boko ci min. 0,8m na podsypce piaskowej. Przej cie pod chodnikami, drogami
wykonane zostanie metod rozkopu na g boko ci min 0,8m zgodnie z zachowaniem
obowi zuj cych norm i rozporz dze bran owych. Kanalizacj wykona z rur typu
RHDPEp 110. Wykona uszczelnienie po wprowadzeniu przewodów do budynków.
Zabezpieczy przed przenikaniem wody i gazów. W miejscu, gdzie nie mo na wykona
kanalizacji kablowej metod rozkopu nale y wykona przecisk sterowany.
Do oznaczenia trasy zastosowa ta
z folii ostrzegawczej. Przebieg budowy
kanalizacji teletechnicznej, lokalizacj 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
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kabla uszczelni zgodnie z normami.
Przy wykonywaniu robót nale y przestrzega obowi zuj cych norm i przepisów
[N SEP-E-004]. Trasy wykona zgodnie z uzgodnion plansz zagospodarowania oraz
opini ZUDP.

6.1.

Dobór stanowisk s upowych

Dla punktów kamerowych Z1, Z5, PK6 zaprojektowano s upy rurowe
ocynkowane typu S-100SRw/4 h=6m Elektromonta Rzeszów lub równowa ne. Dla
upów przewidziano podstawy fundamentowe F-150/200 lub równowa ne, z tablic
rozdzielcz i listwa zaciskow LZ-35 lub równowa ne oraz gumowym zako czeniem
na szczycie (kula W-2 lub równowa na).
Stanowiska s upowe projektowane w pobli u ci gów pieszych oznakowa fabrycznie
do wysoko ci 2m pasami sko nymi to – czarnymi.
6.1.1. Uziemienie stanowisk s upowych
Dla ka dego projektowanego stanowiska kamerowego na s upie przewidzie
uziemienie R<30Ohm. Wykona nale y uziom szpilkowy lub je eli wyst puje w
pobli u - po czy nowy s up z p askownikiem FeZN. Po czenia odga zie od
bednarki wykona jako spawane tradycyjne lub metod Galmarweld zabezpieczaj c
przed korozj ta
typu Denso.
7.

System transmisji danych

7.1.

Projekt okablowania strukturalnego

o

Ostateczna i precyzyjna lokalizacja punktów sieciowych ko cowych powinna
by ustalona z wykonawc okablowania przed rozpocz ciem prac;

o

Wszystkie elementy pasywne sk adaj ce si na okablowanie strukturalne musz
by oznaczone nazw lub znakiem firmowym, aby zosta y spe nione warunki
niezb dne do uzyskania bezp atnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;

o

Okablowanie systemu wiat owodowego ma by zrealizowane z interfejsem SC;

o

okablowanie wiat owodowe zewn trzne zaprojektowane w oparciu o przewód
typu: A-DQ(ZN)B2Y x 9/125 lub równowa ny, gdzie x – ilo w ókien wg.
projetu. Kabel ADQ(ZN)B2Y to kabel z pojedyncz pow ok PE, ca kowicie
dielektryczny o konstrukcji wielotubowej do zastosowa zewn trznych.
Uszczelnienie suche o rodka. Wszystkie tuby oraz w ókna posiadaj kodowanie
barwne zgodne ze standardem kodowania. Kable posiadaj tak e wzmocnienie
oraz os on przeciw gryzoniow za pomoc w ókien szklanych. Dwie nitki aramidowe zatopione w p aszczu s
do zdejmowania pow oki zewn trznej kabla.
Konstrukcja dost pna do 288 w ókien, standardowo z tubami po 12 i 6 w ókien.
Zaprojektowany kabel przeznaczony jest do instalacji w kanalizacji teletech-
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nicznej pierwotnej i wtórnej. Kable nale y wci ga metod r czn
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwi za „sk adanych” od ró nych dostawców komponentów (ró ne ród a dostaw kabli, paneli krosowych, kabli krosowych, itd).
Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spe nia najwy sze
wymagania jako ciowe potwierdzone nast puj cymi programami i certyfikatami.
Wszystkie komponenty systemu okablowania maj by zgodne z wymaganiami obowi zuj cych norm wg.: ISO/IEC 11801:2002, PN-EN 50173-1:2011, IEC 611565:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawi odpowiednie
certyfikaty niezale nego laboratorium, np. DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO
potwierdzaj ce zgodno wszystkich elementów systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.
7.1.1. Instalacja teletechniczna (rozwi zania szczegó owe)
Prowadzenie okablowania wewn trz obiektu.
Okablowanie wiat owodowe, po wprowadzeniu do wn trza budynku, zostanie
rozprowadzone:
1. w nowo projektowanych rurkach, na uchwytach - natynkowo;
2. w istniej cych kana ach kablowych;
3. w przypadku prowadzenia okablowania w przestrzeni otwartej stosowa rury typu
BE.
4. Po wprowadzeniu okablowania wiat owodowego do budynku, instalacj zako czy
w istniej cej szafie rack na panelu wiat owodowym lub zamontowa szafki zapasu.
Stosowa przywieszki.
Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa bezpieczne odleg ci od innych instalacji.
Kable w budynkach prowadzi nale y w rurach trudno zapalnych.
Prowadzenie okablowania na zewn trz obiektu
Okablowanie wiat owodowe prowadzone b dzie w kanalizacji wtórnej. Przy
wprowadzeniu kabla wiat owodowego do budynków zapewni nale y uszczelnienie
kanalizacji oraz przerwy gazowe zapewniaj ce brak mo liwo ci przedostawania si
gazu z kanalizacji do budynku. Zako czenie rur kanalizacji pierwotnej wchodz cej do
budynku uszczelni uszczelkami typu Jackmoon lub równowa ne od wewn trz
budynku. Nale y równie uszczelni wszystkie rury kanalizacji pierwotnej w
najbli szej studni kablowej, z której b dzie wykonane odga zienie do obiektu.
Uwagi ogólne
W ka dej studni kablowej oraz w szafach dystrybucyjnych kabel
wiat owodowy oznaczy nale y za pomoc przywieszek identyfikacyjnych z napisem
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„UWAGA KABEL WIAT OWODOWY” oraz informacj okre laj
w ciciela
kabla, relacj , dat zabudowania.
Wszystkie kable nale y oznaczy – tzn. jednoznacznie zaadresowa na etapie
monta u w sposób nie powoduj cy uszkodze zarówno funkcji os on zewn trznych, jak
i konstrukcji elementów transmisyjnych kabli. Wy ej wymienione oznaczenia maj by
widoczne w miejscach rewizyjnych oraz przy wprowadzeniu kabli do szaf kablowych.
Adresacja kabli ma by zaznaczona na dokumentacji powykonawczej.
Nale y wystrzega si nadmiernego ciskania kabli opaskami, deptania po
kablach u onych na pod odze oraz za amywania kabli na elementach konstrukcji
kana ów kablowych. Przy odwijaniu kabla z b bna b
wyci ganiu kabla z pude ka,
nie nale y przekracza maksymalnej si y ci gni cia oraz zwraca uwag na to, by na
kablu nie tworzy y si w y ani sup y. Je li wykorzystuje si tras kablow
przechodz
przez granic strefy po arowej, wiat o jej otworu nale y zamkn
odpowiedni mas uszczelniaj , charakteryzuj
si w ciwo ciami nie gorszymi
ni granica strefy, zgodnie z przepisami p.po . i przymocowa w miejscu jej instalacji
przywieszk z pe informacj o tak zbudowanej granicy strefy.
Do ka dego z punktów kamerowych zostanie doprowadzony przewód wiat owodowy SM min. 4J, który zostanie zako czony w szafkach CCTV na panelach rozdzielczych np. typu FB1410 lub równowa nych. Ilo w ókien, które nale y doprowadzi do punktów ko cowych przedstawia cz
graficzna.
wiat owodowe kable krosowe maj by zgodne z technologi wdro on przez
producenta wszystkich elementów okablowania, zapewniaj
w przypadku zako czonych z czy wiat owodowych wymagane parametry geometryczne i transmisyjne niezale nie od zmiennych warunków zewn trznych, musz by przy tym fabrycznie wykonane i testowane przez producenta wszystkich elementów toru transmisyjnego. Kable
krosowe maj by wykonane z elementów (kabel, z cze), które s oznaczone logo tego
samego producenta (wytwórcy). Ze wzgl du na wymagane wysokie parametry optyczne
i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych r cznie.
7.1.2. Odbiór i pomiary sieci
Warunkiem koniecznym dla odbioru ko cowego instalacji przez Inwestora jest
uzyskanie gwarancji systemowej producenta, potwierdzaj cej jako
i zgodno
wszystkich zainstalowanych torów transmisyjnych z wymaganiami dokumentacji projektowej i parametrami zdefiniowanymi przez obowi zuj ce normy.
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego, nale y spe ni nast puj ce warunki:
1. Wykona komplet pomiarów – opis pomiarów cz ci wiat owodowej.
2. Zastosowa si do procedur certyfikacji okablowania producenta.
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7.1.3. Uwagi ko cowe
Wszystkie materia y wprowadzone do robót winny by nowe, nieu ywane, najnowszych aktualnych wzorów, winny równie uwzgl dnia wszystkie nowoczesne
rozwi zania techniczne.
Ró nice pomi dzy wymienionymi normami w projekcie, a proponowanymi
normami zamiennymi musz by w pe ni opisane przez Wykonawc i przed one do
zatwierdzenia przez Zamawiaj cego W przypadku, kiedy ustali si , e proponowane
odchylenia nie zapewniaj zasadniczo równorz dnego dzia ania, Wykonawca zastosuje
si do wymienionych w dokumentacji projektowej.
7.2.

Urz dzenia aktywne transmisji danych

Zgodnie z wymaganiami Zamawiaj cego niniejszy projekt nie obejmuje cz ci
aktywnej okablowania strukturalnego – poza opracowaniem.
7.3.

Wymagania dla systemu transmisji

Parametry sieci wiat owodowej oraz miedzianej zosta y opisane w cz ci dla
sieci strukturalnej.
Dla punktów kamerowych Z1÷Z5, PK6 zaprojektowanych na stanowiskach s upowych
zaprojektowano skrzynk CCTV (np. Fibox CAB PC z adapterem do monta u
upowego, zawiasami dla pokrywy przedniej - atwo serwisu lub równowa na), która
posiada nast puj ce elementy:
Szyna DIN 35,
Ochronnik klasy D 1f SPD-S-1+1,
Aparatura elektryczna (wska nik obecno ci fazy L301, roz cznik izolacyjny)
Gniazdo RJ45 montowane na szynie DIN,
Zasilacz kamery.
Pomi dzy kamer a skrzynk CCTV nale y u
przewód typu skr tka ekranowana
do stosowania na zewn trz F/UTP PE kat.5e. Linie transmisyjne po wej ciu przewodu
do obudowy kamery nale y zako czy wtykiem RJ45 wielokrotnego u ycia np. FM45s/u IP20-AWG23-26-568B (posiada styk IDC. 8-biegunowa z czka umo liwia
wielokrotny monta , jest odporna na rozci ganie i drgania) lub równowa ny. W skrzyni
przewód zako czy na module ekranowanego gniazda zapi tego na szynie DIN.
Stosowa fabryczne patchcordy. Okablowanie wci gn do rur os onowych odpornych
na UV np. RKUVR lub równowa ne. Dopuszcza si stosowa fabryczne przewody
kamer.
7.4.

Ochrona przeciwpora eniowa

Jako rodek ochrony przed dotykiem po rednim przewidziano szybkie
wy czenie. Instalacja zosta a zaprojektowana w uk adzie TN – S. Obwody odbiorcze
zabezpieczone s wy cznikami ró nicowo – pr dowymi o pr dzie zadzia ania
In=30mA zgodnie ze schematami elektrycznymi.
Nale y metod pomiarów sprawdzi skuteczno ochrony od pora
oraz oporno
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izolacji instalacji.

7.5.

Obliczenia

Zasilanie 230VAC dla projektowanych rozwi za b dzie realizowane w oparciu
o istniej ce warunki techniczne przy czenia. Urz dzenia b
pod czone do
istniej cych, dzia aj cych obwodów elektrycznych. W tym celu projektuje si
rozbudow istniej cych uk adów zasilania.
Zasilanie punktów Z5, PK6 oraz zegara milenijnego b dzie realizowane z
skrzynki zasilaj cej zlokalizowanej w okolicy punktu kamerowego PK8. Od niej, w
kanalizacji kablowej do ww. punktów nale y u
kabel YKY 3x4mm2. Przy
kolejnych punktach wykona mufy po czeniowe. Odbiór zabezpieczy wy cznikiem
nadpr dowym B10 oraz wy cznikiem ró nicowo – pr dowym 30mA.
Zasilanie punktu Z1 b dzie realizowane ze skrzynki CCTV PK13. Od niej, w
kanalizacji kablowej do Z1 nale y u
kabel YKY 3x2,5mm2. Odbiór zabezpieczy
wy cznikiem nadpr dowym B6 oraz wy cznikiem ró nicowo – pr dowym 30mA.
7.5.1. Zasilanie Z5, PK6, zegara milenijnego
Dla ww. punktów przyj to czny pobór mocy na poziomie 300W. Za ono, i
wspó czynnik jednoczesno ci wynosi 0,9, co daje moc równ 270W.
Pr d szczytowy dla ka dego punktu dystrybucyjnego, przy cos =0,94, wynosi:
Psz
270
I sz
1,25 A
U * cos
230 * 0,94
Dobór kabli i zabezpiecze :
Wszystkie dobrane kable i zabezpieczenia spe niaj warunki:

IB
In
Iz
I2

- pr d obliczeniowy,
- pr d znamionowy urz dze zabezpieczaj cych,
- obci alno pr dowa d ugotrwa a zabezpieczonych przewodów,
- pr d zadzia ania urz dze zabezpieczaj cych.

Spadki napi cia obliczono ze wzorów:
Przyj to d ugo L=330m
U%

Psz
l

s
U

200 Psz L
100%
S U2

- moc szczytowa w W,
- d ugo pojedynczego przewodu w m,
m
mm 2 (dla Cu =57),
- przewodno w ciwa przewodu
- przekrój przewodu w mm2,
- napi cie sieci.
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U%

1,48%

Warunek zosta spe niony.
7.5.2. Zasilanie Z1
Dla ww. punktu przyj to czny pobór mocy na poziomie 100W. Za ono, i
wspó czynnik jednoczesno ci wynosi 0,9, co daje moc równ 90W.
Pr d szczytowy dla ka dego punktu dystrybucyjnego, przy cos =0,94, wynosi:
Psz
90
I sz
0,42 A
U * cos
230 * 0,94
Dobór kabli i zabezpiecze :
Wszystkie dobrane kable i zabezpieczenia spe niaj warunki:

IB
In
Iz
I2

- pr d obliczeniowy,
- pr d znamionowy urz dze zabezpieczaj cych,
- obci alno pr dowa d ugotrwa a zabezpieczonych przewodów,
- pr d zadzia ania urz dze zabezpieczaj cych.

Spadki napi cia obliczono ze wzorów:
Przyj to d ugo L=340m
U%

Psz
l

s
U

200 Psz L
100%
S U2

- moc szczytowa w W,
- d ugo pojedynczego przewodu w m,
m
mm 2 (dla Cu =57),
- przewodno w ciwa przewodu
- przekrój przewodu w mm2,
- napi cie sieci.

U%

0,81%

Warunek zosta spe niony.

7.6.

Ochrona przed pora eniem

Podstawow ochron stanowi izolacja robocza przewodów oraz urz dze
elektrycznych. Ochrona dodatkowa realizowana jest przez uk ad SZYBKIEGO
WY CZENIA ZASILANIA, poprzez zastosowanie wy czników ró nicowo –
pr dowych 30mA. Uk ad pracowa b dzie w TN-S. Wykona uziom szpilkowy lub
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po czy przewód ochronny PE po czy z p askownikiem FeZn je li wyst puje.
Sprawdzi rezystancj . Warto nie powinna by wi ksza ni 30 . Stosowa podczas
monta u w ciwy dobór kolorów w przewodzie.
Po zako czeniu robót wykona pomiary skuteczno ci ochrony od pora
pr dem elektrycznym, sprawdzi dzia anie wy cznika ró nicowo – pr dowego i
wykona pomiary izolacji. Sporz dzi protokó z pomiarów.
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8.

Warunki ochrony przeciwpo arowej

Wszystkie przej cia przez strefy po arowe uszczelni masami do klasy
przegrody. Uszczelnienia biernej ochrony po arowej nale y dobra wg oferty firm np.
PROMAT, HILTI.
Wszystkie zaprojektowane przewody posiadaj
zdolno
pracy w
przewidzianych warunkach przez czas zgodny z Norm Polsk .
9.

Uwagi ko cowe

1. Wykonawca jest zobowi zany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w
niniejszej dokumentacji i zapewnienia ich pe nej funkcjonalno ci.
2. Wykonawca jest zobowi zany do zrealizowania wszystkich brakuj cych i pomini tych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materia ów i urz dze dla kompletnego wykonania poszczególnych instalacji i zapewnienia ich pe nej funkcjonalno ci.
3. Wykonawca jest równie zobowi zany do koordynacji i wykonania po cze instalacji w punktach wykonywanych przez wykonawców innych bran . Wykonawca jest
zobowi zany do zapoznania si z kompletn specyfikacj projektow obiektu i dokonaniem koordynacji monta owych niniejszych instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany monta owe wynikaj ce z braku
koordynacji wykonania instalacji z innymi bran ami Wykonawca ma zrealizowa na
asny koszt.
4. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgl dniaj oczekiwany przez Inwestora standard
dla materia ów, urz dze i instalacji. Wykonawca mo e zaproponowa rozwi zanie
alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska jego pisemne zatwierdzenie przez Zamawiaj cego i Projektanta.
5. 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,
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.
6. Wszystkie wykonywane prace oraz materia y winny odpowiada Polskim Normom
i posiada stosown deklaracj zgodno ci lub posiada znak CE i deklaracj zgodno ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada niezb dne atesty i certyfikaty
tak, aby spe nia obowi zuj ce przepisy.
7. Do zakresu prac Wykonawcy ka dorazowo wchodz próby urz dze i instalacji wg.
obowi zuj cych norm i przepisów oraz 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 .
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8. Po zako czeniu robót wykona pomiary skuteczno ci ochrony od pora
elektrycznym i sporz dzi protokó ,

pr dem

9. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu, na jako wykonywanych robót.
10. Trasowanie przewodów elektrycznych nale y wykona uwzgl dniaj c konstrukcj
budynku oraz zapewniaj c bezkolizyjno z innymi instalacjami. Trasa instalacji
winna by przejrzysta, prosta i dost pna do prawid owej konserwacji i remontów.
Wskazane jest, aby w miar mo liwo ci trasa przebiega a w liniach pionowych i poziomych. Przy trasowaniu ci gów instalacji nale y d
do jak najmniejszej liczby
skrzy owa i zbli
z ci gami innych instalacji.
11. Po wykonaniu robót monta owych nale y sprawdzi ci
i pow ok instalacyjnych oraz zgodno faz, dokona pomiaru rezystencji izolacji i wykona prób
napi ciow .
12. Badanie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej powinno by zako czone protoko em i zawiera : miejsce wykonania pomiarów, dat wykonania, dat wa no ci
pomiarów oraz rodzaj, typ i numer miernika, zakres pomiarów, napi cie pomiarowe,
wyniki pomiarów poddane analizie, ocen stanu instalacji oraz informacje, które
wed ug Wykonawcy mog mie znaczenie w ocenie stanu faktycznego.
13. W przypadku nie podania w opracowaniu którego z przepisów nie zwalnia to Wykonawcy z jego stosowania.
14.

ytkowa system zgodnie z zaleceniami producenta uj tymi w instrukcji u ytkowania i podczas szkolenia po zainstalowaniu systemu.

15. Prace powinny by wykonywane zgodnie z dokumentacj projektow .
16. Przy prowadzeniu instalacji równolegle z instalacj elektryczn przewody instalacji
teletechnicznej powinny przebiega poni ej.
17. Przewody mi dzy elementami systemu nie mog by przed
przewody jednoodcinkowe.

ane – musz to by

18. Wykonawca oznaczy numerami logicznymi czytelnymi wszystkie zamontowane
elementy, kable.

Przepisy BHP
Prace instalacyjne oraz inne musz
przepisami bhp dla wszystkich bran .
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10.

Informacja bezpiecze stwa i ochrony zdrowia

Nazwa, adres obiektu budowlanego: Teren Miasta Suwa ki
Dz. Ewid. Nr 10732/2, 10732/1, 10484/9, 10479,
11539/14, 11553, 12321, 12266, 12265, 11538,
11494/4, 11372, 11494/4, 11538, 31363/18, 31388,
31359, 10484/40, 21349/8, 21350/9, 21280/8,
21731, 21733, 21558, 25646, 25641, 25739/1,
25645, 21809/2, 21817, 23933, 21809/1, 21280/12,
21280/12, 21542/1, 21280/12, 21543/2, 21246/2,
23933, 21489/2, 21349/13, 31359, 11581/1,
11581/2, 11705, 10051/2, 10073, 10066/1,
10065/1, 25760, 22849/51, 25759, 22849/54,
22849/55, 22931, 25681/2, 22792, 21665/21,
21683, 21665/19
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Gmina Miasta Suwa ki
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwa ki

Projektant:

Grzegorz Mazur
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Ze wzgl du na mo liwo powstania zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi
przed rozpocz ciem realizacji robót kierownik budowy jest zobowi zany podj
decyzj czy nale y opracowa „PLAN BEZPIECZE STWA I OCHRONY
ZDROWIA".
W/w plan jest konieczny, je li zakres prac budowlanych b dzie trwa d ej ni
30 dni roboczych i zatrudnionych b dzie co najmniej 20 osób.
Roboty nale y wykonywa zgodnie z rozp. MI w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
10.1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego
Zakres robót obejmuje:
roboty budowlane zewn trzne,
roboty liniowe,
roboty instalacyjne zewn trzne,
roboty instalacyjne wewn trzne,
roboty wyko czeniowe zewn trzne i wewn trzne.
10.2. Kolejno realizacji Inwestycji
Inwestycja powinna prowadzona by w nast puj cej kolejno ci:
ogrodzenie terenu na czas budowy,
roboty ziemne,
roboty budowlane,
roboty wewn trzne instalacyjne,
roboty wyko czeniowe,
prace porz dkowe.
10.3. Elementy mog ce stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia
ludzi
10.3.1.
Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si przed rozpocz ciem robót
budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania dróg, wyj i przej dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
d) odprowadzenia cieków lub ich utylizacji,
e) urz dzenia pomieszcze higieniczno – sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o wietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia czno ci telefonicznej,
h) urz dzenia sk adowisk materia ów i wyrobów.
Teren budowy lub robót powinien by w miar potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko ogrodzenia powinna
wynosi , co najmniej 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny by
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn
budowlanych.
Dla pojazdów u ywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych nale y
wyznaczy i oznakowa miejsca postojowe na terenie budowy.
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Szeroko dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna by
dostosowana do u ywanych rodków transportowych.
Drogi i ci gi piesze na placu budowy powinny by utrzymane we w ciwym
stanie technicznym.
Nie wolno na nich sk adowa materia ów, sprz tu lub innych przedmiotów.
Przej cia i strefy niebezpieczne powinny by o wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przej cia o pochyleniu wi kszym ni 15 % nale y zaopatrzy w listwy
umocowane poprzecznie, w odst pach nie mniejszych ni 0,40 m lub schody o
szeroko ci nie mniejszej ni 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustrad . Balustrada sk ada si z deski kraw nikowej o wysoko ci 0,15 m i por czy
ochronnej umieszczonej na wysoko ci 1,10 m.
Woln przestrze pomi dzy desk kraw nikow a por cz nale y wype ni w
sposób zabezpieczaj cy pracowników przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagro enie spadania z wysoko ci
przedmiotów, powinna by ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób
uniemo liwiaj cy dost p osobom postronnym.
Strefa ta nie mo e wynosi mniej ni 1/10 wysoko ci, z której mog spada
przedmioty, lecz nie mniej ni 6,0 m.
Instalacje rozdzia u energii elektrycznej na terenie budowy powinny by
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i u ytkowane w taki sposób, aby nie
stanowi y zagro enia po arowego lub wybuchowego, lecz chroni y pracowników przed
pora eniem pr dem elektrycznym.
Roboty zwi zane z pod czeniem, sprawdzaniem, konserwacj i napraw
instalacji i urz dze elektrycznych mog by wykonywane wy cznie przez osoby
posiadaj ce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sk adowisk wyrobu i
materia ów lub maszyn i urz dze budowlanych bezpo rednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odleg ci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodów, mniejszej ni :
a) 3,0 m – dla linii o napi ciu znamionowym nieprzekraczaj cym 1 kV,
b) 5,0 m – dla linii i napi ciu znamionowym powy ej 1 kV, lecz
nieprzekraczaj cym 15 kV,
c) 10,0 m – dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 15 kV, lecz
nieprzekraczaj cym 30 kV,
d) 15,0 m – dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 30 kV, lecz
nieprzekraczaj cym 110 kV,
e) 30,0 m – dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 110 kV.

na

urawie samojezdne, koparki i inne urz dzenia ruchome, które mog zbli
niebezpieczn
odleg
do w/w napowietrznych lub kablowych
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elektroenergetycznych, powinny by wyposa one w sygnalizatory napi cia.
Rozdzielnice budowlane pr du elektrycznego znajduj ce si na terenie budowy
nale y zabezpieczy przed dost pem osób nieupowa nionych.
Rozdzielnice powinny by usytuowane w odleg ci nie wi kszej ni 50,0 m od
odbiorników energii.
Przewody elektryczne zasilaj ce urz dzenia mechaniczne powinny by
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich po czenia z urz dzeniami
mechanicznymi wykonane w sposób zapewniaj cy bezpiecze stwo pracy osób
obs uguj cych takie urz dzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urz dze elektrycznych pod wzgl dem
bezpiecze stwa powinny by przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesi cu,
natomiast kontrola stanu i oporno ci izolacji tych urz dze , co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urz dzenia po dokonaniu zmian i napraw cz ci
elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urz dzenia, je eli urz dzenie by o nieczynne przez ponad
miesi c,
c) przed uruchomieniem urz dzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urz dze ochronnych ró nicowopr dowych w
w/w instalacjach, nale y sprawdza ich dzia anie ka dorazowo przed przyst pieniem do
pracy.
Dokonywane naprawy i przegl dy urz dze elektrycznych powinny by odnotowywane
w ksi ce konserwacji urz dze .
Nale y zapewni dostateczn ilo
wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno – sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpo arowych.
Ilo
wody do celów higienicznych przypadaj ca dziennie na ka dego
pracownika jednocze nie zatrudnionego nie mo e by mniejsza ni :
a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, truj cymi lub
zaka nymi albo powoduj cymi silne zabrudzenie py ami, w tym 20 l w
przypadku korzystania z natrysków,
b) 90 l - przy pracach brudz cych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagaj cych zapewnienia nale ytej higieny procesów technologicznych, w
tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków,
c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.
Niezale nie od ilo ci wody okre lonej w pkt. „a”, „b”, „c” nale y zapewni , co
najmniej 2,5 l na dob na ka dy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagaj cej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uci liwych nale y
zapewni :
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a) posi ki wydawane ze wzgl dów profilaktycznych,
b) napoje, których rodzaj i temperatura powinny by dostosowane do warunków
wykonywania pracy.
Posi ki profilaktyczne nale y zapewni pracownikom wykonuj cym prace:
zwi zane z wysi kiem fizycznym, powoduj cym w ci gu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powy ej 1500 kcal u m czyzn i powy ej 1 000 kcal
u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy
uwa a si okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nale y zapewni pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia poni ej 10ºC lub powy ej 25ºC.
Pracownik mo e przyrz dza sobie posi ki we w asnym zakresie z produktów
otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przys uguje ekwiwalent pieni ny za
posi ki i napoje.
Na terenie budowy powinny by urz dzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzie robocz i ochronn ), umywalnie,
jadalnie, suszarnie oraz ust py. Dopuszczalne jest korzystanie z istniej cych na terenie
budowy pomieszcze i urz dze higieniczno – sanitarnych inwestora, je eli przewiduje
to zawarta umowa.
Zabrania si urz dzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje wi cej ni
20 – pracuj cych. W takim przypadku, szafki na odzie powinny by dwudzielne,
zapewniaj ce mo liwo przechowywania oddzielnie odzie y roboczej i w asnej.
W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mog by stosowane awki, jako
miejsca siedz ce, je eli s one trwale przytwierdzone do pod a.
Jadalnia powinna sk ada si z dwóch cz ci:
a) jadalni w ciwej, gdzie powinno przypada co najmniej 1,10 m2 powierzchni na
ka dego z pracowników jednocze nie spo ywaj cych posi ek,
b) pomieszcze do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczy
sto owych.
W przypadku usytuowania pomieszcze higieniczno – sanitarnych w
kontenerach dopuszcza si ni sz wysoko tych pomieszcze , tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sk adania materia ów i wyrobów.
Sk adowiska materia ów, wyrobów i urz dze technicznych nale y wykona w
sposób wykluczaj cy mo liwo wywrócenia, zsuni cia, rozsuni cia si lub spadni cia
sk adowanych wyrobów i urz dze .
Materia y drobnicowe powinny by u
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ni 2,0 m, a stosy materia ów workowanych u
wysoko ci nieprzekraczaj cej 10 – warstw.

one w warstwach krzy owo do

Odleg
stosów przy sk adowaniu materia ów nie powinna by mniejsza ni :
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowa ,
b) 5,00 m - od sta ego stanowiska pracy.
Opieranie sk adowanych materia ów lub wyrobów o p oty, s upy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sk adowanych materia ów
lub wyrobów jest dopuszczalne przy u yciu drabiny lub schodów.
Teren budowy powinien by wyposa ony w sprz t niezb dny do gaszenia
po arów, który powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupe niany,
zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpo arowych.
Ilo i rozmieszczenie ga nic przeno nych powinno by zgodne z wymaganiami
przepisów przeciwpo arowych.
10.3.2.
Roboty ziemne
Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót ziemnych:
– upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
– zasypanie pracownika w wykopie w skoprzestrzennym (brak zabezpieczenia cian
wykopu przed obsuni ciem si ; obci enie klina naturalnego od amu gruntu
urobkiem pochodz cym z wykopu),
– potr cenie pracownika lub osoby postronnej
koparki przy wykonywaniu robót
na placu budowy lub w miejscu dost pnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by prowadzone na podstawie projektu okre laj cego
po enie instalacji i urz dze podziemnych, mog cych znale
si w zasi gu
prowadzonych robót.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpo rednim s siedztwie sieci, takich jak:
– elektroenergetyczne,
– gazowe,
– telekomunikacyjne,
– ciep ownicze,
– wodoci gowe i kanalizacyjne,
powinno by poprzedzone okre leniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleg ci w jakiej mog by one wykonywane od istniej cej sieci i sposobu
wykonywania tych robót.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi i
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umie ci napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dost pnych dla osób
niezatrudnionych przy tych robotach, nale y wokó wykopów pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi balustrady zaopatrzone w wiat o ostrzegawcze koloru
czerwonego. Por cze balustrad powinny znajdowa si na wysoko ci 1,10 m nad
terenem i w odleg ci nie mniejszej ni 1,0 m od kraw dzi wykopu.
Wykopy o cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
mog by wykonywane tylko do g boko ci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obci ony w pasie o szeroko ci równej g boko ci
wykopu.
Wykopy bez umocnie o g boko ci wi kszej ni 1,0 m, lecz nie wi kszej od 2,0
m mo na wykonywa , je eli pozwalaj na to wyniki bada gruntu i dokumentacja
geologiczno – in ynierska.
Bezpieczne nachylenie cian wykopów powinno by okre lone w dokumentacji
projektowej wówczas, gdy:
roboty ziemne wykonywane s w gruncie nawodnionym,
– teren przy skarpie wykopu ma by obci ony w pasie równym g boko ci wykopu,
– grunt stanowi i y sk onne do p cznienia,
– wykopu dokonuje si na terenach osuwiskowych,
–
boko wykopu wynosi wi cej ni 4,0 m.
Je eli wykop osi gnie g boko wi ksz ni 1,0 m od poziomu terenu, nale y
wykona zej cie (wej cie) do wykopu.
Odleg
pomi dzy zej ciami (wej ciami) do wykopu nie powinna przekracza
20,0 m.
Nale y równie ustali rodzaje prac, które powinny by wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgl du na mo liwo
wyst pienia szczególnego zagro enia dla zdrowia lub ycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o g boko ci
wi kszej od 2,0 m.

–
–

Sk adowanie urobku, materia ów i wyrobów jest zabronione:
w odleg ci mniejszej ni 0,60 m od kraw dzi wykopu, je eli ciany wykopu s
obudowane oraz je eli obci enie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
w strefie klina naturalnego od amu gruntu, je eli ciany wykopu nie s obudowane.

Ruch rodków transportowych obok wykopów powinien odbywa si poza
granic klina naturalnego od amu gruntu.
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszcza si do
tworzenia nawisów gruntu.
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Przebywanie osób pomi dzy cian wykopu a kopark , nawet w czasie postoju
jest zabronione.
Zak adanie obudowy lub monta rur w uprzednio wykonanym wykopie o cianach
pionowych i na g boko ci powy ej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób
klatkami os onowymi lub obudow prefabrykowan .
10.3.3.

Roboty budowlano – monta owe

Punkty wietlne przy stanowiskach monta owych powinny by tak
rozmieszczone, aby zapewnia y równomierne o wietlenie, bez ostrych cieni i ol nie
osób.
Elementy prefabrykowane mo na zwolni z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania.
W czasie zak adania st
monta owych, wykonywania robót spawalniczych,
odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków nale y
stosowa wy cznie pomosty monta owe lub drabiny rozstawne.
W czasie monta u, w szczególno ci s upów, belek i wi zarów, nale y stosowa
podk adki pod liny zawiesi, zapobiegaj ce przetarciu i za amaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób,
przedmiotów, materia ów lub wyrobów jest zabronione.
Osoby przebywaj ce na stanowiskach pracy, znajduj ce si na wysoko ci co
najmniej 1,0 m od poziomu pod ogi lub ziemi, powinny by zabezpieczone balustrad
przed upadkiem z wysoko ci.
Otwory w stropach na których prowadzone s prace lub do których mo liwy jest
dost p ludzi, nale y zabezpieczy przed mo liwo ci wpadni cia lub ogrodzi
balustrad .
Osoby korzystaj ce z urz dze krzese kowych, drabin linowych lub ruchomych
podestów roboczych powinny by dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysoko ci za pomoc prowadnicy pionowej, zamocowanej niezale nie od lin no nych
drabiny, krzese ka lub podestu.
Ponadto, nale y ustali rodzaje prac, które powinny by wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgl du na mo liwo
wyst pienia szczególnego zagro enia dla zdrowia lub ycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko ci powy ej 2,0 m w przypadkach, w
których wymagane jest zastosowanie rodków ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysoko ci.
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10.3.4.
Maszyny i urz dzenia techniczne u ytkowanie na placu budowy
Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót budowlanych przy u yciu maszyn i
urz dze technicznych:
– pochwycenie ko czyny górnej lub ko czyny dolnej przez nap d (brak pe nej os ony
nap du),
– potr cenie pracownika lub osoby postronnej
koparki przy wykonywaniu robót
na placu budowy lub w miejscu dost pnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),
– pora enie pr dem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilaj cych
urz dzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urz dzenia techniczne oraz narz dzia zmechanizowane powinny
by montowane, eksploatowane i obs ugiwane zgodnie z instrukcj producenta oraz
spe nia wymagania okre lone w przepisach dotycz cych systemu oceny zgodno ci.
Maszyny i inne urz dzenia techniczne, podlegaj ce dozorowi technicznemu,
mog by u ywane na terenie budowy tylko wówczas, je eli wystawiono dokumenty
uprawniaj ce do ich eksploatacji.
Wykonawca, u ytkuj cy maszyny i inne urz dzenia techniczne, niepodlegaj ce
dozorowi technicznemu, powinien udost pni organom kontroli dokumentacj
techniczno – ruchow lub
instrukcj obs ugi tych maszyn lub urz dze .
Operatorzy lub maszyni ci urawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych
maszyn o nap dzie silnikowym powinni posiada wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urz dze technicznych, które nie
posiadaj kabin, powinny by :
– zadaszone i zabezpieczone przed spadaj cymi przedmiotami,
– os oni te w okresie zimowym.
10.4. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed
przyst pieniem do realizacji Inwestycji
Nale y przeprowadzi instrukta stanowiskowy z zakresu BHP na miejscu
pracy.
Szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si jako:
– szkolenie wst pne,
– szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane s w oparciu o programy poszczególnych
rodzajów szkolenia.
Szkolenia wst pne ogólne („instrukta ogólny”) przechodz wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w pracy, w uk adach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP

© 2014. Projekt chroniony prawem autorskim

26

Projekt: Rozbudowa i przebudowa monitoringu miejskiego w Suwa kach.

obowi zuj cymi w danym zak adzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wst pne na stanowisku pracy („Instrukta stanowiskowy”) powinien
zapozna pracowników z zagro eniami wyst puj cymi na okre lonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagro eniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na
tym stanowisku.
Pracownicy przed przyst pieniem do pracy, powinni by zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwi zanym z prac na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wst pnego ogólnego, szkolenia
wst pnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by
potwierdzony przez pracownika na pi mie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Szkolenia wst pne podstawowe w zakresie BHP, powinny by przeprowadzone
w okresie nie d szym ni 6 – miesi cy od rozpocz cia pracy na okre lonym
stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by przeprowadzane w formie instrukta u nie
rzadziej ni raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których wyst puj szczególne
zagro enia dla zdrowia lub ycia oraz zagro enia wypadkowe – nie rzadziej ni raz w
roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów
urawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o nap dzie silnikowym powinni posiada wymagane
kwalifikacje.
Powy szy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW.
Na placu budowy powinny by udost pnione pracownikom do sta ego
korzystania, aktualne instrukcje bezpiecze stwa i higieny pracy dotycz ce:
– wykonywania prac zwi zanych z zagro eniami wypadkowymi lub zagro eniami
zdrowia pracowników,
– obs ugi maszyn i innych urz dze technicznych,
– post powania z materia ami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
– udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okre la czynno ci do wykonywania przed
rozpocz ciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynno ci do wykonywania po jej zako czeniu oraz zasady post powania w sytuacjach
awaryjnych stwarzaj cych zagro enia dla ycia lub zdrowia pracowników.
Nie wolno dopu ci pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej tno ci, a tak e dostatecznej
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znajomo ci przepisów oraz zasad BHP.
Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien pracy na stanowiskach pracy
sprawuj odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowi zków.

10.5. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce
niebezpiecze stwom wynikaj ce z realizacji Inwestycji
Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien pracy na stanowiskach pracy
sprawuj odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowi zków.
Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezpo rednich zagro
dla ycia lub zdrowia pracowników.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

1) niew ciwa ogólna organizacja pracy
nieprawid owy podzia pracy lub rozplanowanie zada ,
niew ciwe polecenia prze onych,
brak nadzoru,
brak instrukcji pos ugiwania si czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzór odst pstw od zasad bezpiecze stwa pracy,
brak lub niew ciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecze stwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cz owieka z przeciwwskazaniami lub bez bada lekarskich;
1) niew ciwa organizacja stanowiska pracy:
niew ciwe usytuowanie urz dze na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przej cia i doj cia,
brak rodków ochrony indywidualnej lub niew ciwy ich dobór.

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy

–
–
–
–
–
–

–
–
–

1) niew ciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego b ce ród em zagro enia,
niew ciwa stateczno czynnika materialnego,
brak lub niew ciwe urz dzenia zabezpieczaj ce,
brak rodków ochrony zbiorowej lub niew ciwy ich doboru,
brak lub niew ciwa sygnalizacja zagro ,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
1) niew ciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materia ów zast pczych,
niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;
1) wady materia owe czynnika materialnego:
ukryte wady materia owe czynnika materialnego;
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–
–
–

1) niew ciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niew ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kieruj ca pracownikami jest obowi zana:
– organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze stwa i
higieny pracy,
– dba o sprawno
rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,
– organizowa , przygotowywa i prowadzi prace, uwzgl dniaj c zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwi zanymi z warunkami rodowiska pracy,
– dba
o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze pracy i wyposa enia
technicznego, a tak e o sprawno
rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:
a) oceny ryzyka zawodowego wyst puj cego przy wykonywaniu robót na
danym stanowisku pracy
b) wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
c) okre lenia podstawowych wymaga bhp przy wykonywaniu prac szczególnie
niebezpiecznych,
d) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
e) wykazu prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podj stosowne rodki profilaktyczne maj ce na celu:
– zapewni
organizacj pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj cy
pracowników przed zagro eniami wypadkowymi oraz oddzia ywaniem czynników
szkodliwych i uci liwych,
– zapewni likwidacj zagro
dla zdrowia i ycia pracowników g ównie przez
stosowanie technologii, materia ów i substancji nie powoduj cych takich zagro .
W razie stwierdzenia bezpo redniego zagro enia dla ycia lub zdrowia
pracowników osoba kieruj ca, pracownikami obowi zana jest do niezw ocznego
wstrzymania prac i podj cia dzia w celu usuni cia tego zagro enia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by wyposa eni w rodki ochrony
indywidualnej oraz odzie i obuwie robocze, zgodnie z tabel norm przydzia u rodków
ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego opracowan przez
pracodawc .
rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze stwa
ytkowników tych rodków powinny zapewnia wystarczaj
ochron przed
wyst puj cymi zagro eniami (np. upadek z wysoko ci, uszkodzenie g owy, twarzy,
wzroku, s uchu).
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Kierownik budowy obowi zany jest informowa pracowników o sposobach
pos ugiwania si tymi rodkami.

10.6. Przepisy zwi zane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane" (Dz. U. nr 106 z 2000 r. poz.
1126, z pó niejszymi zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. nr 47 z 2003 r. po. 410).
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. nr 1997 r.
poz. 844 ).
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze nia 1999 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. nr 47 z 999 r. poz. 912).
Rozporz dzenie ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1966 r. w
sprawie szczegó owych zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 62 z 1966 r. poz. 285).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1966 r. w
sprawie rodzajów prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej
(Dz. U. nr 62 z 1966 r. poz. 287).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1966 r. w
sprawie rodzajów prac, które powinny by wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 288).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dnia 30 maja 1966 r. w
sprawie przeprowadzenia bada
lekarskich pracowników, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie Pracy (Dz. U.nr 1966 r. poz.
332 z pó n. zmianami).
Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 2 wrze nia 1997 r. w sprawie s by
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. nr 1997 r. Poz. 704).
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