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Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią:
a) zlecenie umowa z Inwestorem – FUNDACJĄ ROZWOJU UNIWERSYTETU
GDAŃSKIEGO;
b) mapa do celów projektowych;
c) uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem;
d) normy i normatywy projektowania, katalogi urządzeń;
2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy szafki
telekomunikacyjnej – informacyjnego kiosku multimedialnego typu „TOTEM” na potrzeby
zwiedzających i studentów Uniwersytetu Gdańskiego.
3. Opis przyjętego rozwiązania
3.1.





Zakres robót budowlanych

Rozbiórka nawierzchni i podbudowy placu z kostki betonowej w niezbędnym zakresie
Wykonanie betonowego fundamentu pod szafkę,
Ustawienie i montaż do fundamentu szafki telekomunikacyjnej
Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania szafki ze złącza wewnętrznego Stacji
Morskiej

3.1.1.

Fundament szafki o konstrukcji betonowej

Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych wykonać niezbędne rozbiórki
istniejącej nawierzchni i podbudowy placu w niezbędnym zakresie.
Kolejność robót:
 ułożenie w rurze ochronnej instalacji elektrycznej,
 wykonanie wykopu pod fundament i zgęszczenie rodzimego podłoża do
Idmin=0,80,
 wykonanie fundamentu betonowego z C 20/25 łącznie z hakami kotwiącymi,
 zasypanie fundamentu, zagęszczenie gruntu zasypowego, odbudowa podbudowy
i nawierzchni placu,
3.1.2.

Szafka telekomunikacyjna – informacyjny kiosku multimedialny typu
„TOTEM”

Szafka telekomunikacyjna, kiosk multimedialny jest wyrobem gotowym wykonywanym
na zamówienie. Posiada stosowne dopuszczenia i DTR.
Wymiary zewnętrzne szafki kiosku
Szerokość 0,80 m, głębokość 0,16 m, wysokość łącznie z podstawą do mocowania 2,20 m,
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Szafka ze względu na lokalizację – (obszar o zwiększonej sile wiatru, teren otwarty, pas
nadmorski przy plaży) wymaga fundamentu. Ciężar całkowity szafki nie przekroczy
0,2kN.
Rozmiar ekranu (przekątna) - nie mniej niż 46”. Szafka wyposażona będzie w system
chłodzenia i podgrzewania.
Wymagana instalacja zasilania elektrycznego zapewniająca maksymalnie 0,7kW.
Obiekt ten klasyfikuję w I kategorii geotechnicznej.
Kolejność robót:
 dostawa i montaż szafki telekomunikacyjnej typu „TOTEM” do fundamentu,
 podłączenie szafki do instalacji zasilania.
3.1.3.

Instalacje

Instalacja elektryczna zasilania obiektu projektowana jest od rozdzielni terenowej z
układem zabezpieczeń kablem YKY 4x4 mm2.
UWAGA!
Po wykonaniu obiektu teren uporządkować i przywrócić do stanu początkowego.

3.1.4.

Uwagi do Wykonawcy.

1) Przed przystąpieniem do prac zapewnić nadzór instytucji użytkujących urządzenia
inżynierskie, obsługę geodezyjną oraz powiadomić wszystkich użytkowników
terenu.
2) Uwzględnić na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnień i sprawdzeń projektu.
3) Po zakończeniu prac wykonać pomiary i próby pomontażowe oraz sporządzić
protokoły.
4) Materiały z demontażu rozliczyć z Inwestorem
5) Całość prac wykonać zgodnie z Dz.U.nr 89 z dn. 25.08.1994r. ustawy z dnia
07.07.1994r. – Prawo budowlane oraz wymaganiami określonymi w Polskich
Normach
6) Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzić do stanu pierwotnego.
7) Urządzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy
traktować jako czynne i zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach i
skrzyżowaniach.
8) Zachować przepisowe odległości elementów projektowanych od istniejącego
uzbrojenia terenu.
9) Dla zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu wykonać przekopy próbne.

4. Projekt zagospodarowania terenu
4.1.

Przedmiotem inwestycji jest

 Szafka telekomunikacyjna – kiosk multimedialny na terenie Stacji Morskiej w Helu
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego działka nr 565/1
 Kabel – instalacja zasilania budynku
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4.2.

Istniejący stan zagospodarowania działki. Obecnie przedmiotowe działki są
zabudowane. Znajdują się tam budynki o funkcji dydaktycznej na potrzeby Stacji
Morskiej, budynki gospodarcze – magazyny oraz baseny hodowlane Fokarium
Stacji.

4.3.

Projektowane zagospodarowanie działki
Zagospodarowanie działki zmieni się o projektowaną szafkę.
Po wykonaniu szafki pozostały sposób zagospodarowania nie zmieni się.

4.4.

Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy szafki – 0,13 m2

4.5.

Działki nr 165/1 nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie.

4.6.

Wpływ eksploatacji górniczej – nie dotyczy.

4.7.

Inwestycja – szafka telekomunikacyjna nie będzie stanowić zagrożenia dla
środowiska i użytkowników projektowanych obiektów budowlanych oraz ich
otoczenia

4.8.

Inne dane – teren jest terenem otwartym, nie graniczy z terenami zamkniętymi i
zewnętrznymi strefami ochrony.
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5. Informacja BIOZ
1.
-

Zakres robot zamierzenia budowlanego:
rozbiórka nawierzchni i podbudowy placu
roboty ziemne – wykonanie wykopu pod fundament
budowa instalacji elektrycznej zasilania szafki
budowa fundamentu
budowa – montaż szafki telekomunikacyjnej.

2.
-

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
istniejące budynki dydaktyczne, hotelowe i gospodarcze, baseny hodowlane
ogrodzenie terenu
siec wodociągowa
instalacja kanalizacji deszczowej
sieć kanalizacji sanitarnej
sieć teletechniczna
sieć elektroenergetyczna
drogi i chodniki, trawniki.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania
zagrożenie bezpieczeństwa i ludzi:
- siec wodociągowa
- instalacja kanalizacji deszczowej
- sieć kanalizacji sanitarnej
- sieć teletechniczna
- sieć elektroenergetyczna
- drogi kołowe

terenu,

które mogą stwarzać

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robot budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas
wystąpienia:
- prace przy wykonaniu robót w głębokich wykopach
- prace przy transporcie ciężkich materiałów budowlanych
- prace przy transporcie i montażu szafki
- prace w pobliżu istniejących czynnych sieci elektrycznych i sanitarnych
- prace w pobliżu czynnej drogi kołowej
5.
Wskazanie
sposobu
prowadzenia
instruktażu
pracowników
przed
przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych:
- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy w głębokich wykopach
- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy przy czynnym obiekcie
- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu prac montażowych
- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu organizacji ruchu pojazdów w pobliżu
robót
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania prac niebezpiecznych.
W strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
- prace w wykopach wykonywać zgodnie z przepisami BHP
- wykonanie prac - instalacyjnych w odzieży ochronnej
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Prace na urządzeniach elektroenergetycznych należy wykonywać zgodnie z
„Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych”.
Do prac zostaną dopuszczeni jedynie pracownicy posiadający odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do robót kablowych na napięcie 400V.
W poleceniu na prace „poleceniodawca” określi osoby funkcyjne (koordynujący,
dopuszczający, nadzorujący, kierownik robót) odpowiedzialne za organizację
bezpiecznej pracy oraz warunki i środki umożliwiające bezpieczne wykonanie pracy.
Prace w zakresie montażu instalacji 0,4kV muszą być prowadzone
przy wyłączonej i uziemionej linii kablowej zasilającej rozdzielnię.
Teren robót zabezpieczyć biało-czerwoną folią ostrzegawczą szczególnie
w obszarze dróg. Ograniczyć szerokość pasa wykopów w celu zapewnienia
sprawnej i bezpiecznej komunikacji po drodze gruntowej. Drogi należy
pozostawić cały czas przejezdne.
Odgrodzić osoby postronne.
Robót nie wykonywać w warunkach złej widoczności ani po zmroku.
Pomiary elektryczne wykonywać
dwuosobowo
przez pracowników
posiadających odpowiednie uprawnienia SEP.
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót powinien sporządzić i posiadać
aktualną listę telefonów alarmowych.
Nadzór nad całością robót powinna sprawować osoba z uprawnieniami
budowlanymi w zakresie wykonawstwa w specjalności konstrukcje budowlane,
sieci i instalacje sanitarne, elektryczne i elektroenergetyczne.

Przed przystąpieniem do robot kierownik budowy jest obowiązany w oparciu o wyżej
wymieniona informacje sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robot
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr
120,
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