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1. OPIS  WYKONANIA  ROBÓT  
 

Przedmiotem opracowania  jest wykonanie elewacyjnego daszka 

ochronnego budynku mocowanego do ścian budynku  położonego w 

Warszawie przy ul. Senatorskiej 38 zgodnie z zawartą umową.  

Daszek ochronny zabezpieczający przed spadającymi elementami elewacji 

( tynku).Daszek zaprojektowano zgodnie z Polskimi Normami, Eurokodami 

i przepisami budowlanymi. 

 

2. OPIS KONSTRUKCJI 

 

Konstrukcję zaprojektowano z kątownika 40x40x5 mm, wypełnienie siatka 

zgrzewalna o wymiarach oczek 20x20x3 mm. Jeden z dłuższych boków 

ramki posiada przyspawane narożniki ramki z blachy z wpustami do śrub 

kotwiących. Przeciwległy bok ramki posiada otwory do montażu odciągów. 

Panel oraz odciągi są kotwione do elewacji budynku za pomocą kotew 

chemicznych fischer. Odciągi wykonano z prętów stalowych Ø 12mm na 

których końcach dopasowano płaskownik z otworami montażowymi. Na 

każdą ramkę przypadają dwa odciągi. Daszek ochronny jest pochylony ok 

49 stopni.  

Usytuowanie kotwienia na elewacji. 

Dolne kotwy konstrukcji w przestrzeni międzyokiennej na wysokości ok 30 

cm powyżej górnej krawędzi otworów. 

Uwagi montażowe 

Montaż daszka wykonać tak, aby nie pozostawiać szczelin powyżej 2 mm 

Całkowite dopuszczalne obciążenie daszków skupioną statyczną siłą 

pionową skierowaną w dół wynosi 40 kg. 

Całkowite obciążenie od siły dynamicznej wynosi 25 kg 

Montaż do ściany murowanej za pomocą systemu iniekcyjny fischer 

Zaprawa iniekcyjna FIS V 360 S System Element mocujący Pręt 

nagwintowany , Stal ocynkowana galwanicznie, FIS A M 10 x 130 Klasa 

wytrzymałości 5.8 Głębokość zakotwienia 100 mm. 
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3. Spis norm i przepisów prawnych 
 

 PN-82/B-02000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości, 

 PN-82/B-02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe, 

 PN-82/B-02003: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe, 

 PN-82/B-02004: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia 

pojazdami, 

 PN-80/B-02010: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem, 

 PN-80/B-02010/Az1: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem, 

 PN-77/B-02011: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem, 

 PN-77/B-02011/Az1: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem, 

 PN-B-03002: 2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie, 

 PN-EN 998-2: 2004: Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: zaprawa murarska, 

 PN-B-03264: 2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie, 

 PN-90/B-03200: Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 

 Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi 

zmianami), 

 Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z 

późniejszymi zmianami), 

 Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

 PN-EN 1997-1:2008 – Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne (z 

późniejszymi zmianami i poprawkami), 

 Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych, 

 Dz. U. 2012 nr 0, poz. 462: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, 

 Instrukcja nr 409/2005. Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na 

odporność ogniową. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2005 
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4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej. 

 
Powierzchnia stalowa kształtowników walcowanych na gorąco doprowadzona do stopnia czystości Sa2 

wg. PN-ISO 8501-1. Profile zamknięte odtłuszczone fizykochemicznie.  

Stopień przygotowania powierzchni  P2 według ISO 8501-3 

Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe wg. PN-EN ISO 1461 

 

Kwalifikacja konstrukcji EXC1 wg.PN-EN 1090 

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych „Dz.U. 2004 nr 92 poz.881” i Rozporządzeniem nr. 

305/2011  Konstrukcja stalowa powinna posiadać  Deklarację  Właściwości Użytkowych. 

 

5. Połączenia 

Śrubowe wg. projektu  
- Łby śrub, podkładki, nakrętki powinny przylegać na całej powierzchni do części łączonych, dla 
powierzchni 
skośnych należy zastosować podkładki klinowe. 
- Klasa połączenia A, D 
- Moment dokręcenia wg wytycznych producenta śrub. 
- Oznaczenie klasy wybite są na łbach śrub i nakrętkach 
- Blachy czołowe winny być sprawdzone, czy nie mają rozwarstwień. 
- Zabezpieczenie antykorozyjne winno być wykonane również na powierzchniach stykowych. 
Spawane wg. projektu wykonawczego 
- Kontrola spoin wg PN-EN (wg wymagań dla klasy EXC2 konstrukcji spawanych) 
Ewentualne dodatkowe styki warsztatowe (spawane) za akceptacją projektanta. 
 

6. Wymagania dotyczące montażu konstrukcji stalowej. 

Wszystkie elementy konstrukcji muszą mieć zapewnioną stateczność w fazie montażu i posiadać 
zdolność przenoszenia obciążeń atmosferycznych i montażowych. 

Roboty montażowe należy tak prowadzić, aby żaden element konstrukcyjny nie został trwale 
odkształcony ani przeciążony. 

Montaż konstrukcji musi być prowadzony zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1090-2+A1, oraz 
obowiązującymi warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wytyczne montażu 
Wytyczne ogólne: 
Montaż konstrukcji należy przeprowadzić w oparciu o projekt organizacji montażu sporządzony na 
podstawie niniejszych wytycznych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, przepisów 
bezpieczeństwa pracy w budownictwie oraz warunków technicznych wykonania i odbioru konstrukcji 
stalowych. 
Montaż winien być wykonany wyłącznie przez przedsiębiorstwa montażowe dysponujące 
odpowiednim sprzętem i wykwalifikowanymi brygadami montażowymi. 
Przed rozpoczęciem montażu konstrukcji należy: umiejscowić i oznaczyć osie podparcia elementów 
stalowych, sprawdzić prawidłowość osadzenia kotew w elementach żelbetowych. 
Sprawdzić ilość dostarczonych elementów i łączników, usunąć ewentualne uszkodzenia oraz ułożyć 
elementy w kolejności dogodnej do montażu. 
- Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie prostoliniowości elementów – wg PN-EN 1090-1: 2009 
- „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych; Część 1: Zasady oceny zgodności elementów 
konstrukcyjnych 
W celu rektyfikacji słup ustawić na pakietach z blach. 
Dokładność montażu: wymagana dokładność montażu konstrukcji wg PN-EN 1090-1: 2009 
Regulacja układu – sprawdzenie: 
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Po zmontowaniu słupa należy przeprowadzić regulację położenia względem poziomu i pionu, 
położenia elementów dla zachowania płaszczyzny lica tablic. 
Kontrola i odbiór konstrukcji stalowej 
Podczas montażu konstrukcji należy przeprowadzić następujące odbiory, których wyniki muszą być 
wpisane do dziennika budowy; 
Pomiar rzędnych wierzchu fundamentów, na których mają być osadzone słupy stalowe (przed 
rozpoczęciem montażu), 
Sprawdzenie zgodności zmontowanej konstrukcji z projektem, pod względem kompletności 
elementów i połączeń (przed rozpoczęciem montażu blachy dachowej). 
Sprawdzenie, czy odchyłki montażowe nie przekraczają wartości dopuszczalnych (przed 
rozpoczęciem montażu blachy dachowej). 
Odbiór końcowy obiektu i przekazanie do eksploatacji mogą nastąpić dopiero po stwierdzeniu, że 
wszystkie wymienione wyżej odbiory zostały przeprowadzone i potwierdzone wpisami w Dzienniku 
budowy. 

 

7. Informacja BIOZ 

 

Podstawa projektowania 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z dnia 10 lipca 
2003r. ) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 
maja 1999r.) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 115 z dnia 25 stycznia 2007r.) 
 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
 Załączniki do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa i organizacji 
ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach Dz.U Nr 220 poz. 2181 
 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
 Transport na terenie placu budowy 
 Przejścia dla ruchu pieszego – pracownicy budowlani i nadzór 
 Przenoszenie ciężarów (ręczne i mechaniczne) 
 Roboty , przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5.0m, prace na rusztowaniach podczas 

montażu i przy pracach wykończeniowych 
 Przewiduje się wygrodzenie placu budowy 
 Roboty wykonywane przy użyciu dźwigu 
 Roboty związane z montażem elementów prefabrykowanych , których masa przekracza 1.0t. 
 Do artykułów o pewnym stopniu niebezpieczeństwa używanych w trakcie budowy można zaliczyć 

rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe. Należy je przechowywać w magazynie zgodnie z 
zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszczać do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiałami 
chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp. 

 Prace pod napięciem 
 Transport materiałów na budowę oraz na placu budowy ( dopuszczalny ciężar materiałów, praca urządzeń 

transportowych ) 
 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

 Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem 
na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawców 
przestrzegania przepisów prawa budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie. 

 Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni mieć wykonane aktualne niezbędne badania 
lekarskie oraz powinni zostać przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez osobę do tego 
upoważnioną. 

 Przy pracach na wysokości może być zatrudniony wyłącznie pracownik , który 
 Posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska pracy 
 Uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy 
 Roboty szczególnie niebezpieczne mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników specjalnie w tym 
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kierunku przeszkolonych 
 Wytyczne w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp 

 

 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie 
Ogrodzenie terenu budowy z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdów i oddzielnej dla ruchu pieszego 

 Szerokość dróg komunikacyjnych dostosować do używanych środków transportu i nasilenia ruchu 
 Miejsca niebezpieczne należy oznakować i ogrodzić poręczami (szczególnie strefy wykopów i montażu 

konstrukcji ) bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi 
 Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu 

oraz dobrze oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. 
 Przy wykonywaniu prac na wysokości powyżej 2.0m, stanowiska pracy należy zabezpieczyć barierką 

składającą się z deski krawężnikowej 0.15m i poręczy ochronnej na wysokości 1.1m 
 Zabezpieczenie pracowników w środki ochrony indywidualnej (odzież, nakrycia głowy , obuwie ochronne – 

zawsze; stosowanie okularów ochronnych – wg potrzeb; stosowanie kurtki przeciwdeszczowej – wg 
potrzeb) 

 Zabezpieczenie pracowników przy wykonywaniu prac na wysokości, zabronione jest przenoszenie ciężarów 
przekraczających maksymalny udźwig wciągarki 

 Zabronione jest przebywanie osób pod zawieszonym ciężarem 
 Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym 

zakresie pracowników 
 Jeżeli roboty wykonywane są w odległości większej niż 500m od punktu pierwszej pomocy , w miejscu 
 pracy powinna znajdować się przenośna apteczka 
 Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery 
 telefonów najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej i policji. 
 Prace spawalnicze w budynkach prowadzić ze szczególną ostrożnością pod nadzorem użytkownika. 
 Zabrania się prowadzenia prac spawalniczych w pobliżu elementów palnych. 
 Wykopy należy zabezpieczyć przed osuwaniem ziemi ( zagrożenie zasypania pracowników ziemią ) oraz 
 wygrodzić i oznakować taśmą ostrzegawczą. 

 

Użytkowanie budowli docelowe 
 Należy przeprowadzać okresową ogólną kontrolę stanu technicznego obiektu. 

 

Warunki BHP i P. POŻ. 
W trakcie realizacji budowy należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisów przeciw pożarowych odnoszących się i obowiązujących przy wytwarzaniu oraz montażu 
konstrukcji oraz robotach ziemnych. 
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8. Obliczenia. 

Geometria układu konstrukcji 

 

Schemat obciążeń 

  

Obliczenia statyczne 
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Soły normalne. 

 

Siły ścinające. 
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Momenty zginające 

 

Reakcje podporowe. 
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Wymiarowanie profili. 

Profil ramki 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

NORMA:   PN-90/B-03200 

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

GRUPA:        

PRĘT:   1  Pręt_1 PUNKT:   3 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 L = 1.01 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGN/1=1*1.10 + 2*1.30 + 3*1.30  1*1.10+(2+3)*1.30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MATERIAŁ:     S 235  

fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

      PARAMETRY PRZEKROJU:     LR 40x40x5 

h=4.0 cm      

b=4.0 cm  Ay=2.00 cm2  Az=2.00 cm2  Ax=3.79 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=8.60 cm4  Iz=2.26 cm4  Ix=0.29 cm4  

tf=0.5 cm  Wely=3.04 cm3  Welz=1.38 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N = 0.80 kN   My = 0.37 kN*m  Mz = -0.05 kN*m  Vy = 0.13 kN 

Nrc = 81.48 kN  Mry = 0.65 kN*m  Mrz = 0.34 kN*m Vry = 24.94 kN 

  Mry_v = 0.65 kN*m  Mrz_v = 0.34 kN*m Vz = 0.30 kN 

KLASA PRZEKROJU = 1  By*Mymax = 0.37 kN*m Bz*Mzmax = -0.05 kN*m Vrz = 24.94 kN  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

   względem osi Y:    względem osi Z: 
Ly = 2.02 m  Lambda_y = 1.57  Lz = 2.02 m  Lambda_z = 3.06  

Lwy = 2.02 m  Ncr y = 43.68 kN  Lwz = 2.02 m  Ncr z = 11.48 kN  

Lambda y = 134.10  fi y = 0.32  Lambda z = 261.59  fi z = 0.10  

wyboczenie giętno-skrętne 
mu w = 1.00 Ncr x = 612.84 kN Lambda_x = 0.42 fi x = 0.91 

 Ncr zx = 11.43 kN Lambda_zx = 3.07 fi zx = 0.10  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
N/(min(fix,fiy,fiz,fizx)*Nrc) = 0.10 < 1.00 (39);    N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.10 + 

0.56 + 0.14 = 0.80 < 1.00 - Delta z = 1.00 (58) 

Vy/Vry = 0.01  <  1.00    Vz/Vrz = 0.01  <  1.00   (53) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Profil poprawny !!! 
 

Cięgno 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NORMA:   PN-90/B-03200 

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

GRUPA:        

PRĘT:   5  Pręt_5 PUNKT:   3 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 2.56 m 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGN/1=1*1.10 + 2*1.30 + 3*1.30  1*1.10+(2+3)*1.30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

MATERIAŁ:     S 235  

fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

      PARAMETRY PRZEKROJU:     PO 12 

h=1.2 cm      

  Ay=0.68 cm2  Az=0.68 cm2  Ax=1.13 cm2  

tw=0.6 cm  Iy=0.10 cm4  Iz=0.10 cm4  Ix=0.20 cm4  

  Wely=0.17 cm3  Welz=0.17 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N = -0.70 kN        

Nrt = 24.30 kN      

      

KLASA PRZEKROJU = 1      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

   względem osi Y:    względem osi Z: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
N/Nrt = 0.70/24.30 = 0.03 < 1.00  (31) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Profil poprawny !!! 
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9. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO 

(na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami) 

 

 

Inwestycja:   PROJEKT BUDOWLANY TYMCZASOWEGO ELEWACYJNEGO DSZKA 

OCHRONNEGO BUDYNKU    

 

 

Adres inwestycji: Budynek położony w Warszawie  
przy ul. Senatorskiej 38 

 

 

Inwestor:  MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA 
                              Plac Bankowy 3/5  
                              05-950 Warszawa 
                             reprezentowane przez 
                              ZARZĄD MIENIA SKARBU PAŃSTWA 
        ul. Prosta 69 
                              00-835 Warszawa 

 

Niniejszym poświadczam, że sporządzony przeze mnie projekt budowlany branży konstrukcyjnej 

budowy wiaty gospodarczej, zlokalizowanej na działce o nr. 1687/3, 1687/4, 1687/8, obr. 0010 Latowicz, 

gm. Latowicz, opracowano zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych oraz zasadami 

wiedzy techniczno-budowlanej.  

 

PROJEKTANT KONSTRUKCJI: 

 

 

 

                                                                                                                                      SPRAWDZAJĄCY 
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Uprawnienia i zaświadczenie projektanta  
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