ZABEZPIECZENIE SZACHTÓW
WINDOWYCH i TECHNICZNYCH
BEZPIECZNA PRACA NA WYSOKOŚCI

SPIS TREŚCI:
I. DOKUMENTACJA TECHNICZNO – RUCHOWA (DTR)
II. DANE TECHNICZNE
III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

I. DOKUMENTACJA
TECHNICZNO - RUCHOWA
UWAGA !!!
PRZED KAŻDORAZOWYM UŻYCIEM SYSTEMU ZABEZPIECZAJĄCEGO SZACHTY WINDOWE I TECHNICZNE (ZSWT)
NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ I BEZWZGLĘDNIE POSTĘPOWAĆ
ZGODNIE Z ZASADAMI W NIEJ ZAWARTYMI. INSTRUKCJE PRZEZNACZONE SĄ DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW I
OSÓB, KTÓRE BĘDĄ BRAĆ UDZIAŁ W CZYNNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z TRANSPORTEM , ROZŁADUNKIEM,
MONTAŻEM, DEMONTAŻEM, SKŁADOWANIEM, PRZEGLĄDEM ORAZ WSZELKIMI CZYNNOŚCIAMI ZWIĄZANYMI Z
PRZEDMIOTOWYM SYSTEMEM ZSWT.

SPIS TREŚCI:
WSTĘP
1. PODSTAWA WYKONANIA
2. OPIS TECHNICZNY
PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA,
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA, KONSTRUKCJA SYSTEMU ZSWT.
3. UŻYTKOWANIE
CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZED UŻYCIEM SYSTEMU ZSWT,
KWALIFIKACJE OSÓB UŻYTKUJĄCYCH SYSTEM ZSWT,
MONTAŻ,
DEMONTAŻ,
UŻYTKOWANIE.
4. WSKAZÓWKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI
ANALIZA RYZYKA
5. KONSERWACJA
6. KONTROLA STANU TECHNICZNEGO
KONTROLA BIEŻĄCA,
KONTROLA SZCZEGÓŁOWA.

WSTĘP
Niniejsza Dokumentacja Techniczno - Ruchowa zawiera wytyczne prawidłowej eksploatacji
Systemu ZSWT. Pracownicy i osoby wykonujące wszelkie działania związane z obsługą systemu
powinni bezwzględnie stosować się do zasad w niej zawartych. W przypadku wystąpienia sytuacji
nie opisanych w niniejszym opracowaniu, należy podstępować w zgodzie z przepisami BHP oraz
pozostałymi przepisami odpowiednimi do zaistniałej sytuacji.
1. PODSTAWA WYKONANIA
Podstawą wykonania projektu Zabezpieczenia Szachtów Windowych i Technicznych ‘ZSWT’ jest
zgłoszenie przez Firmę SKANSKA S.A. konieczności realizacji urządzenia zapewniającego
bezpieczeństwo podczas prac na placu budowy.
Zgłoszenie dotyczyło zabezpieczenia otworów technicznych, szybów windowych i innych miejsc w
których zachodzi niebezpieczeństwo upadku na niższy poziom (poziomy).
Projekt powstał na drodze współpracy między firmą SKANSKA S.A. a wykonawcą projektu
firmą P.P.H.U. STRUMIN.
Ogólny zarys systemu i wymagania dotyczące zasady działania urządzenia zostały ściśle określone
przez Zamawiającego, a prace projektowe były prowadzone pod nadzorem Głównego Specjalisty
ds. BHP w SKANSKA S.A. - Panem Przemysławem Przybylskim i innych osób zaangażowanych w
zagadnienia dotyczące BHP i ogólnych zasad obowiązujących na placu budowy.
Projekt został zrealizowany w pięciu etapach: ‘prototypowanie wstępne’ - ‘projekt techniczny’ ‘produkcja serii prototypowej’ - ‘testy budowlane’ - ‘projekt końcowy’.
Na podstawie doświadczeń z testów prowadzonych w realiach budowlanych zostały wprowadzone
niezbędne korekty do projektu produkcyjnego, dzięki przeprowadzeniu dwukrotnego prototypowania
urządzenia możliwym było sporządzenie i opracowanie takiej formy technicznej zabezpieczenia aby
spełniało ono wiele funkcji użytkowych jednocześnie.
Projekt Zabezpieczenia Szachtów Windowych i Technicznych [ZWST] zrealizowany został w oparciu
o normę PN-EN-13374+A1_2019-02E Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków.
System ZWST zaprojektowany został również w oparciu o normy takie jak:
PN-EN 1090-2..2012:
PN-EN 1090-1:2009+A1:2011, Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych,
Część 1: Zasady oceny zgodności elementów
konstrukcyjnych,
PN-EN 1090-2:2008+A1:2011, Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych,
Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji
stalowych,
PN-EN ISO 3834-2:2007;
Pełne wymagania jakości dotyczące spawania
materiałów metalowych,
PN EN ISO 14122-3 (wymagania dotyczące stałych środków dostępu tj. schody i balustrady),
oraz o normę PN-EN 12811-1 (Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy),
EN 12811-2: 2004 (Sprzęt do prac tymczasowych),
EN 364: 1993 (Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości),
Projekt "ZSWT" opracowany został także w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.nr 47, poz.401)., - balustrady ochronne.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA
System ZSWT przeznaczony jest do zabezpieczania szachtów windowych oraz innych otworów
technicznych w obszarze których zachodzi niebezpieczeństwo upadku z wysokości.
Stosowany jest jako zabezpieczenie pracowników znajdujących się w pobliżu lub wykonujących
prace w szybie windowym lub jego obrębie.
Furtka zabezpiecza przed upadkiem osób i przedmiotów do szybów windowych lub innych otworów
technicznych chroniąc jednocześnie osoby znajdujące się poniżej.
System ZSWT jest czteroczęściową bramką zabezpieczającą, która posiada możliwość regulacji i
dopasowania do danej szerokości otworu oraz otwarcia górnej połowy (skrzydła ruchomego).
Furtka zabezpieczająca została tak zaprojektowana aby możliwe było jej otwarcie od wewnątrz i od
zewnątrz.
System zapewnia łatwy, uniwersalny i szybki montaż zarówno we wnęce oraz na ścianie,
odznacza się niską wagą i prostotą obsługi.
Dzięki lekkości i elastyczności systemu możliwe jest dopasowanie do każdych warunków
budowlanych.
Używanie Systemu ZSWT, dozwolone jest pod warunkiem stosowania się niniejszej Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej jak również do odpowiednich przepisów krajowych dotyczących
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

2.2
2.2.1

PARAMETRY TECHNICZNE.
Podstawowe konfiguracje systemu ZSWT
ZABEZPIECZENIE KOMPLETNE
LEWE

ZABEZPIECZENIE KOMPLETNE
PRAWE

ZABEZPIECZENIE KOMPLETNE
MOCOWANIE DO LICA ŚCIANY

2.2.2A Podstawowe konfiguracje systemu ZSWT
SKRZYDŁO POJEDYNCZE STAŁE
LEWE

SKRZYDŁO POJEDYNCZE STAŁE
PRAWE

SKRZYDŁO POJEDYNCZE RUCHOME
LEWE

SKRZYDŁO POJEDYNCZE RUCHOME
PRAWE

2.2.2B Podstawowe konfiguracje systemu ZSWT
SKRZYDŁO STAŁE DOLNE

SKRZYDŁO RUCHOME DOLNE

2.2.3

WYMIARY GABARYTOWE ELEMENTÓW SYSTEMU.
KOMPLETNE ZABEZPIECZENIE- GRANICE REGULACJI.

Kompletny ZSWT posiada kilka zakresów regulacyjnych, które wpływają na finalną szerokość
zabezpieczenia. Granica regulacji R składa się z trzech zakresów:
A – regulacja skokowa na profilach zawiasów,
B – regulacja płynna realizowana przez skrzydło ruchome blokowane w gniazdach ślizgowych
skrzydeł stałych,
C – regulacja płynna na blasze ściennej zawiasu
Odpowiednie składowe przedstawia poniższa tabela.

KOMPLETNE ZABEZPIECZENIE - GRANICE REGULACJI - TABELA.

Nr. rozstawu

A (reg. skok.)

B (reg. płynna)

C (reg. płynna)

R [mm]

1

65

1080 min

10 min

1155

2

65

1080 min

100 max

1245

3

65

1780 max

10 min

1855

4

65

1780 max

100 max

1945

5

93

1080 min

10 min

1183

6

93

1080 min

100 max

1273

7

93

1780 max

10 min

1883

8

93

1780 max

100 max

1973

9

121

1080 min

10 min

1211

10

121

1080 min

100 max

1301

11

121

1780 max

10 min

1911

12

121

1780 max

100 max

2001

Zestawienie elementów

ilość

SKRZYDŁO STAŁE DOLNE

1

SKRZYDŁO STAŁE GÓRNE

1

SKRZYDŁO RUCHOME DOLNE

1

SKRZYDŁO RUCHOME GÓRNE

1

BORTNICA DOLNA „STAŁA”

1

BORTNICA DOLNA „RUCHOMA”

1

PROFILE ZAWIASÓW
RYGIEL SKRZYDŁA (obrotowy)
WĄSKI
BLACHA NAŚCIENNA RYGLA

2
1
1

2.2.3 CD.

WYMIARY GABARYTOWE ELEMENTÓW SYSTEMU

2.2.3. CD.

DANE GABARYTOWE ELEMENTÓW SYSTEMU

nazwa elementu

profil

skrzydło stałe dolne

RP 30x30x2

wymiar [mm] wymiar [mm] waga [kg]
875
960
12,0

skrzydło stałe górne

RP 30x30x2

875

960

11,1

skrzydło ruchome dolne

RP 30x30x2

1080

960

11,34

skrzydło ruchome górne

RP 30x30x2

1080

960

10,4

wypełnienie skrzydeł

Ø3

bortnica mała

guma 5mm

905

445

4,8

bortnica duża

guma 5mm

1150

445

6

profile zawiasów (2 szt)

płask 45x6

wykończenie

cynk ogniowy

4,1

5,1

SUMA

KOSZ TRANSPORTOWY
WAGA KOSZA NETTO

~50 kg

WAGA KOSZA BRUTTO

~115 kg

WYMIARY (dł / szer / wys)

130 x 105 x 110 cm

POJEMNOŚĆ

5 kmpl

64,8

2.2.4

KONFIGURACJA SKRZYDŁA STAŁEGO (BRAK SKRZYDŁA RUCHOMEGO).

W tej konfiguracji istnieje możliwość regulacji szerokości furtki na otworach profilu zawiasów i na blasze
rygla obrotowego.

2.2.4 A.

KONFIGURACJA SKRZYDŁA STAŁEGO (BRAK SKRZYDŁA RUCHOMEGO,
MOCOWANIE W OBRYSIE OTWORU)- GRANICE REGULACJI.

ZSWT w konfiguracji pojedynczego skrzydła stałego posiada dwa zakresy regulacyjne, które wpływają
na finalną szerokość zabezpieczenia. Granica regulacji R składa się z trzech zakresów:
A – regulacja skokowa na profilach zawiasów,
B – szerokość skrzydła równa 875 mm,
C – regulacja płynna na blasze ściennej zawiasu
Odpowiednie składowe przedstawia poniższa tabela.

2.2.4 A. KONFIGURACJA SKRZYDŁA STAŁEGO - GRANICE REGULACJI
(MOCOWANIE W OBRYSIE OTWORU) - TABELA.
Nr. rozstawu

A (reg. skok.)

B (stałe)

C (reg. płynna)

R [mm]

1

65

875

10 min

950

2

65

875

100 max

1040

3

93

875

10 min

978

4

93

875

100 max

1068

5

121

875

10 min

1006

6

121

875

100 max

1096

Zestawienie elementów

ilość

SKRZYDŁO STAŁE DOLNE

1

SKRZYDŁO STAŁE GÓRNE

1

BORTNICA DOLNA „STAŁA”

1

PROFILE ZAWIASÓW
RYGIEL SKRZYDŁA (obrotowy)
SZEROKI
BLACHA NAŚCIENNA RYGLA

2
1
1

2.2.4 B.

KONFIGURACJA SKRZYDŁA STAŁEGO (BRAK SKRZYDŁA RUCHOMEGO,
MOCOWANIE NA LICO ŚCIANY)- GRANICE REGULACJI.

ZSWT w konfiguracji pojedynczego skrzydła stałego posiada dwa zakresy regulacyjne, które wpływają
na finalną szerokość zabezpieczenia. Granica regulacji R składa się z trzech zakresów:
A – odsunięcie osi zawiasu od krawędzi otworu,
B – szerokość skrzydła równa 903 mm (do osi zawiasu),
C – regulacja płynna na blasze ściennej zawiasu
Odpowiednie składowe przedstawia poniższa tabela.

2.2.4 B. KONFIGURACJA SKRZYDŁA STAŁEGO - GRANICE REGULACJI
(MOCOWANIE NA LICO) - TABELA.
Nr. rozstawu

A (reg. skok.)

B (stałe)

C (reg. płynna)

R [mm]

1

60

903

10 min

853

2

60

903

100 max

943

3

80

903

10 min

833

4

80

903

100 max

923

5

100

903

10 min

813

6

100

903

100 max

903

Zestawienie elementów

ilość

SKRZYDŁO STAŁE DOLNE

1

SKRZYDŁO STAŁE GÓRNE

1

BORTNICA DOLNA „STAŁA”

1

PROFILE ZAWIASÓW
RYGIEL SKRZYDŁA (obrotowy)
SZEROKI
BLACHA NAŚCIENNA RYGLA PROSTA

2
1
1

2.2.4 C.

KONFIGURACJA SKRZYDŁA STAŁEGO DOLNEGO (BRAK SKRZYDŁA
RUCHOMEGO, MOCOWANIE W OBRYSIE OTWORU)- GRANICE REGULACJI.

ZSWT w konfiguracji pojedynczego skrzydła stałego posiada dwa zakresy regulacyjne, które wpływają
na finalną szerokość zabezpieczenia. Granica regulacji R składa się z trzech zakresów:
A – regulacja skokowa na profilach zawiasów,
B – szerokość skrzydła równa 875 mm,
C – regulacja płynna na blasze ściennej zawiasu
Odpowiednie składowe przedstawia poniższa tabela.

2.2.4 C. KONFIGURACJA SKRZYDŁA STAŁEGO DOLNEGO - GRANICE REGULACJI
(MOCOWANIE W OBRYSIE OTWORU) - TABELA.

Nr. rozstawu

A (reg. skok.)

B (stałe)

C (reg. płynna)

R [mm]

1

65

875

10 min

950

2

65

875

100 max

1040

3

93

875

10 min

978

4

93

875

100 max

1068

5

121

875

10 min

1006

6

121

875

100 max

1096

Zestawienie elementów

ilość

SKRZYDŁO STAŁE DOLNE

1

SKRZYDŁO STAŁE GÓRNE

1

BORTNICA DOLNA „STAŁA”

1

PROFILE ZAWIASÓW
RYGIEL SKRZYDŁA (obrotowy)
SZEROKI
BLACHA NAŚCIENNA RYGLA

2
1
1

2.2.5

KONFIGURACJA SKRZYDŁA RUCHOMEGO (BRAK SKRZYDŁA STAŁEGO).

W tej konfiguracji istnieje możliwość regulacji szerokości furtki na otworach profilu zawiasów i na blasze
blokującej rygla obrotowego.

2.2.5 A KONFIGURACJA SKRZYDŁA RUCHOMEGO (BRAK SKRZYDŁA STAŁEGO –
MOCOWANIE W OBRYSIE OTWORU) - GRANICE REGULACJI.
ZSWT w konfiguracji pojedynczego skrzydła ruchomego posiada dwa zakresy regulacyjne, które
wpływają na finalną szerokość zabezpieczenia. Granica regulacji R składa się z trzech zakresów:
A – regulacja skokowa na profilach zawiasów,
B – szerokość skrzydła równa 1080 mm,
C – regulacja płynna na blasze ściennej zawiasu
Odpowiednie składowe przedstawia poniższa tabela.

KONFIGURACJA SKRZYDŁA RUCHOMEGO - GRANICE REGULACJI (MOCOWANIE W OBRYSIE)
- TABELA
Nr. rozstawu

A (reg. skok.)

B (stałe)

C (reg. płynna)

R [mm]

1

65

1080

10 min

1155

2

65

1080

10 max

1245

3

93

1080

10 min

1183

4

93

1080

10 max

1273

5

121

1080

10 min

1211

6

121

1080

10 max

1301

Zestawienie elementów

ilość

SKRZYDŁO RUCHOME DOLNE

1

SKRZYDŁO RUCHOME GÓRNE

1

BORTNICA DOLNA „RUCHOMA”

1

PROFILE ZAWIASÓW
RYGIEL SKRZYDŁA (obrotowy)
WĄSKI
BLACHA NAŚCIENNA RYGLA

2
1
1

2.2.5 B.

KONFIGURACJA SKRZYDŁA RUCHOMEGO (BRAK SKRZYDŁA STAŁEGO,
MOCOWANIE NA LICO ŚCIANY)- GRANICE REGULACJI.

ZSWT w konfiguracji pojedynczego skrzydła ruchomego posiada dwa zakresy regulacyjne, które
wpływają na finalną szerokość zabezpieczenia. Granica regulacji R składa się z trzech zakresów:
A – odsunięcie osi zawiasu od krawędzi otworu,
B – szerokość skrzydła równa 1108 mm (do osi zawiasu),
C – regulacja płynna na blasze ściennej zawiasu
Odpowiednie składowe przedstawia poniższa tabela.

KONFIGURACJA SKRZYDŁA RUCHOMEGO - GRANICE REGULACJI
(MOCOWANIE NA LICO ŚCIANY)- TABELA

Nr. rozstawu

A (reg. skok.)

B (stałe)

C (reg. płynna)

R [mm]

1

60

1108

10 min

1058

2

60

1108

100 max

1148

3

80

1108

10 min

1038

4

80

1108

100 max

1128

5

100

1108

10 min

1018

6

100

1108

100 max

1108

Zestawienie elementów

ilość

SKRZYDŁO RUCHOME DOLNE

1

SKRZYDŁO RUCHOME GÓRNE

1

BORTNICA DOLNA „RUCHOMA”

1

PROFILE ZAWIASÓW
RYGIEL SKRZYDŁA (obrotowy)
WĄSKI
BLACHA NAŚCIENNA RYGLA PROSTA

2
1
1

2.2.5 C.

KONFIGURACJA SKRZYDŁA RUCHOMEGO DOLNEGO (BRAK SKRZYDŁA
STAŁEGO, MOCOWANIE NA LICO ŚCIANY)- GRANICE REGULACJI.

ZSWT w konfiguracji pojedynczego skrzydła ruchomego posiada dwa zakresy regulacyjne, które
wpływają na finalną szerokość zabezpieczenia. Granica regulacji R składa się z trzech zakresów:
A – odsunięcie osi zawiasu od krawędzi otworu,
B – szerokość skrzydła równa 1108 mm (do osi zawiasu),
C – regulacja płynna na blasze ściennej zawiasu
Odpowiednie składowe przedstawia poniższa tabela.

KONFIGURACJA SKRZYDŁA DOLNEGO RUCHOMEGO - GRANICE REGULACJI
(MOCOWANIE NA LICO ŚCIANY)- TABELA

Nr. rozstawu

A (reg. skok.)

B (stałe)

C (reg. płynna)

R [mm]

1

60

1108

10 min

1058

2

60

1108

100 max

1148

3

80

1108

10 min

1038

4

80

1108

100 max

1128

5

100

1108

10 min

1018

6

100

1108

100 max

1108

Zestawienie elementów

ilość

SKRZYDŁO RUCHOME DOLNE

1

SKRZYDŁO RUCHOME GÓRNE

1

BORTNICA DOLNA „RUCHOMA”

1

PROFILE ZAWIASÓW
RYGIEL SKRZYDŁA (obrotowy)
WĄSKI
BLACHA NAŚCIENNA RYGLA PROSTA

2
1
1

2.2.6

SKRZYDŁO STAŁE I RUCHOME ZESTAWIONE Z KOMPLETNEGO SYSTEMU ZSWT.

W przypadku rozłożenia kompletnego systemu ZSWT na dwa odrębne skrzydła (skrzydło stałe i
skrzydło ruchome) należy pamiętać o konieczności zastosowania dodatkowego wyposażenia dla
skrzydeł. Poniższy rysunek przedstawia skonfigurowane dwa odrębne skrzydła składające się z
kompletnego systemu ZSWT i dodatkowych elementów wyposażenia. Dodatkowe elementy
zaznaczono na czerwono.
SKRZYDŁO STAŁE

Zestawienie elementów

SKRZYDŁO RUCHOME

ilość

uwagi

SKRZYDŁO STAŁE
SKRZYDŁO STAŁE DOLNE

1

SKRZYDŁO STAŁE GÓRNE

1

BORTNICA DOLNA „STAŁA”

1

PROFILE ZAWIASÓW
RYGIEL SKRZYDŁA (obrotowy)
SZEROKI
BLACHA NAŚCIENNA RYGLA

2
1
1

SKRZYDŁO RUCHOME
SKRZYDŁO RUCHOME DOLNE

1

SKRZYDŁO RUCHOME GÓRNE

1

BORTNICA DOLNA „RUCHOMA”

1

PROFILE ZAWIASÓW
RYGIEL SKRZYDŁA (obrotowy)
WĄSKI
BLACHA NAŚCIENNA RYGLA

Dodatkowe: 2
1
Dodatkowa: 1

Rygiel szeroki należy do kompletu ZSWT, jest elementem
luźnym, nie używanym w konfiguracji kompletnego ZSWT.

2.3 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA, KONSTRUKCJA SYSTEMU ZSWT.
System zabezpieczający ZSWT jest konstrukcją stalową składającą się z sześciu podstawowych
części: Skrzydła stałego dolnego A, skrzydła stałego górnego B, skrzydła ruchomego dolnego C i
skrzydła ruchomego górnego D oraz profili zawiasów E. Dodatkowe akcesoria to
bortnice gumowe F, rygiel zamykający G oraz blacha naścienna rygla wraz z kłódką.

SKRZYDŁO STAŁE

SKRZYDŁO RUCHOME

E

B

D

G

G

E

A
C

F
F

2.3.1 SKRZYDŁO STAŁE DOLNE.
Stalowa rama wypełniona stalową siatką Ø3: 50x50.
Ramka skrzydła wyposażona jest w uchwyty zawiasów, oraz gniazda ślizgowe do regulacji położenia
skrzydła ruchomego furtki.
W gnieździe ślizgowym górnym znajduje się punkt mocowania rygla blokującego (dwupozycyjnego).
Rygiel blokujący w tym wypadku jest elementem opcjonalnym, używanym w przypadku
zdemontowanych skrzydeł ruchomych.
Gniazda ślizgowe wyposażone są w śrubę blokującą M12, służącą do zblokowania skrzydeł
ruchomych w pożądanej pozycji.
Skrzydło stałe dolne wyposażone jest także w trzy punkty mocowania bortnicy regulowanej.

2.3.2 SKRZYDŁO STAŁE GÓRNE.
Stalowa rama wypełniona stalową siatką Ø3: 50x50.
Ramka skrzydła wyposażona jest w uchwyty zawiasów, oraz gniazda ślizgowe do regulacji
położenia skrzydła ruchomego furtki.
Gniazda ślizgowe wyposażone są w śrubę blokującą M12, służącą do zblokowania skrzydeł
ruchomych w pożądanej pozycji.

2.3.3 SKRZYDŁO RUCHOME DOLNE.
Stalowa rama wypełniona stalową siatką Ø3: 50x50.
Ramka skrzydła wyposażona jest w uchwyty zawiasów, które używane są w przypadku konfiguracji
furtki pojedynczej, składającej się tylko ze skrzydeł ruchomych.
W prawej górnej części ramki znajduje się punkt mocowania rygla blokującego (dwupozycyjnego).
Rygiel blokujący w tym wypadku jest elementem podstawowym dla systemu, używanym dla całej
furtki lub furtki pojedynczej złożonej ze skrzydeł ruchomych—jego zasada działania opisana jest w
dalszej części niniejszego dokumentu.
Skrzydło ruchome dolne wyposażone jest także w trzy punkty mocowania bortnicy regulowanej.

2.3.4 SKRZYDŁO RUCHOME GÓRNE.
Stalowa rama wypełniona stalową siatką Ø3: 50x50.
Ramka skrzydła wyposażona jest w uchwyty zawiasów, które używane są w przypadku konfiguracji
furtki pojedynczej, składającej się tylko ze skrzydeł ruchomych.

2.3.5

ASYMETRYCZNY RYGIEL BLOKUJĄCY.

Asymetryczny Rygiel Blokujący służy do całościowego lub częściowego zamknięcia furtki.
Zamknięcie całościowe polega na zblokowaniu jednocześnie skrzydła dolnego i skrzydła górnego.
Rygiel blokujący ustawiony jest w tym przypadku w pozycji pionowej (dłuższym ramieniem w górę).
Zamknięcie częściowe polega na odblokowaniu skrzydła górnego, rygiel znajduje się w tym przypadku
w pozycji poziomej (dłuższe ramię rygla w pozycji poziomej).

RYGIEL ZAMKNIĘTY

Skrzydło górne
Asymetryczny rygiel blokujący
Blacha naścienna rygla
Skrzydło dolne

RYGIEL PÓŁ-OTWARTY

2.3.6 A RYGIEL BLOKUJĄCY— BLACHA NAŚCIENNA REGULACYJNA RYGLA (KĄTOWA).
Trójramienny rygiel zamykany jest przy pomocy kłódki do kątowej blachy rygla.
Blacha rygla zamocowana jest do ściany (np. śrubami do betonu).
Blacha rygla została zaprojektowana tak aby umożliwić płynną regulację rozstawu pomiędzy ryglem a
blachą rygla. Rozwiązanie to umożliwia dopasowanie furtki do konkretnego otworu.
Szczegółowe informacje na temat zakresu regulacji znajdują się na stronach: 9, 14, 17 (zmienna C).

2.3.6 B RYGIEL BLOKUJĄCY— BLACHA NAŚCIENNA REGULACYJNA RYGLA (PROSTA).
Trójramienny rygiel zamykany jest przy pomocy kłódki do prostej blachy rygla.
Blacha rygla zamocowana jest do ściany (np. śrubami do betonu).
Blacha rygla została zaprojektowana tak aby umożliwić płynną regulację rozstawu pomiędzy ryglem a
blachą rygla. Rozwiązanie to umożliwia dopasowanie furtki do konkretnego otworu.
Szczegółowe informacje na temat zakresu regulacji znajdują się na stronach: 15,20 (zmienna C).

2.3.7

ZAWIASY NAŚCIENNE.
Stalowe płaskowniki gięte w formę C, zawierają trzy otwory regulacyjne dla
skrzydeł (stałych lub ruchomych). Szczegółowe informacje na temat zakresu
regulacji znajdują się na stronach: 9, 14, 17 (zmienna A).
Posiadają dwie pary punktów mocujących w kształcie wydłużonych otworów,
umożliwiających dopasowanie do skrzydeł furtki. Mocowanie zawiasów nie
wymaga użycia obydwu par punktów mocujących.
Druga para mocowań jest opcjonalna - używana w przypadku problemów z
mocowaniem w innych punktach.
Zawias może być skonfigurowany dla dwóch pozycji zabezpieczenia, czyli
może zostać zamocowany w licu ściany lub we wnęce otworu.
Część zawiasu mocująca skrzydła posiada podkładki zespolone z otworami
dla zapewnienia płynnego, pozbawionego oporów ruchu obrotu.

Otwory mocowań do ściany
(dla śrub do betonu)

Otwory
regulacyjne
zawiasu

2.3.8

BORTNICA GUMOWA

Gumowa bortnica pozwala na regulację prześwitu między ramą furtki a aktualnym poziomem
podłogi. W przypadku gdy na stropie wykonywane są prace związane np. z wykonaniem wylewek,
zmniejsza się tym samym prześwit furtka-wylewka. Wystarczy w tym wypadku unieść bortnicę w
górę i zablokować śrubami M12. Bortnica wykonana z gumy jest elastyczna i praktyczna w użyciu,
niweluje niedoskonałości, niedokładności wymiarów, oraz obecność gruzu itp.

2.3.9 FURTKA POJEDYNCZA „STAŁA”
Furtka w wersji pojedynczej „stałej” składa się z dwóch skrzydeł stałych, które mocowane są do
profili zawiasów oraz jest wyposażona w rygiel asymetryczny szeroki i blachę rygla.
Furtka posiada regulację skokową na profilach zawiasów, pozwala to na dopasowanie do danej
szerokości otworu.

2.3.10 FURTKA POJEDYNCZA „RUCHOMA”
Furtka w wersji pojedynczej „ruchomej” składa się z dwóch skrzydeł ruchomych, które mocowane
są do profili zawiasów oraz jest wyposażona w rygiel asymetryczny normalny i blachę rygla.
Furtka posiada regulację skokową na profilach zawiasów, pozwala to na dopasowanie do danej
szerokości otworu.

2.3.11 ADAPTER KĄTOWY PROFILI ZAWIASÓW
Gdy zachodzi potrzeba przytwierdzenia bocznego profili zawiasów do lica ściany,
furtka zabezpieczająca jest opcjonalnie wyposażona w kątowy adapter mocujący.

3.

UŻYTKOWANIE
System zabezpieczający ZSWT, przeznaczony jest wyłącznie do celów określonych przez
poniższą instrukcję obsługi. Zastosowania niezgodne z instrukcją obsługi pociągają za sobą ryzyko
wypadków, powodują realne zagrożenie zdrowia i życia.
Zastosowania niezgodne z DTR powodują utratę gwarancji.
System ZSWT przeznaczony jest do zabezpieczania szachtów windowych oraz innych otworów
technicznych w obszarze których zachodzi niebezpieczeństwo upadku z wysokości.
Stosowany jest jako zabezpieczenie pracowników znajdujących się w pobliżu lub wykonujących
prace w szybie windowym lub jego obrębie.
Furtka zabezpiecza przed upadkiem osób i przedmiotów do szybów windowych lub innych otworów
technicznych chroniąc jednocześnie osoby znajdujące się poniżej.
W przypadku niewłaściwego zastosowania systemu istnieje ryzyko wypadków użytkownika jak
również innych osób znajdujących się w jego sąsiedztwie.
Przed przystąpieniem do korzystania z Systemu Zabezpieczającego ZSWT należy zapoznać się z
niniejszą instrukcją.
Podczas użytkowania Systemu Zabezpieczającego ZSWT należy zachować wszelkie środki
bezpieczeństwa opisane w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz w odpowiednich przepisach
prawa i rozporządzeniach.
Za całość prac związanych z montażem, prawidłowym zamocowaniem elementów oraz kotwieniem
odpowiada Kierownik Budowy.
Za całokształt czynności związanych z codziennym użytkowaniem odpowiada Kierownik Budowy.
W przypadku wystąpienia upadku z wysokości gdzie doszło do uszkodzenia jakiegokolwiek
elementu składowego należy natychmiast wycofać go z eksploatacji. Należy wymienić elementy
systemu na nowe.
UWAGI:
- Do systemu nie należy dołączać elementów nie dostarczonych z kompletnym urządzeniem. Może
mieć to niekorzystny wpływ na parametry mechaniczne a w efekcie na bezpieczeństwo
użytkowania,
- System Zabezpieczający ZSWT zaprojektowany został w oparciu o normę PN-EN13374+A1_2019-02E – zabezpieczenie typu B. System zapewnia odporność na obciążenie
statyczne oraz na niskie działania dynamiczne. Wytrzymuje obciążenia związane z opieraniem
się ludzi o barierę oraz zapewnia możliwość chwytu podczas przechodzenia obok bariery
ochronnej. Utrzymuje osobę lub osoby idące lub spadające w kierunku osłony. Utrzymuje osobę
lub osoby ześlizgujące się lub upadające na osłonę po powierzchni pochyłej.
- W przypadku odsprzedaży urządzenia, sprzedający powinien zagwarantować instrukcję
użytkowania w języku odpowiednim dla miejsca przeznaczenia,
- W przypadku elementów nie produkowanych przez firmę STRUMIN, należy odnieść się do
instrukcji obsługi użytkowania danego elementu.

3.1

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZED UŻYCIEM SYSTEMU ZABEZPIECZAJĄCEGO ZSWT
- Dokonać ogólnej inspekcji wizualnej wszystkich elementów składowych pod kątem ewentualnych
uszkodzeń i wad,
- Podczas transportu należy zachować ostrożność, w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń
elementów konstrukcyjnych, w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek elementu składowego
należy natychmiast wycofać go z eksploatacji,
- Podczas montażu należy zachować ostrożność, w przypadku uszkodzenia, część taką należy
niezwłocznie wymienić.
- Jeśli do transportu urządzenia lub kosza transportowego z urządzeniem użyty został dźwig, należy
zwrócić uwagę na ruchy wykonywane przez dźwig i zapewnić pracownikom zachowanie
bezpiecznej odległości,
- W przypadku użycia dźwigu wszelkie czynności związane z przyłączeniem zawiesia do urządzenia
powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia hakowego,

3.2

KWALIFIKACJE OSÓB UŻYTKUJĄCYCH SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY ZSWT
Osoby użytkujące system powinny:
- Zapoznać się z kompletną DTR Systemu Zabezpieczającego ZSWT podczas odprawy porannej –
szkolenie powinno być odnotowane w Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót,
- Posiadać szkolenie w zakresie BHP (Praca na wysokości),
- Zostać przeszkolone w zakresie posługiwania się środkami ochrony indywidualnej i zbiorowej,
- Posiadać aktualne badania lekarskie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy.

3.3

MONTAŻ SYSTEMU ZABEZPIECZAJĄCEGO ZSWT
Wszelkie czynności montażowe Systemu ZSWT, muszą być prowadzone zgodnie z niniejszą
instrukcją i pod nadzorem osób posiadających odpowiednie przeszkolenie.
Montaż Systemu ZSWT wykonywany jest przez minimum 1 osobę, wyposażoną w odpowiednie ku
temu narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej, chroniące pracowników w czasie czynności
montażowych.
Przed rozpoczęciem prac należy wykonać plan rozmieszczenia oraz montażu Systemu ZSWT
indywidualnie dla każdej budowy i dla każdego przewidzianego wariantu systemu, umożliwiający
poprawne zastosowanie systemu zabezpieczeń.
Montaż Systemu Zabezpieczającego ZSWT może wykonać pracownik zaznajomiony z DTR
systemu. Za usytuowanie i wybór miejsc zabezpieczanych przez system odpowiada kierownik
budowy lub inna uprawniona przez niego osoba.
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić wizualnie stan urządzenia, czy system jest
kompletny oraz czy nie posiada widocznych uszkodzeń lub wad.
Podczas montażu należy zachować ostrożność, w przypadku uszkodzeń elementów składowych,
część taką należy niezwłocznie wymienić.
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy wyznaczyć Strefę Niebezpieczną w obrębie
terenu zagrożonego upadkiem przedmiotów - 1/10 wysokości jednak nie mniej niż 6m.
Do elementów Systemu Zabezpieczającego nie wolno mocować jakichkolwiek elementów nie
należących do urządzenia.

3.4

DEMONTAŻ I PRZENOSZENIE MIĘDZY MIEJSCAMI ROBOCZYMI
Przy demontażu Systemu Zabezpieczającego ZSWT należy zachować wszelkie środki
Bezpieczeństwa i zasady jak przy montażu.

3.5

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU ZSWT

Montaż składa się z kilku kluczowych kroków, których prawidłowe wykonanie decyduje o sprawności
wykonania zadania. Podstawowym warunkiem przystąpienia do montażu jest zaznajomienie się z
niniejszą dokumentacją, z jej częścią teoretyczną oraz praktyczną. Znajomość elementów składowych
systemu oraz zależności występujących pomiędzy nimi decydują o szybkości wykonania montażu.

3.5.1

INSTRUKCJA MONTAŻU — MOCOWANIE PROFILU ZAWIASÓW

Zamocować profile za pomocą śrub do betonu FBS 10x100.
Profile zawiasów zamocować w odpowiedniej konfiguracji dla wymaganego typu furtki (patrz strona 67)
Narzędzia:
Wiertarka do betonu,
Wiertło do betonu Ø10
Wkrętarka udarowa,
Nasadka do śrub,

Pozycje otworów dla minimalnego
otwarcia bortnicy

Pozycje otworów dla maksymalnego
otwarcia bortnicy

3.5.1

INSTRUKCJA MONTAŻU — MOCOWANIE PROFILU ZAWIASÓW (rys poglądowy 3D)

Profile zawiasów posiadają dwie pary punktów mocujących.
Mocowanie zawiasów nie wymaga użycia obydwu par punktów
mocujących. Druga para mocowań jest opcjonalna - używana w
przypadku problemów z mocowaniem w innych punktach.
Montaż najlepiej rozpocząć od profilu dolnego, górny profil
założyć na górę profilu dolnego i dla ułatwienia montażu połączyć
tymczasowo śrubą M12 obydwa profile → (punkt A).
Następnie zamocować profil górny zwracając uwagę na linię
pionową i osiowość obydwu elementów.

Punkt A

3.5.2 INSTRUKCJA MONTAŻU — MOCOWANIE SKRZYDŁA STAŁEGO GÓRNEGO I
DOLNEGO.

Mocowanie skrzydeł stałych najwygodniej rozpocząć od skrzydła
górnego. Ułatwi to w znacznym stopniu zamocowanie skrzydła
dolnego. Na rysunku zaznaczono kolejność zakładania śrub i
wsuwanie kolejnych zawiasów skrzydeł stałych.
1. Założyć śrubę M12x40 na górny zawias skrzydła górnego,
2. Założyć luzem śrubę M12x60 na dolny zawias skrzydła
górnego
3. Wsunąć skrzydło dolne na śrubę z punktu 2,
4. Zablokować śrubą dolny zawias dolnego skrzydła.

1.

2.

3.

4.

3.5.3

INSTRUKCJA MONTAŻU — MOCOWANIE SKRZYDŁA RUCHOMEGO DOLNEGO.

Montaż skrzydła ruchomego wymaga poluzowania śrub blokujących w skrzydłach stałych. Gniazda
ślizgowe skrzydeł stałych posiadają odpowiednie śruby blokujące, które należy zakręcić w celu
zablokowania skrzydła ruchomego w odpowiedniej—wymaganej pozycji.
Operację tą można wykonać bez zamocowanej bortnicy skrzydła ruchomego lub razem z bortnicą—
bez konieczności jej demontażu.

GNIAZDO ŚLIZGOWE SKRZYDŁA STAŁEGO
(WIDOK NA ŚRUBĘ BLOKUJĄCĄ)

GNIAZDO ŚLIZGOWE
SKRZYDŁA STAŁEGO
(WIDOK NA SZYNĘ GNIAZDA)

3.5.4

INSTRUKCJA MONTAŻU — MOCOWANIE SKRZYDŁA RUCHOMEGO GÓRNEGO.

Montaż skrzydła ruchomego wymaga poluzowania śrub blokujących w gniazdach skrzydła stałego.
Gniazda ślizgowe skrzydeł stałych posiadają odpowiednie śruby blokujące,
które należy zakręcić w celu zablokowania skrzydła ruchomego w odpowiedniej—wymaganej pozycji.

GNIAZDO ŚLIZGOWE
SKRZYDŁA STAŁEGO
(WIDOK NA ŚRUBĘ
BLOKUJĄCĄ)

GNIAZDO ŚLIZGOWE
SKRZYDŁA STAŁEGO
(WIDOK NA SZYNĘ GNIAZDA)

3.5.5 INSTRUKCJA MONTAŻU — MOCOWANIE RYGLA.

3.5.6 INSTRUKCJA MONTAŻU — MOCOWANIE BLACHY RYGLA.

3.5.7 INSTRUKCJA MONTAŻU — MOCOWANIE PRAWE.
Mocowanie prawe ograniczone jest do obrotu całej furtki ZSWT o 180 stopni i zamocowanie wg tych
samych wytycznych opisanych poprzednio.
Podczas otwierania bortnica gumowa może opierać się o profil zawiasów, i ulegać odkształceniu—jest
to detal zamierzony—co pokazano na poniższych wizualizacjach.

WSKAZÓWKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI

4.0

Podczas użytkowania należy kierować się bezpieczeństwem użytkowników, personelu oraz
osób na których praca urządzenia może oddziaływać.
Podczas pracy z Systemem Zabezpieczającym ZSWT personel:
- powinien zaznajomić się z DTR systemu
- powinien zweryfikować, czy elementy składowe systemu zostały stabilnie zamocowane do ścian,
czy furtka nie zawiera widocznych uszkodzeń a elementy nie noszą śladów uszkodzeń lub
zniszczeń,
- powinien posiadać odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
4.1

L.p.
1

ANALIZA RYZYKA
Zagrożenie
Niewystarczająca
wytrzymałość
mechaniczna.

Ryzyko

Szacowanie ryzyka

Środki ochrony

Używanie
uszkodzonych lub
zniszczonych profili
zawiasów,

Upadek konstrukcji.
Zagrożenie zdrowia i życia

Sprawdzać, kontrolować oraz
odpowiednio magazynować elementy
składowe systemu

Używanie
uszkodzonego lub
zniszczonego rygla,

Upadek konstrukcji.
Zagrożenie zdrowia i życia

Sprawdzać, kontrolować oraz
odpowiednio magazynować elementy
składowe systemu

Uszkodzenie lub
zniszczenie
Uchwytu rygla,

Upadek konstrukcji.
Zagrożenie zdrowia i życia

Sprawdzać, kontrolować oraz
odpowiednio magazynować elementy
składowe systemu.
Nie dopuszczać do potencjalnego
ryzyka upadku ciężkich przedmiotów z
wysokości.

2

Zmiażdżenie,
zgniecenie

Podłożenie,
podstawienie stopy,
dłoni lub innej części
ciała pod uchwyty
podczas skręcania,
dociskania

zmiażdżenie, przycięcie,
skaleczenie lub otarcie
części ciała.
Zagrożenie zdrowia i życia

Zachować ostrożność podczas montażu
a w szczególności przy zakładaniu profili
zawiasów. Ryzyko upadku z wysokości,
stosować środki ochrony indywidualnej.
Używać rękawic, butów oraz hełmów
ochronnych z paskiem podbródkowym.

3

Uderzenie

Ryzyko uderzenia
elementami systemu
podczas transportu,
przenoszenia osób
znajdujących się w
pobliżu

Uderzenie głową lub innymi
częściami ciała o
konstrukcję, zagrożenie
zdrowia i życia.

Zachować ostrożność przy
przenoszeniu, unikać przenoszenia
długich elementów przez jednego
pracownika.
Używać kask ochronny z paskiem
podbródkowym.

Nie zablokowanie rygla
podczas montażu

Uderzenie w głowę lub inne
części ciała.
Zagrożenie zdrowia i życia

Zachować ostrożność przy montażu,
zwracać uwagę na zabezpieczenia
elementów przed nie kontrolowanymi
ruchami, tj. obroty, przesunięcia, ześlizgi
itd.

Nie zabezpieczenie
skrzydła ruchomego
przed wysunięciem

Uderzenie w głowę lub inne
części ciała osób
znajdujących się na
niższych kondygnacjach.
Zagrożenie zdrowia i życia

Zachować ostrożność przy montażu,
zwracać uwagę na zabezpieczenia
elementów przed nie kontrolowanymi
ruchami, tj. obroty, przesunięcia, ześlizgi
itd.

4

Spadające lub
wyrzucone
przedmioty

5

Warunki pogodowe Uderzenie piorunem,
wiatr.

5.

Nieodpowiednie
zabezpieczenie
przedmiotów
otaczających
miejsce pracy.

Uderzenie, złamanie,
skaleczenie, oparzenie
części ciała.
Zagrożenie zdrowia i życia

Stosować odpowiednie środki ochrony
indywidualnej. Ustalić system
bezpiecznej pracy.
Wyznaczyć strefę bezpieczeństwa.
podczas montażu jak i demontażu
systemu liczoną w poziomie od
budowanego obiektu w wymiarze 1/10
wysokości obiektu jednak nie mniej niż
6m.

Porażenie elektryczne,
poparzenie. Zagrożenie
zdrowia i życia.

Unikać pracy w sąsiedztwie systemu
podczas wyładowań atmosferycznych,
Oraz pracy podczas wiatru wiejącego
powyżej 10m/s.

KONSERWACJA
Elementy składowe Systemu zabezpieczone są powłoką cynkową.
W przypadku powstania odprysków należy uzupełnić ubytki odpowiednią powłoką lakierniczą
właściwą dla takiego zastosowania (pasta cynkowa i/lub lakier nawierzchniowy).
Niedopuszczalne jest używanie elementów skorodowanych i uszkodzonych mechanicznie.

6.

KONTROLA STANU TECHNICZNEGO

6.1

KONTROLA BIEŻĄCA
Przed każdorazowym montażem systemu należy przeprowadzić kontrolę wizualną ogólnego stanu
technicznego w zakresie:
a) kompletności elementów systemu,
b) kompletności śrub, łączników,
c) braku uszkodzeń spoin,
d) weryfikacji czy którykolwiek z elementów nie jest zagięty, pęknięty, nacięty, lub w jakikolwiek
inny sposób zniszczony,
e) weryfikacji czy wszystkie otwory montażowe są drożne i nie utrudniają poprawnego montażu.
Kontrola tygodniowa.
Po zamontowaniu Systemu Zabezpieczającego ZSWT wymagana jest cotygodniowa kontrola
poprawności mocowań i stanu technicznego furtki.
Celem kontroli cotygodniowej jest sprawdzenie czy w całej konstrukcji systemu nie zaszły zmiany,
które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki eksploatacji.
Kontrola codzienna.
Powinna zostać dokonana przez pracowników pracujących w obrębie systemu.
Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy:
- furtka nie doznała uszkodzeń
- elementy składowe systemu: skrzydła, mocowania, profile zawiasów nie doznały odkształceń,
- elementy kotwiące i łączące są prawidłowo zmontowane,
- nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo użytkowania (np. czy nie doszło
do uszkodzenia łączników, odkształcenia elementów konstrukcyjnych z powodu wystąpienia
intensywnych wichur, opadów deszczu, gradu, śniegu etc.)
Niedopuszczalne są samodzielne naprawy elementów składowych systemu, elementów
składowych furtki. Powoduje to realne zagrożenie zdrowia i życia podczas zadziałania systemu
korygowanego przez nieuprawnione do tego osoby.
W przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej np. upadku należy przerwać prace i zgłosić ten
fakt Kierownikowi Budowy oraz udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu.

7.0

GWARANCJA PRODUCENTA.

Producent systemu zabezpieczającego ZSWT udziela gwarancji na produkt w wymiarze 36 msc.
Stwierdza jednocześnie że części składowe systemu są między sobą wymienne, Elementy
zabezpieczenia można składać z kilku kompletów zabezpieczenia w celu uzyskania zabezpieczenia
kompletnego / bez uszkodzeń, bez wad systemowych.
Składanie zabezpieczenia z kilku różnych części nie ma żadnego negatywnego wpływu na parametry
normowe, wytrzymałościowe, bezpieczeństwo oraz funkcjonalność.

III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że
powyższa dokumentacja projektowa części konstrukcyjnej dla
Systemu Zabezpieczającego ZSWT
została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994
roku – Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowiązującymi przepisami technicznobudowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym
w celu jakiemu ma służyć.

czytelny podpis i pieczęć projektanta

Projektant
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