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OPIS TECHNICZNY  
 
 
1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt podkonstrukcji stalowej dla muzealiów w Sali Stu-

dyjnej Pracowni Konserwatorskiej Zabytkowych Wraków wraz w Tczewie. 

Podstawą opracowania są: 

- Zlecenie i wytyczne Inwestora. 

- Projekt Wykonawczy Konstrukcji Pracowni Konserwatorskiej Zabytkowych Wraków wraz z Maga-

zynem Studyjnym w Tczewie. 

- Projekt Wykonawczy Architektury Pracowni Konserwatorskiej Zabytkowych Wraków wraz z Maga-

zynem Studyjnym w Tczewie. 

- Projekt „Technologia ekspozycji” – Rozdział II niniejszego opracowania. 

- Normy przedmiotowe i przepisy budowlane 

 

2. OPIS PODKONSTRUKCJI STALOWEJ 

 

2.1. Opis ogólny konstrukcji i jej funkcja 

 

Zaprojektowano podkonstrukcję pod wciągniki elektryczne przejezdne łańcuchowe, stero-

wane zdalnie o udźwigu po 1000kg każdy. Konstrukcję założono jako czteronawową ramę stalową ze 

wspornikiem 4x6,1m+1,3m, o czterech słupach z rur 168,3x14,2 i rygla z dwuteownika szerokostopo-

wego HEA240. Rygiel opiera się na marce stalowej zamocowanej w ścianie budynku oraz na słupach, 

wystając poza ostatni wspornikowo. Prostopadle do rygla zaprojektowano belki jezdne dla wciągników 

z dwuteowników zwykłych I200 wspartych z jednej strony na markach stalowych zakotwionych w 

ścianie zewnętrznej budynku, a z drugiej podwieszonych pod ryglem ramy z HEA240 w ¾ swojej dłu-

gości. Belki jezdne rozmieszczone są w rozstawie 2,0 lub 2,1m (po trzy na przęsło ramy oraz jedna bel-

ka na wsporniku, w sumie 13szt.). Układ belek jezdnych jest stężony w zewnętrznych polach dwoma 

stężeniami typu X, w pozostałych jednym stężeniem wzdłużnym pomiędzy każda belką jezdną, wyko-

nanymi z kątownika L60x60x5. 
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2.2. Fundamenty i marki stalowe dla oparcia rygla i belek jezdnych 

 

Fundamenty dla czterech słupów podkonstrukcji stanowią stopy fundamentowe, zaprojekto-

wane w odrębnym opracowaniu. Stopy fundamentowe pod konstrukcję są rozmieszczone w określonych 

osiach konstrukcyjnych, posiadają wcześniej uzgodnione zakotwione i odpowiednio rozmieszczone ko-

twy fajkowe 24mm. Kotwy powinny wystawać ponad fundament na wysokość umożliwiającą ustawie-

nie i przytwierdzenie słupów ramy. 

Marki stalowe dla oparcia rygla (HEA240) i belek jezdnych (I200) zaprojektowano w od-

rębnym opracowaniu. Należy dopilnować by marki zostały utwierdzone w ścianach poprzez spawanie 

ich zbrojenia kotwiącego do zbrojenia głównego ścian zewnętrznych. Poza tym marki mają być zamo-

cowane geometrycznie prosto, usytuowane w pożądanych rozstawach, na odpowiedniej wysokości oraz 

odpowiednim typie oraz liczbie odpowiadającej 1 ryglowi i 13 belkom jezdnym. 

 

2.3. Słupy 

 

Słupy nośne zaprojektowano z rur bezszwowych 168.3x14,2mm, długości 8446 mm ze stali 

R35. Podstawa słupa wykonana jest z kolistej blachy czołowej o wymiarach 360x18mm użebrowanej 

ośmioma blachami trapezowymi 85x125mm, grubości 12mm. Słup przytwierdzony jest do fundamentu 

za pomocą ośmiu kotew fajkowych 24. Głowicę słupa zaprojektowano z blachy czołowej o wymiarach 

360x260 grubości 18mm użebrowanej sześcioma blachami trapezowymi 85x125mm, grubości 12mm. 

Blachy czołowe i żebra podstawy i głowicy słupa wykonać ze stali 18G2A. 

 

2.4. Rygiel 

 

Rygiel opary na czterech słupach oraz marce zamocowanej w ścianie zewnętrznej zaprojek-

towano z dwuteownika szerokostopowego HEA240 ze stali St3S. Rygiel należy wykonać z trzech czę-

ści łączonych spoiną czołową. Rygiel łączony jest ze słupami poprzez głowicę słupa ośmioma śrubami 

M20 klasy 10.9. Nad słupami oraz w miejscach podwieszenia belek jezdnych projektuje się żebra 

usztywniające o wymiarach 111x206mm grubości 8mm ze stali St3S. 

W półce dolnej rygla – HEA240 należy wywiercić otwory w odpowiedniej ilości i rozstawie dla: 

- zamocowania rygla na marce - 4 szt. otworów 13mm 

- zamocowania rygla na słupach – 4 x 8szt. otworów 22mm 

- zamocowania (podwieszenia) belek jezdnych – 13 x 4szt. otworów 18 
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2.5. Belki - szyny jezdne 

 

Belki – szyny jezdne wciągników zaprojektowano z dwuteowników zwykłych I200 ze stali 

St3S. Belki z jednej strony oparte są na markach stalowych zamocowanych w ścianie zewnętrznej, z 

drugiej – w ¾ swojej długości, są podwieszone na śrubach poprzez uprzednio przyspawaną do belki 

I200 blachę o wymiarach 220x270mm grubości 12mm ze stali St3S. 

 

2.6. Stężenia 

 

Pomiędzy szynami jezdnymi należy zastosować stężenia usztywniające z kątownika 

L60x60x5. Przewidziano podwójne stężenie typu X w dwu zewnętrznych polach oraz stężenie wzdłuż-

ne mocowane do górnej półki belek jezdnych.  

Stężenia mocować do górnych półek szyn jezdnych, poprzez blachy węzłowe, stosując śruby 

M10 lub spawać. Sposób mocowania stężeń Wykonawca uzgodni z Projektantem po wyborze rodzaju 

wciągników i wiążącym się z nimi sposobem montażu szynoprzewodów. 

 

2.7. Inne elementy stalowe 

 

Na każdym słupie będą zamontowane po dwa elementy stalowe, w kształcie obręczy z rur 

44,5x4mm z wykratowaniem z rur 25x4mm i blachą czołową. Obręcz zaprojektowano z dwóch połó-

wek, w celu umożliwienia montażu na miejscu. poprzez blachy czołowe do słupów za pomocą śrub 

M10. W tym celu należy w słupie przygotować nagwintowane otwory. 

Przez obręcze należy przeciągnąć 6 lin 6. Liny należy zakończyć, przy głowicy słupa, śru-

bami oczkowymi M10, poprzez pierścieniową blachę, przyspawaną do słupów poniżej żeber głowicy. 

Na dole liny są mocowane do przyspawanych w tym celu żeberek. Końce liny 6 należy obrobić po-

przez kausze, zaciski itp. Liny powinny posiadać regulację naciągu. 

Do scalania konstrukcji należy używać śrub i nakrętek ,w rozmiarach i ilościach zgodnych z 

rysunkami, klasy co najmniej 4.8, poza przypadkiem łączenia głowicy słupa z ryglem, gdzie należy 

użyć śrub i nakrętek klasy 10.9. Długości łączników dobierze Wykonawca. 
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2.8. Materiały i zabezpieczenia antykorozyjne 

 

Wszystkie elementy podkonstrukcji (oprócz lin) wykonane będą ze stali węglowej i wymagają za-

bezpieczenia antykorozyjnego w następujący sposób: 

- oczyścić strumieniowo do 2,5° czystości wg PN-70/H-97050, 

- malować dwa raz farbą podkładową epoksydową o symbolu 7421-101-XX0, , lub podobną, 

- po wyschnięciu podkładu (około 4 godz.) malować dwukrotnie farbą epoksydową na-

wierzchniową 7453-693-XXX, odpowiedniego koloru, , lub podobną, 

- łączna grubość powłoki – 0,35 mm. 

Wymaga się, aby zastosowany zestaw malarski posiadał minimum 10-cio letnią  gwarancję trwało-

ści, wydawaną przez producenta farb. 

Wszystkie stosowane materiały malarskie muszą posiadać aprobatę Techniczną oraz bogatą listę 

zastosowań na krajowych inwestycjach, popartą referencjami Zamawiających. 

Styki montażowe rygla, przewidziane do spawania, po oczyszczeniu pozostawić niemalowane za-

bezpieczając 1-ną warstwą gruntu czasowej ochrony. 

 

3. WYTYCZNE MONTA ŻU 

 

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji należy wykonać pomiary kontrolne wzajem-

nego usytuowania stanowisk podparcia – stóp fundamentowych z osadzonymi w nich kotwami fajko-

wymi oraz marek stalowych. W przypadku różnic większych niż tolerancje normowe należy uzgodnić z 

projektantem konstrukcji sposób dalszego postępowania. 

Projekt warsztatowy oraz technologię spawania (z określeniem materiałów do połączeń spa-

wanych) opracuje Wykonawca. 

Elementy konstrukcji typu: słupy (z podstawą i głowicą), rygiel (scalone 3 elementy), belki 

jezdne (z blachą mocującą) powinny być dostarczone na miejsce montażu jako elementy gotowe. 

Należy dokonać regulacji pionowej i poziomej blach podstaw słupów opieranych na podlew-

ce z mocnej zaprawy M20MPa, np. za pomocą pakietu podkładek z blach. 

W trakcie prac montażowych należy używać tymczasowych rusztowań, podpór itp. 

Po zmontowaniu konstrukcji należy sprawdzić wypoziomowanie wszystkich belek jezdnych. 

Różnice należy zniwelować stosując odpowiednie podkładki w punktach podparcia. 

Scaloną konstrukcję zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas prowadzenia dalszych prac 

budowlanych dotyczących przedmiotowej inwestycji. Zachować szczególną ostrożność przy wykony-

waniu posadzki w Sali studyjnej. 



CENTRALNE MUZEUM MORSKIE w GDAŃSKU 
80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13 

TIMPSYSTEM Wiesław Makowski 
80-240 Gdańsk, ul. Konopnickiej 16/16 

 

 

PRACOWNIA KONSERWATORSKA WRAKÓW  ZABYTKOWYCH w TCZEWIE 
WYPOSAŻENIE TECHNICZNE SALI STUDYJNEJ 

 

8 

Roboty należy prowadzić przy zachowaniu przepisów BHP i Ppoż. oraz pod nadzorem 

uprawnionych osób. 

 

4. WARUNKI EKSPLOATACJI KONSTRUKCJI 

Konstrukcja przeznaczona jest do zawieszenia eksponatów muzealnych z wykorzystaniem 

wciągników elektrycznych. 

Założono, że na jednej belce wciągnikowej mogą być zamontowane max 3 wciągniki o 

udźwigu 1000kg każdy. Jednocześnie wciągniki nie mogą pracować bliżej niż 1m od siebie. Założeń 

tych należy przestrzegać w czasie eksploatacji. 

Konstrukcja powinna podlegać okresowej kontroli przez osoby do tego uprawnione. Prze-

glądy należy wykonywać z częstotliwością raz w roku. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości na-

leży przedsięwziąć odpowiednie do sytuacji działania naprawcze. 

 

 

Opracował: 
 
 
Cezary Kowalski 
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1. PRZEDMIOT  I  PODSTAWA  OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny organizacji i wyposażenia technicznego w Sali 
Ekspozycyjnej Pracowni Konserwatorskiej Zabytkowych Wraków w Tczewie. 

Podstawą opracowania są: 
- Zlecenie i wytyczne Inwestora. 
- Inwentaryzacja do celów projektowych istniejących jachtów: „OPTY”;  „DAL”;  „KUMKA”. 
- Projekt Wykonawczy podkonstrukcji – Rozdz. I niniejszego projektu. 

- obowiązujące normy i przepisy branżowe 
 

2. OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  PRZEDMIOTU  OPRACOWANIA  

Zgodnie z założeniami Inwestora, w projektowanym budynku Pracowni Konserwatorskiej - Projekt 
Wykonawczy Architektury Pracowni Konserwatorskiej Zabytkowych Wraków wraz z Magazynem Stu-
dyjnym w Tczewie – przewidziano wysokie pomieszczenie, zlokalizowane pomiędzy osiami konstruk-
cyjnymi 3-8/G-I, dla przestrzennej ekspozycji eksponatów muzealnych zróżnicowanych przedmioto-
wo i wymiarowo. 
W przestrzeni tej wygospodarowano miejsce dla ekspozycji trzech historycznych jachtów, które obec-
nie znajdują się w magazynach muzealnych, praktycznie niedostępnych dla publiczności. Projekt 
przewiduje wyposażenie tych jachtów w mobilne podwozia, umożliwiające właściwe eksponowanie. 
 

3. ZAŁOŻENIA  TECHNOLOGICZNE 

Wymiary przestrzeni dla ekspozycji zróżnicowanej: 
- szerokość   – 6m 
- długość   – 27m 
- wysokość   – max 8,3m 
Wymiary przestrzeni dla ekspozycji jachtów: 
- szerokość   – 6m 
- długość   – 20m 
- wysokość   – max 8,3m 
Ekspozycja przestrzenna zrealizowana zostanie przy zastosowaniu 30 szt. wciągników elektrycznych 
przejezdnych łańcuchowych zawieszonych na specjalnie dla nich wykonanego systemu belek jezd-
nych, sterowanych zdalnie. Udźwig każdego wciągnika - 1000kg. 
Dane charakterystyczne jachtów: 
- „OPTY”  - długość - 9,85m 

- szerokość - 2,75m 
- masa   - 5,00 t 

- „DAL”  - długość - 8,70m 
- szerokość - 2,50m 
- masa   - 2,50 t 

- „KUMKA”  - długo ść - 8,00m 
- szerokość - 2,30m 
- masa   - 2,50 t 

 
 
 

4. PRZYGOTOWANIE EKSPOZYCJI 

4.1 Ekspozycja przestrzenna 

Wykorzystując podkonstrukcje stalowe, przedstawione w Rozdziale I, w wyznaczonej części Sali Stu-
dyjnej (rys. 294.1-T0) urządzona będzie ekspozycja przestrzenna eksponatów zabytkowych. 
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W tym celu na belkach jezdnych zawieszone zostaną wciągniki elektryczne łańcuchowe. Stanowić one 
będą elementy nośne ekspozycji. 
Dla potrzeb ekspozycji należy wykonać komplet elementów wyposażenia technicznego, zgodnie z rys. 
294.1- T2: 
- trawersy 2,4m - 4 szt. 
- trawersy 1,2m - 28 szt. 
- wieszaki wyk. 1 – 70 szt. 
- wieszaki wyk. 2 – 50 szt. 
- wieszaki wyk. 3 – 30 szt. 
- zawiesia linowe różnej długości (1,0m; 1,4m; 2,0m) i z różnymi zaczepami – razem 300 szt. 
- zawiesia pasowe różnej długości (1,0m; 1,4m; 2,0m) i z różnymi zaczepami – razem 150 szt. 
 
Przygotowanie ekspozycji polegać będzie na: 
- wybraniu eksponatów do ekspozycji z zasobów Muzeum Morskiego, 
- pogrupowanie ich, 
- wytypowanie miejsca – przestrzeni ekspozycji (poziom – rząd – odległość od ściany) dla poszcze-

gólnych grup eksponatów, 
- w zależności od długości eksponatów, podporządkowanie dla każdej grupy eksponatów wciągni-

ków, trawersów, wieszaków i zawiesi. 
 

4.2 Ekspozycja jachtów 

Znajdujące się w magazynie jachty „OPTY” , „DAL” , „KUMKA” należy posadowić na nowych 
podwoziach, wykonanych zgodnie z rysunkami zawartymi w niniejszym opracowaniu. 
Transport jachtów na miejsce ekspozycji może być zrealizowany w jednym z niżej podanych warian-
tów, w zależności od możliwości Wykonawcy i decyzji Inwestora: 
1 - dostarczyć nowe podwozia do magazynu, w którym aktualnie przechowywane będą poszczególne 

jachty, umieścić jachty na odpowiadających im podwoziach, załadować na odpowiednie samocho-
dy ciężarowe jachty na podwoziach, przewieźć je w rejon nowego budynku Pracowni Konserwacji, 
rozładować je na utwardzonym podłożu, przemieścić jachty na ustalone miejsce ekspozycji wyko-
rzystując koła własne podwozi. 

2 - dostarczyć nowe podwozia w rejon budynku Pracowni Konserwacji, podstawić samochody cięża-
rowe pod magazyn, w którym aktualnie przechowywane będą poszczególne jachty, załadować je 
wraz dotychczasowymi podstawami, przewieźć jachty do nowego budynku, rozładować jachty bez 
dotychczasowych podstaw i umieścić docelowo na nowych podwoziach odpowiednio je stabilizu-
jąc, przemieścić jachty na ustalone miejsce ekspozycji wykorzystując koła własne podwozi. 

Uwaga: 
W zależności od stanu zaawansowania inwestycji w czasie transportu jachtów, należy rozwa-

żyć możliwość wykorzystania suwnicy, przewidzianej jako wyposażenie Pracowni Konserwacji, do 
rozładunku jachtów z samochodów i transportu ich na miejsce ekspozycji. 
 

5. ZAGADNIENIA BHP I P.PO Ż. 

W miejscu ekspozycji przestrzennej i ekspozycji jachtów obowiązują przepisy BHP dotyczące trans-
portu bliskiego. W szczególności należy zwracać uwagę na prawidłowe i bezpieczne (zarówno ze 
względu ludzi jak i wartość muzealną eksponatów) zamocowania wszystkich elementów ekspozycji. 
Po ostatecznym ustawieniu ekspozycji należy zablokować wciągniki, zarówno przed przemieszcza-
niem po belkach jak i poziomy położenia haków (przy pomocy systemu sterowania). 
 

6. DOBÓR URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH 

6.1 Wciągniki elektryczne 
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Dla urządzenia i obsługi ekspozycji przestrzennej przewidziano umieszczenie na belkach jezdnych 
podkonstrukcji stalowej wciągników elektrycznych łańcuchowych. Parametry techniczne wciągników 
podano poniżej. 

Nośność    - 1000kg 
Wysokość podnoszenia max - 8m 
Prędkość podnoszenia - max 10 m/min; dojazd 2 m/min 
Prędkość jazdy  - 5 m/min 
Zadanie    – podniesienie i utrzymywanie na określonej wysokości  

eksponatów w Muzeum Morskim przez czas trwania ekspozycji  
Wymagania, wyposażenie: 
- wyłącznik przeciążeniowy, 
- samohamowność pod obciążeniem, 
- wyłączniki krańcowe po obu stronach, 
- sterowanie przy pomocy pilota, zabezpieczone przed zakłóceniami od sąsiednich wciągników, 

kodowanie dostępu, 
- budowa zwarta, w miarę możliwości spełniająca wymagania gabarytowe zaznaczone na załą-

czonym rys., 
- hak bez zblocza (jedno cięgno), 
- zasilanie przy wykorzystaniu szynoprzewodów z najbliższej rozdzielnicy elektrycznej. 
Wytyczne sterowanie przy pomocy pilota dla wykonania zadania: 

- ustawienie określonych wciągników w zadanej pozycji na belce (lokalizacja) – 
pojedynczo każdy wciągnik, po wybraniu na pilocie nr wciągnika (od 1 do 26), 

- wybór nr wciągników, które dalej będą pracowały jednocześnie – 2, 3 lub 4 szt. 
- sterowanie wybraną grupą wciągników – podnoszenie lub opuszczanie oraz jaz-

da w obu kierunkach, 
- po załadowaniu kompletu eksponatów wyłączenie całej grupy – blokada, 
- praca wybraną grupą wciągników wyklucza pracę pozostałych, 
- zabezpieczone przed zakłóceniami od sąsiednich wciągników, 
- kodowanie dostępu. 

 
6.2 Wózek ręczny platformowy jednonożycowy 

Zadanie: transport poziomy, podniesienie i utrzymywanie na określonej wysokości eksponatów w 
celu przemieszczenia między stanowiskami, wykonywania prac konserwatorskich  oraz 
podczas przygotowywanie ekspozycji. 

Wymagania, wyposażenie: 
- udźwig     - 500 kg, 
- zakres roboczy (podnoszenia)  - 300 – 800 mm od podłoża, 
- wymiary platformy   - 600 x 900 mm, 
- masa urządzenia   - <100 kg. 

 
6.3 Wózek ręczny widłowy (paletowy) 

Zadanie: transport poziomy eksponatów w celu przemieszczenia między stanowiskami, rozładu-
nek i załadunek na inne środki transportu. 

Wymagania, wyposażenie: 
- udźwig     - 2 000 kg, 
- zakres roboczy (podnoszenia)  - 85 – 200 mm od podłoża, 
- długość wideł    - min 1100 mm, 
- rozstaw wideł (zewnętzrny) - ~500 mm, 
- masa urządzenia   - <70 kg. 

 
6.4 Podnośnik platformowy montażowy (zwyżka montażowa) 
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Zadanie: obsługa ekspozycji przestrzennej. wymiana eksponatów, korekta zamocowania ekspona-
tów, drobne naprawy na wysokości. 

Wymagania, wyposażenie: 
- udźwig platformy  - 150 kg, 
- wysokość robocza platformy  - do 10 m od podłoża, 
- wymiary platformy   - 650 x 650 mm, 
- wymiary (w stanie złożonym) - 750 x 1250 mm; wys. ~2,5 m, 
- zasilanie akumulatorowe   - 12V; min 100A/h, 
- masa urządzenia   - <500 kg. 
 

6.5 Drabina segmentowa 

Zadanie: obsługa ekspozycji przestrzennej. wymiana eksponatów, korekta zamocowania ekspona-
tów, drobne naprawy na wysokości. 

Wymagania, wyposażenie: 
- nośność    - 150 kg, 
- wysokość robocza   - do 10 m od podłoża, 
- ilość segmentów    - 3 szt, 
- wymiary (w stanie złożonym) - szerokość 900 mm; wys. ~4,5 m, 
- masa urządzenia   - <35 kg. 

 
7. OCHRONA ANTYKOROZYJNA I OZNAKOWANIE 

Prace antykorozyjne wykonywać w warunkach zapewniających dobrą jakość zabezpieczeń. Stosować 
wymagania producentów środków zabezpieczających. 
 
7.1. Elementy zawieszeń 

Elementy zawieszenia wykonane będą ze stali kwasoodpornej typu 18-8 i nie wymagają 
zabezpieczenia antykorozyjnego. 
 

7.2. Podwozia jachtów 

Wszystkie elementy konstrukcyjne i pomocnicze podwozi wykonane będą ze stali węglowej i wy-
magają zabezpieczenia antykorozyjnego w następujący sposób: 

- oczyścić strumieniowo do 2,5° czystości wg PN-70/H-97050, 
- malować dwa raz farbą podkładową epoksydową o symbolu 7421-101-XX0, , lub podobną, 
- po wyschnięciu podkładu (około 4 godz.) malować dwukrotnie farbą epoksydową na-

wierzchniową 7453-693-XXX, odpowiedniego koloru, , lub podobną, 
- łączna grubość powłoki – 0,35 mm. 

 
7.3. Oznakowanie  identyfikacyjne 

System ekspozycji przestrzennej wyposażony będzie m.in. w 26 wciągników elektrycznych 
sterowanych jednym pilotem.  
Dla wyboru wciągnika, wytypowanego do pracy, niezbędne jest jednoznaczna jego identyfikacja. 
W celach identyfikacyjnych należy wykonać oznaczenie (numerację), przez wymalowanie 
odpowiednich numerów lub innych symboli wyróżniających każdy wciągnik. Oznaczenie to 
wprowadzone będzie do systemu sterowania wciągnikami przy pomocy pilota. 
 

8. WYTYCZNE ODBIORU  

8.1. Elementy ekspozycji przestrzennej 

Odbiorowi może podlegać całkowicie wykonana instalacja. 
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Podczas odbioru należy skontrolować zgodność wykonania wszystkich elementów z Dokumentacją 
Projektową a w szczególności: 
- wymiarowanie i poziomowanie podkonstrukcji stalowej, nośnej dla wciągników elektrycznych, 
- sprawność wszystkich wciągników elektrycznych, 
- prawidłowość działania systemu sterowania wciągnikami przy pomocy pilota 
- zgodność wykonania trawersów i wieszaków z Dokumentacją Projektową. 
Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone wg 
wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 

Do odbioru wykonawca powinien przedłożyć: 
- Dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w 

trakcie prac montażowych, 
- Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną z pomiarów wszystkich 

belek jezdnych wciągników, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, 
- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
- Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem 

Zapewnienia Jakości, w tym m.in. pomiary elektryczne, 
- Deklaracje zgodności, atesty jakościowe wbudowanych Materiałów. 
- Sprawozdanie techniczne zawierające: 

- Zakres i lokalizację wykonanych Robót. 
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przeka-

zanej przez Zamawiającego. 
- Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technicznych. 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
- Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót. 
- Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót. 

 
8.2. Podwozia jachtów 

Odbiorowi może podlegać indywidualnie całkowicie wykonane podwozia dla trzech jachtów. 
Podczas odbioru należy skontrolować zgodność wykonania wszystkich elementów z Dokumentacją 
Projektową a w szczególności: 
- wymiarowanie konstrukcji stalowej, nośnej i systemu podpór, 
- sprawność działania podnośników śrubowych i układów jezdnych, 
- zgodność wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych z Dokumentacją Projektową. 
 

9. ROZRUCH INSTALACJI 

Rozruch instalacji może być wykonany po jej zmontowaniu i odebraniu przez Komisję Odbiorową. 
Rozruch instalacji musi być poprzedzony przekazaniem do eksploatacji instalacji elektrycznych, 
uziemiających, odgromowych. 
Rozruch instalacji przestrzennej należy sprawdzić przy pierwszym wykonywaniu ekspozycji. 
W tym czasie należy zwracać uwagę na jednoczesność reakcji grupy wciągników wybranych dla wy-
konania całego „pionu” ekspozycji. W przypadku, gdyby wystąpił brak synchronizacji jazdy lub ruchu 
pionowego haków, należy przerwać pracę przy układaniu ekspozycji i wezwać dostawcę systemu do 
usunięcia usterki. 

Po wykonaniu rozruchu, potwierdzonego odpowiednim protokółem, instalację można przekazać do 
eksploatacji. 
 



 
 

10. ZESTAWIENIE  URZĄDZEŃ  I  WYPOSAŻENIA 
Masa kg Lp. Rodzaj urządzenia 

Charakterystyka 
Parametry 
techniczne 

Producent 
Dostawca 

Ilość 
szt jednostk. Całkowita 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Wciągnik elektryczny łańcucho-

wy, hakowy bez zblocza, 
Udźwig – 1000 kg 
wys. podnoszenia – 8,5 m 

RIALEX ENGINEERING 
FAMA Gniew 
PODEM Polska     lub inny 

26 322 1288 Wymagania zgodnie z pkt. 6.1. 

2 Trawers L = 2,4m 
stal nierdzewna typu 18-9 

Udźwig – 2000 kg 
Długość – 2,5 m 

Wykonanie indywidualne wg 
rys. 294.1-T3 

4 72,2 288,8  

3 Trawers L = 1,2m 
stal nierdzewna typu 18-9 

Udźwig – 1000 kg 
Długość – 1,18 m 

Wykonanie indywidualne wg 
rys. 294.1-T3 

28 30,0 840,0  

4 Wieszak – wyk. 1 
stal nierdzewna typu 18-9 

Udźwig – 1000 kg 
Długość – 1,18 m 

Wykonanie indywidualne wg 
rys. 294.1-T3 

70 21,3 1491  

 Wieszak – wyk. 2 
stal nierdzewna typu 18-9 

Udźwig – 1000 kg 
Długość – 1,18 m 

Wykonanie indywidualne wg 
rys. 294.1-T3 

30 22,0 660  

5 Wieszak – wyk. 3 
stal nierdzewna typu 18-9 

Udźwig – 1000 kg 
Długość – 1,18 m 

Wykonanie indywidualne wg 
rys. 294.1-T3 

50 21,7 1085  

6 Zawiesia linowe z 2 hakami Udźwig – 1000 kg 
Długość – 1,0m i 1,4 m 

Wyrób handlowy 200   Wymagany atest 

7 Zawiesia linowe z 2 hakami Udźwig – 1000 kg 
Długość – 2,0 m 

Wyrób handlowy 60   Wymagany atest 

8 Zawiesia pasowe z 2 hakami Udźwig – 1000 kg 
Długość–1,0m; 1,4m; 2,0m 

Wyrób handlowy 150   Wymagany atest 

9 Zawiesia linowe z 2 kauszamii Udźwig – 1000 kg 
Długość – 1,0 m 

Wyrób handlowy 40   Wymagany atest 

10 Wózek ręczny platformowy jed-
nonożycowy 

Udźwig – 500 kg 
Wysokość robocza – 0,8 m 

MANUTAN - Warszawa 
PROMAG - Gdańsk  
OTELO - Grójec    lub inny 

1 100 100 Wymagania zgodnie z pkt. 6.2. 

11 Wózek ręczny widłowy (paleto-
wy) 

Udźwig – 2000 kg 
Wysokość robocza – 0,2 m 

MANUTAN - Warszawa 
PROMAG - Gdańsk  
OTELO - Grójec    lub inny 

1 70 70 Wymagania zgodnie z pkt. 6.3. 

12 Podnośnik platformowy monta-
żowy (zwyżka montażowa) 
teleskopowy lub nożycowy 

Udźwig – 150 kg 
Wysokość robocza – 0,8 m 
zasilanie akumul. 12V 

INSTANT Polska –Warszawa 
MATECO – Tychy 
EURO CANION - Rzeszów 

1 500 500 Wymagania zgodnie z pkt. 6.4. 

13 Drabina segmentowa 3 częściowa Udźwig – 150 kg 
Wysokość robocza – 10,0 m 

MANUTAN - Warszawa 
PROMAG - Gdańsk  
OTELO - Grójec    lub inny 

1 35,0 35,0 Wymagania zgodnie z pkt. 6.5. 

 
























