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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 
WO.00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania               

i odbioru robót budowlanych związanych z remontem istniejących klatek schodowych oraz 

wejścia głównego w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

1.1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatek schodowych i wejścia głownego                  

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku. W skład robót wchodzą prace rozbiórkowe, 

ogólnobudowlane, montażowe, wykończeniowe. 

Specyfikacja opisuje przewidziane projektem zadanie, uwzględniając wymagania Zamawiającego 

oraz konkretne warunki realizacji zadania, które są niezbędne do określania wymaganego standardu i 

jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi 

1.3. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.3.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.3.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.3.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 

wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.3.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla  
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pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 

urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 

się na całość użytkową. 

1.3.5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.3.6. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.3.7. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

1.3.8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.3.9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.3.10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

1.3.11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

1.3.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.3.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

1.3.14. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.3.15. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 

rozdziale 8. 

1.3.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

1.3.17. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.3.18. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.3.19. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.3.20. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

 



5  

1.3.21. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.3.22. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.3.23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.3.24. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.3.25. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.3.26. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.3.27. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

1.3.28. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 

1.3.29. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.3.30. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.3.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu. 

1.3.32. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.3.33. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.3.34. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 

tych organizacji. 

1.3.35. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 
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1.3.36. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.3.37. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 

oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 

postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 

obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.3.38. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden 

egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, przedmiar i inne dokumenty. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 

czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
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jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli jest wymagany), 

− projekt organizacji budowy uwzględniający wykonywanie robót w czynnym obiekcie 

− projekt technologii i organizacji robót budowlanych 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 

przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

Nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

−- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

−- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót i wyznaczeniem stref stycznych z 

częściami użytkowanymi obiektu, lokalizację miejsc składania materiałów rozbiórkowych 

−- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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−- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
−- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

−- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

kruszyw itp., 

−- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 

celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy, a w przypadku robót remontowych na Wykonawcy (w tym przypadku dziennik przed 

rozpoczęciem robot Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy do opieczętowania) 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
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• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR- 

ach oraz KNNR-ach. 
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Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
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odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót 

(końcowy) robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
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• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229). 

 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 

 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 
10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót przygotowawczych. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności przygotowawcze występujące 

w obiekcie. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Do prac przygotowawczych może być użyty dowolny sprzęt. 

 

4. Transport 

 

Transport materiałów ogólnymi środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót  należy teren robót zabezpieczyć poprzez oznakowanie stref 

niebezpiecznych, strefy szczególnie niebezpieczne wygrodzić i oznakować zgodnie z wymogami 

BHP. Powyższe musi znaleźć odzwierciedlenie w uzgodnionych ze Zleceniodawcą dokumentach 

wyszczególnionych w p.5 STS WO. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

Wymagania dla robót przygotowawczychych podano w punkcie 5.1. 

 

7. Obmiar robot 

 

Jednostkami obmiarowymi są: 

B.01.01.01. – Oczyszczenie istniejącego podłoża – [m2] 

 

8. Odbiór robót 
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Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.02.00.00 PRACE ROZBIÓRKOWE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWYWANIEM 

OBIEKTU DO WYKONANIA KOLEJNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót rozbiórkowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują. 

 

3. Sprzęt 

3.1 Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się  

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 

wolno spadowych). 

4. Transport 

4.1 Transport materiałów ogólnymi środkami transportu. 

            4.2 Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty rozbiórkowe 

Do wykonywania prac rozbiórkowych oraz przygotowawczych dla celów przygotowywania obiektu do 

wykonania kolejnych robót budowlanych istnieje tylko konieczność stosowania: 

a) materiałów służących do pokrycia tymczasowego – tj. folii, pokryć, nakryć i tp. Wykonawca  

powinien dobrać takie materiały aby właściwe spełniały swoją funkcję, tj. nie powodowały 

przedostawania się pyłów, elementów gruzowych itp. 

b) Materiałów do wykonania rynien dla zrzucenia gruzu lub elementów budowlanych – należy 

zastosować rynny drewniane zbite z desek lub też typowe „rękawy” wyprodukowane do tego celu. 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych 

zgodnie z założoną jakością 

Do prac można wykorzystywać drobny sprzęt ręczny – młotki, majzle, łomy, piły itp., ręczny sprzęt 

mechaniczny - piły, młoty udarowe, przebijaki itp., oraz maszyny budowlane – młoty pneumatyczne, 

dźwigi, koparki, zgarniarki itp. Sprzęt i maszyny używane do tego typu prac powinny posiadać 

wszystkie odpowiednie przeglądy oraz atesty 

 

 

Wymagania dotyczące środków transportu 

Wywóz elementów rozbiórkowych powinien odbywać się za pomocą sprzętu zmechanizowanego. 

Dopuszczalne są wywrotki o masie do 10t. Gruz z rozbiórek, przekuć, wykuć itp., powinien zostać 
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wywieziony na wysypisko miejskie. 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

PRACE ROZBIÓRKOWE 

a) Prace budowlane powinno prowadzić się pod stałym nadzorem osoby posiadającej 

odpowiednie uprawnienia budowlane. 

b) Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami o 

bezpieczeństwie i higienie pracy, a w szczególności z rozporządzeniem Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13 poz. 93 z dnia 10 kwietnia 1972 r.). 

c) przed rozpoczęciem rozbiórki należy sprawdzić i potwierdzić odłączenie budynków od sieci 

zasilających u poszczególnych administratorów sieci. 

d) Wykonawca powinien zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej na terenie placu 

budowy zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 

e) Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem robót 

rozbiórkowych przez komisję złożoną z przedstawicieli Właściciela i Wykonawcy. 

Podstawowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa rozbiórki 

-Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. 

-Pracowników należy wyposażyć w odzież roboczą, kaski ochronne, okulary i rękawice. Przy rozbiórce 

elementów na wysokości, pracownicy powinni posiadać pasy ochronne na linach, zamocowanych do 

trwałych elementów obiektu nie podlegających w tym czasie rozbiórce. 

-Przed przystąpieniem do robót należy pracowników zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o 

bezpiecznym sposobie jej wykonywania. 

-Rozbiórkę elementów należy prowadzić od góry w dół. Usuwanie jednego elementu nie powinno 

wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego elementu. 

-W czasie rozbiórki przebywanie ludzi poniżej rozbieranego elementu lub na niższych kondygnacjach - 

jest zabronione. 

-W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne 

niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty 

zaopatrzone w listwy obrzeżne. 

-Gromadzenie gruzu na stropach jest zabronione. 

-Zsypywanie gruzu powinno odbywać się przez szczelne rękawy. 

-Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy wstrzymać roboty rozbiórkowe. 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO PRAC BUDOWLANYCH 

Przekucia otworów, wykucia bruzd i elementów z muru, skucia tynków, rozbiórki nawierzchni i tym 

podobne prace budowlane należy wykonywać dla celów przygotowawczych do prowadzenia kolejnych 

prac budowlanych. Dokumentacja projektowa oraz odpowiednie przedmiary podają w jakich 

parametrach geometrycznych należy je wykonać. 

Podstawowe wytyczne dotyczące prowadzenia prac 

-Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. 

-Pracowników należy wyposażyć w odzież roboczą, kaski ochronne, okulary i rękawice. Przy rozbiórce 

elementów na wysokości, pracownicy powinni posiadać pasy ochronne na linach, zamocowanych do 

trwałych elementów obiektu nie podlegających w tym czasie rozbiórce. 

-Przed wykonywaniem otworów dla osadzenia nadproży należy zastemplować elementy stropów 

oddziaływujących na montowane nadproże 

-Otwory okienne i drzwiowe wykonywać dopiero po osadzeniu projektowanych naproży 

-Przekucia, Wykucia i skucia należy prowadzić od góry w dół. Usuwanie jednego elementu nie 

powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego elementu. 

-W czasie prac przebywanie ludzi poniżej rozbieranego elementu lub na niższych kondygnacjach - jest 

zabronione 

-W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca 

powinny być zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami,  a pomosty zaopatrzone w listwy 
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obrzeżne. 

-Gromadzenie gruzu na stropach jest zabronione. 

-Zsypywanie gruzu powinno odbywać się przez szczelne rękawy. 

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 

W zakresie rozbiórek budynków do ich posadowienia włącznie odbiór będzie polegał na sprawdzeniu, 

czy zostały wykopane wszystkie elementy rozbieranego budynku oraz uporządkowanie terenu dla 

prowadzenia dalszych prac lub pozostawienia inwestorowi. 

W zakresie prac przygotowawczych dla dalszych prac budowlanych sprawdzenie będzie polegać na 

sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową, w szczególności w zakresie 

parametrów geometrycznych. Wykucia dla celów instalacyjnych należy prowadzić zgodnie ze 

spadkami określonymi w dokumentacji projektowej 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Prace należy obmierzać w zakresie koniecznym dla właściwego rozliczenia robót. Obmiar należy 

prowadzić zgodnie z podstawami wyceny jakie będą miały miejsce przy rozliczaniu robót 

budowlanych pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą, opierając się na obmiarach z podstaw wyceny 

przyjętych przez Wykonawcę w ofercie 

Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Odbiór będzie polegał na fizycznych pomiarach parametrów geometrycznych za pomocą urządzeń do 

mierzenia, tj. łat, poziomic, miar, dalmierzy, niwelatorów itp. Odbiór prowadzić się będzie na 

warunkach zgodnych z umową. Odbiór przeprowadzać zgodnie z wymogami ogólnymi 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

Nie przewiduje się występowania robót tymczasowych i towarzyszących. Roboty tymczasowe i 

towarzyszące wykonywaniu tych prac obciążają Wykonawcę. 

Dokumenty odniesienia 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 

1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- 

montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13 poz. 93 z dnia 10 kwietnia 1972 r.). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydawnictwo 

„Arkady” rok 1990. Tom I - część 1 – „Budownictwo ogólne” 

 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 

wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
B.02.01.00 – 1 mb rozebranych cokołów. 
 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.02.01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 

podanych powyżej. 

9. Podstawa płatności 

                   Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez    

                   Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

           

           B.03.00.00 OKŁADZINY POSADZEK I LICOWANIE SCIAN 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

                   Przedmiotem niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  

dotyczące    

                    wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych    

                    w budownictwie  mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

                    Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

                    pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 

podłogowych, 
                     pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę     
                     architektoniczną okładanych elementów. 

              Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z    
              mieszanek przygotowanych fabrycznie. 

              Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań     

              i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, 

oraz ich   

              odbiory. 

               Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych 

według metod    

              patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

                  Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 

ceramicznych    

                  powinny mieć: 

                 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

          Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

           Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

          Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,   

                   na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

              Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez   

             producenta. 

             Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na   

              budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

             2.1 Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym   

                 w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
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powszechnego    

                  stosowania w budownictwie. 

             2.2Płyty i płytki ceramiczne 

                      Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

                PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej   

                 E≤3% Grupa B I. 

              PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E≤6%. 

              Grupa B IIa. 

 

 

              PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E≤10%. 

               Grupa B IIb. 

               PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%.    

               Grupa B III. 

                 Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, 

szczególnie    

                dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień 

ścieralności,   

                  mrozoodporność i twardość. 

                 2.3 Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

                      Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-

EN    

                       12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 

               Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 

norm. 

                  2.4 Materiały pomocnicze 

                         Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

              listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

              środki ochrony płytek i spoin, 

             środki do usuwania zanieczyszczeń, 

              środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

             Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 

lub   

              odpowiednie aprobaty techniczne. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu 

sprzętu. 

                   Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

            szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

            szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

            narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

           pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania    

           kompozycji klejących, 

           łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
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4. Transport 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 

urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 

użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

       Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5. Wykonanie robót 

              5.1 Warunki przystąpienia do robót 

           1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 

            2)   Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu     
                 elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 
surowego. 
            3)    Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych 
niż +5ºC i    
                  temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
            4)  Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed    
                 nasłonecznieniem i przewiewem. 

6. Kontrola jakości 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

                     Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom 

powinny podlegać    

                       materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien 
obejmować: 

sprawdzenie    wizualne    wyglądu    powierzchni   podkładu   pod względem
 wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 

2-metrową łatę, 
sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 
sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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              6.2 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin 

z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 

wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 

dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej 

oraz innych robót „zanikających”. 

 

                  6.3 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem 

płytek, 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 

na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 

pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 

1 mm, 

− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nie związania płytek z podkładem, 

− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 

na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 

suwmiarką z dokładnością do  0,5 mm 

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 

robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. 
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

                  6.4 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

6.4.1 Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 

całej długości lub szerokości posadzki, 
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− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 

pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm  dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

6.4.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

− dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 
m, 

− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 
1 m i 3 
mm na długości całej okładziny, 

− elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta. 

6. Obmiar robót 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 

powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 

oblicza się według stanu faktycznego. 

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 

faktycznego. 

7. Odbiór robót 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− projekt budowlany, 

− projekty wykonawcze 

− dokumentację powykonawczą, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne, 

− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów, 

− protokóły odbioru podłoże, 

− protokóły odbiorów częściowych, 
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− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań 

i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna 

być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 

odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 

umownych,. 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą 

drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także 

oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

9. Przepisy związane 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości  
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej 
E>10%. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E<3%.  
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. 
Grupa A  
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II  
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II  
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A  
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A  
  
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. PN-
70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-
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EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 
pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 
płytek szkliwionych.. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. PN-EN ISO 
10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. PN-EN 
ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 
Mohsa. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności  chemicznej 
zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.04.00.00 BALUSTRADY 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru balustrad ze stali nierdzewniej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. Materiały 
Wymagania ogólne 

Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta i 

przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić: zgodność wyrobów z 

zamówieniem i dokumentacją dostawy, kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, stan 

techniczny wyrobów (kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji) oznaczenia i opakowanie. 

Przed skierowaniem wyrobów do produkcji należy sprawdzić: 

zgodność wyrobów i ich oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami projektu, ważność 

terminów gwarancyjnych stosowania, stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy. 

Wyroby hutnicze, liny, druty i materiały dodatkowe 

Wymagane w projekcie właściwości wyrobów hutniczych powinny być potwierdzone 

dokumentami kontrolnymi 

W przypadku dostawy wyrobów ze stali nie ujętej w normach, badania kontrolne wg „3.1B" PN-H- 

01107 (PN-92/H-01107) zaleca się powtórzyć po otrzymaniu dostawy. 

Liny, druty i materiały dodatkowe do spawania powinny mieć zaświadczenia jakości 

potwierdzające wymagane w projekcie cechy wyrobów. 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5. Wykonanie robót 

Do wykonywania konstrukcji stalowej należy użyć elementów ze stali i o wymiarach zgodnie z 

wymaganiami dokumentacji projektowej. Elementy konstrukcji stalowej powinny być wykonane w I 

klasie wykonania 
Elementy balustrady powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych 

zgodnie z założoną jakością 

Do montażu elementów stalowych konieczne będzie użycie dźwigów, podnośników i zbloczy 

umożliwiających osadzenie elementów stalowych 

Wymagania dotyczące środków transportu 

Nie określa się wymagań dla środków transportu. 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Identyfikacja (znakowanie) 

Każda część konstrukcji i pakiet podobnych części, w każdej fazie procesu wytwarzania, powinny być 

jednoznacznie określone przez odpowiedni system identyfikacji. Każda część składowa powinna być 

oznaczona trwałym znakiem identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. 

Wybijane numery lub wytłoczone znaki są dozwolone jako oznaczenia pojedynczych części iub pakietów 

podobnych części w miejscach dostosowanych do procesu technologicznego.  Projekt może wykluczać 

stosowanie takiego znakowania lub określać strefy, w których nie jest dozwolone znakowanie części 

twardym stemplem i stanowić, czy w tych strefach można użyć stempli miękkich (powierzchniowych). 

Znakowanie przecinakiem jest niedozwolone. 
Cięcie i gięcie 

Cięcie należy wykonywać piłą, nożycą lub palnikiem gazowym, automatycznie lub ręcznie. Ręczne cięcie 

palnikiem należy stosować tylko w przypadkach. gdy praktycznie nie można zastosować cięcia 

zmechanizowanego. 

Urządzenia do cięcia powinny być okresowo sprawdzane, tak aby umożliwiały spełnienie wymagań 

jakościowych 

Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności (naderwań, gratu. 
zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu). 

Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być 

zaokrąglone i w miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%. 

Elementy stalowe mogą być formowane plastycznie (gięte, prostowane, prasowane) na gorąco lub na 

zimno, pod warunkiem, że właściwości materiału nie ulegną zmniejszeniu poniżej wymaganego 

poziomu. 

Formowanie na gorąco należy wykonywać zgodnie z właściwościami wyrobu. Materiał powinien  być 

odkształcany w stanie czerwonego żaru (powyżej +700 ~C). a temperatura, czas nagrzania i chłodzenia 

powinny być dostosowane do rodzaju stali. Gięcie i odkształcanie w zakresie temperatur niebieskiego nalotu 

(od 250 =C do 380 °C) jest niedozwolone. 

Prostowanie elementów przez miejscowy nagrzew jest dopuszczalne pod warunkiem kontrolowania 

maksymalnej temperatury nagrzania i warunków chłodzenia. 

Formowanie (odkształcanie) na zimno należy wykonywać zgodnie z właściwościami materiału. W 

szczególności promień gięcia r, blach i kszałtowników walcowanych na gorąco powinien spełniać 

warunki: 
r> 25 b przy gięciu wokół osi symetrii, 

r > 45 b przy gięciu wokół osi nie będącej osią symetrii, w 

których: 

b jest wymiarem grubości blachy lub wysokości (szerokości) kształtownika prostopadłej do  osi gięcia. 

Przy prostowaniu minimalny promień gięcia powinien być 2-krotnie większy. Kucie 
stali na zimno jest niedozwolone. 

Wykonywanie otworów 

Postanowienia tego rozdziału dotyczą wykonywania otworów do śrub, sworzni i nitów  przez  wiercenie 

lub wykrawanie (przebijanie). Otwory mogą być wykonywane przez wykrawanie bez rozwiercania, z 
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wyjątkiem tych stref elementów, w których projekt nie dopuszcza utwardzenia materiału. 

Otwory, z wyjątkiem zastrzeżeń podanych poniżej, mogą być wykonywane przez wykrawanie w 

elementach o grubości t < 25 mm i przy zachowaniu warunku t < d, gdzie d- nominalna średnica 

otworu okrągłego lub minimalna średnica otworu owalnego. 

Jeśli projekt nie dopuszcza utwardzenia materiału w wyniku procesu wykrawania otworów, to mogą być 

one wstępnie wykrawane o średnicy o 2 mm mniejszej od wymiaru nominalnego, a następnie 

rozwiercane lub przewiercane. Otwory owalne mogą być wykonane w jednej operacji wykrawania, bądź 

przez wiercenie dwóch otworów i wykończenie otworu ręcznie palnikiem. 

Przed złożeniem części, z otworów powinny być usunięte zadziory z wyjątkiem otworów wierconych 

w jednej operacji poprzez pakiet skleszczonych części, które nie muszą być z innych względów 

rozdzielane po wykonaniu otworów. 

Otwory okrągłe dla śrub wpuszczanych mogą być wykonane przez wiercenie lub przez wykrawanie 
przed wykonaniem stażowania. 

Wycięcia o kącie wklęsłym oraz karby powinny zostać wyokrąglone promieniem r>5 mm. Jeśli 

wycięcia są wykonane przez wykrawanie w blachach o grubości większej niż 16 mm, to odkształcony 

plastycznie materiał powinien być usunięty przez szlifowanie. 

Scalanie i montaż próbny 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją, co najmniej w miejscach, 

które po zmontowaniu zespołu będą niedostępne. 

Części składowe powinny być tak składane, by przy scaleniu elementu nie powstały uszkodzenia lub 

odchyłki przekraczające dopuszczalne tolerancje wykonania. 

Naprowadzanie otworów (sworzniami lub kołkami) nie powinno powodować ich owalizacji większej 

niż 0,5 mm. Jeśli otwory nie mogą być naprowadzone bez nadmiernej ich deformacji, to części należy 

odrzucić, chyba że dopuszczalne jest odpowiednie rozwiercenie otworów. 
Otwory do połączeń tymczasowych przy składaniu powinny być wykonane zgodnie z projektem. 

Po wykonaniu zespołu przyleganie dwóch części, połączonych na kilku powierzchniach stykowych 

powinno być skontrolowane za pomocą sprawdzianu lub przez dociągnięcie. 

Jeśli projekt wymaga wstępnej strzałki wygięcia, to powinna być ona sprawdzona na całkowicie 

wykonanym zespole. 
Tolerancje wytwarzania 

Wymagania ogólne 

Dopuszczalne niezgodności wykonania krawędzi ciętych termicznie podano w części wymagań dotyczącej 

obróbki części 

Przekroje kształtowników spawanych 

Odchyłki wymiarowe przekroju kształtowników spawanych od wymiarów nominalnych nie powinny 

przekraczać wartości podanych w odpowiednich wymagań normowych dla użytych materiałów 

Elementy i części składowe 

Odchyłki długości, prostoliniowości, wstępnego wygięcia i płaskości od wymiarów nominalnych 

elementów nie powinny przekraczać wartości: 
- dla długości +/-(2mm+L/5000) 

- dla długości przy obrabianych krawędziach dociskowych +/-(1mm+L/10000) 

Odchyłka od prostoliniowości nie powinna większa od L/1000 
Strzałka wygięcia nie powinna być większa od wartości L/1000 

Styki i stopy słupów 

Niezamierzony mimośród słupa w styku lub na płycie podstawy lub płycie głowicowej nie powinien 

przekraczać 5mm względem dowolnej osi 
Powierzchnie styków dociskowych 

Powierzchnie styku powinny być prostopadłe do kierunku docisku zgodnie z wymaganiami podanymi 

przy cięciu i gięciu Płaskość powierzchni przewidzianych do stykowania elementów powinna być taka, 

aby szczelina pod liniałem przyłożonym do powierzchni w dowolnym kierunku nie była większa niż 

0,5mm. 

Jeśli żebra usztywniające są dopasowywane w celu przenoszenia docisku, to szczelina między po- 

wierzchniami stykowymi nie powinna nigdzie przekraczać 1 mm i powinna być mniejsza niż 0,5 mm na 

co najmniej dwóch trzecich nominalnej powierzchni stykowej. 
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S pa wa nie 

Wymagania ogólne 
Postanowienia niniejszego rozdziału odnoszą się do procesów spawania łukowego: 
- ręcznego elektrodą otuloną (MMA), 

- łukiem krytym (F CAW), 
- w osłonie gazu obojętnego (MIG), 
- w atmosferze gazu aktywnego (MAG), 

- kołków do zespolenia  z betonem. 

Inne procesy spawalnicze (np. spawanie elektrożuż-lowe) mogą być stosowane tylko w przypadku, 

gdy przewidziano to w projekcie. 

W przypadku części spawanych narażonych na znaczne  rozciąganie  należy  zapobiegać możliwości 

pęknięć lamelarnych m.in. przez wymaganie klasy jakości w kierunku grubości wyrobów hutniczych 

lub uprzednie badania materiału na skłonność do rozwarstwienia i badania po spawaniu. 

Jeśli w projekcie wymaga się badań kontrolnych jakości procesu spawania, to należy je przeprowadzić przed 

rozpoczęciem właściwego spawania. Badania takie są obowiązkowe w przypadku: procesów spawania w 

pełni zautomatyzowanego, wprowadzania procesu spawania po raz pierwszy  w wytwórni oraz gdy 

wykorzystuje się zwiększenie grubości spoin wskutek głębokiego wtopienia. W przypadku procesu 

rozpoczynanego w zakładzie badanie należy przeprowadzać przy największej dopuszczalnej grubości 

ściegu. 

Jeśli wytwórnia przez trzy lata nie stosowała akceptowanego (uznanego) procesu spawania, to należy pobrać 

próbki w skali makro do kontroli w celu oceny procesu. 

Jeśli stosuje się proces spawania elektrodami głęboko wtapiającymi lub spawania obustronnego bez 

wycinania grani, to należy przeprowadzać badania na próbkach w skali makro co sześć miesięcy. 

Roboty spawalnicze należy wykonywać zgodnie z uprawnieniami w odniesieniu do danego procesu 

spawania, rodzaju spoin oraz rodzaju i klasy konstrukcji. Dokument uprawniający do spawania 

(książka spawacza) powinien być dostępny do kontroli. 

Roboty spawalnicze wykonuje się pod nadzorem spawalniczym, którego organizację, kwalifikacje, 

uprawnienia i zakres odpowiedzialności określono w normach PN-M-69009 (PN-87/M-69009), PN- 

M-69900 (PN-/M-69900). 
Plan spawania 
Plan spawania opracowuje się w przypadku zalecenia projektowego lub odpowiednio do potrzeb 

wykonawczych w celu uzyskania w określonych warunkach realizacji, wyrobu zgodnego z 

wymaganiami. 
W planie spawania powinno się, stosownie do rodzaju wyrobu, określać między innymi: 
- kształt połączeń, 
- wymiary i rodzaj spoin, 

- metodę spawania, materiały pomocnicze do spawania i ewentualny zakres podgrzewania 

wstępnego i obróbki cieplnej po spawaniu, 

- podział na podzespoły, kolejność spawania, ewentualne ograniczenia początku i zakończenia spoin i 

wymagania co do typu kontroli międzyoperacyjnej, 

- zmiany położenia części w trakcie procesu spawania, 
- szczegóły oprzyrządowania (oporów), które mają być zastosowane, 
- przedsięwzięcia w celu uniknięcia pęknięć lamelarnych, 

- zakres kontroli spawania 

Przygotowanie do spawania 

Powierzchnie i brzegi części przygotowanych do spawania powinny być suche, czyste i wolne od 

widocznych pęknięć i karbów. Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone zgodnie z 

właściwymi normami odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych 

odchyłek zgodnie z PN-M-69011 (PN-78/M-69011 ), PN-M-69013(PN-65/M- 69013), PN-M-69014 

(PN-75/M-69014), PN-M-69015 (PN-73/M-69015), PN-M-69017(PN-65/M- 
69017). 

W przypadku gdy w celu usunięcia zbyt dużych odchyłek odstępu krawędzi stosuje się ich napawa- 

nie, to powinno ono być wykonane według przyjętej procedury, a ścieg napawany powinien być 

dobrze wtopiony w materiał i wyrównany szlifierką przed włączeniem w spoinę. 
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Materiały dodatkowe do spawania powinny być starannie składowane i przewożone zgodnie z warunkami 

gwarancji jakości. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski otuliny, zardzewiały lub 

brudny drut itp.) nie powinny być stosowane. Spawany element powinien być zabezpieczony przed 

bezpośrednimi oddziaływaniami wiatru, deszczu i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów 

ochronnych. W temperaturze otoczenia niższej niż 0 °C należy stosownie do rodzaju konstrukcji rozważyć 

zastosowanie wstępnego podgrzania. 

Części złożone do spawania powinny być tak unieruchomione za pomocą spoin sczepnych lub 

odpowiedniego oprzyrządowania, aby podczas spawania był zachowany właściwy odstęp krawędzi 

materiału, a po ukończeniu spawania odchyłki wymiarów elementu mieściły się w granicach 

dopuszczalnych. 

Element powinien być złożony do spawania tak, aby złącza spawane były łatwo dostępne i widoczne dla 

spawacza. 
Wykonywanie spawania 

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu są 

niedopuszczalne. Jeśli skład chemiczny stali i warunki stygnięcia mogą spowodować nadmierne 

utwardzenie stali, to należy zastosować podczas spawania (włącznie ze spoinami sczepnymi) wstępne 

podgrzewanie stali tak, by w strefie wpływu ciepła twardość stali nie wzrosła ponad 380 HV10. 

Szerokość strefy podgrzanej każdej części powinna być nie mniejsza niż 75 mm od osi spoiny. 

Jeśli proces składania lub wznoszenia wymaga przy-spawania elementów pomocniczych, uchwytów, to 

powinny one być tak umieszczone, aby można je było łatwo usunąć bez uszkodzenia głównego 

elementu. Strefy, w których niedozwolone jest przyspawanie elementów pomocniczych, powinny być 

określone w dokumentacji projektowej. 

Spoiny łączące elementy pomocnicze z elementem głównym powinny być ułożone zgodnie z planem 

spawania. 

Po odcięciu elementów dodatkowych powierzchnia elementu powinna być oszlifowana na gładko. 

Należy sprawdzić, czy w miejscu przyspawania elementów dodatkowych nie powstały pęknięcia. 

Długość spoin sczepnych nie powinna być mniejsza niż 5-krotna grubość grubszej z łączonych czę- 

ści i nie mniejsza niż 40 mm. 

W złączach wykonywanych automatycznie lub w całkowicie zmechanizowanym procesie spoiny 

sczepne powinny być włączone w proces spawania. 

Jeśli spoina sczepna ma być włączona w spoinę projektowaną, to kształt spoiny sczepnej i materiały do 

jej ułożenia powinny być stosowane z uwzględnieniem właściwości spoiny projektowanej. 

Spoiny sczepne powinny być prawidłowo wtopione i oczyszczone przed układaniem dalszych 

ściegów. Spoiny sczepne pęknięte oraz spoiny sczepne nie przewidziane do włączenia do spoiny 

projektowanej powinny być wycięte. 
Części łączone na spoiny pachwinowe powinny możliwie blisko przylegać do siebie. 

Spoina pachwinowa powinna mieć grubość nie mniejszą niż projektowana, z uwzględnieniem 

ewentualnego głębokiego wtopienia. 

Zakończenia spoiny czołowej powinny mieć jakość i pełną grubość przewidzianą dla spoiny czołowej. 

Zastosowanie płytek wybiegowych powinno być przewidziane w projekcie lub wynikać z planu spawania. 

Płytki wybiegowe powinny być wykonane z materiału "o spawalności nie gorszej niż  materiał części 

spawanych. Po wykonaniu spoiny płytki wybiegowe powinny być odcięte, a krawędź cięcia gładko 

oszlifowana. 

Spoiny czołowe o pełnym przetopie mogą być wykonywane bez podkładki lub na podkładce. 

Stała podkładka może być zastosowana tylko w przypadkach przewidzianych w projekcie i w sposób 

określony przez plan spawania. Podkładka powinna w sposób ciągły ściśle przylegać do materiału 

rodzimego. 

Jeśli proces spawania wymaga wycięcia grani, to można to wykonać za pomocą żłobienia 

elektropowietrz-nego, palnika do rowkowania, strugania lub szlifowania. 

Wycięcie grani powinno mieć odpowiednią głębokość i kształt litery U w celu umożliwienia dobrego dostępu 

i wtopienia w poprzednio ułożone stopiwo. 

Otwory dla spoin otworowych i szczelinowych powinny mieć wymiary umożliwiające dobry dostęp do 

spawania. 

Otwory powinny być zapełnione w całości stopiwem tylko w przypadku, gdy przewidziano to w projekcie. 
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Zapełnienie otworu może nastąpić dopiero po sprawdzeniu jakości spoiny pachwinowej. 

Jeżeli stosuje się obróbkę cieplną po spawaniu, to powinna być ona zgodna z projektem. 

Należy unikać rozprysków spawalniczych przez dobór odpowiednich parametrów spawania, osłony 

lub zabezpieczenie powierzchni odpowiednimi środkami, a w razie ich wystąpienia usunąć je przez 

lekkie oszlifowanie powierzchni. 

Wady powierzchniowe w rodzaju pęknięć, lokalnych wgłębień w ułożonym szwie powinny być 

usunięte przed ułożeniem następnej warstwy spoiny. 

Naprawy spoin powinny być wykonane na podstawie odpowiedniej procedury spawalniczej. 

Żużel spawalniczy powinien być usunięty z każdego ściegu przed ułożeniem następnej warstwy 
spoiny oraz z lica gotowej spoiny po jej wykonaniu. 

Sposób obróbki i wykończenia lica spoiny powinny być zgodne z projektem. 

Połączenia zgrzewane i spajanie kołków 

Połączenia zgrzewane punktowo należy wykonywać i kontrolować wg PN-M-69021 (PN-74/M- 
69021). 

Wymagania dotyczące innych połączeń zgrzewanych powinny być określone szczegółowo w 

projekcie. Przy serii kołków co dwudziesty kołek powinien być odgięty w ramach kontroli. 

Miejsca przewidziane do spajania kołków (do zespolenia z betonem) powinny być uprzednio oczyszczone 

z luźnej rdzy, łusek zendry, powłok malarskich i wilgoci. 

Kołki mogą być łączone do belek stalowych przez blachę pokrycia z zachowaniem następujących 

warunków: 

blacha nie ocynkowana powinna mieć grubość nie przekraczającą 1,5 mm, a powierzchnię co najwyżej 

lekko skorodowaną, blacha ocynkowana powinna mieć grubość nie przekraczającą 1,25 mm, a grubość 

powłoki nie przekraczającą 30 |im z każdej strony, 

blacha powinna możliwie ściśle przylegać do powierzchni belek, a ewentualna szczelina nie 

przekraczać 2 mm, połączenie kołkami przez arkusze blachy lub podwójną grubość zagiętej na brzegu 

arkusza bla chy powinno być wykonywane po ustaleniu procedury na podstawie uprzednich prób. 
Połączenia na łączniki mechaniczne 

Wymagania ogólne 

Połączenia należy wykonywać zgodnie z projektem i wymaganiami PN-B-03200:1990 (PN-90/B- 03200). 

Łączniki należy stosować odpowiednio do rodzaju połączenia, wielkości i rodzaju obciążeń oraz 

warunków wykonania wgPN-B-03200:1990(PN-90/B-03200) i norm wyrobu. 

Łączniki nie ujęte w normach powinny być stosowane zgodnie z warunkami określonymi w innych 

dokumentach. 

Połączenia na śruby 

Nakrętki i podkładki zaleca się stosować odpowiednio do klasy wytrzymałości śrub i rodzaju połą- czenia 

Długość części gwintowanej trzpienia śruby powinna być dobrana tak, aby pod nakrętką 

pozostawał 

nie mniej niż jeden zwój gwintu w połączeniach nie-sprężanych i nie mniej niż cztery zwoje gwintu w 

połączeniach sprężanych. 

Część gwintowana trzpienia śruby niepasowanej może znajdować się w płaszczyźnie ścinania 

połączenia, jeżeli w projekcie nie wskazano inaczej. Podkładki lub nakrętki sprężynujące nie powinny 

być stosowane w połączeniach sprężanych. Podkładki hartowane powinny być stosowane w po- 

łączeniach sprężanych: 

- do śrub klasy 10. 9 - pod łbem i pod nakrętką śruby, 

- do śrub klasy 8. 8 - pod łbem lub pod nakrętką od strony dokręcania. 

Podkładki do śrub osadzanych w otworach powiększonych należy stosować według wymiarów 

określonych w projekcie pod łbem i nakrętką. 

Podkładki klinowe należy stosować, gdy powierzchnia części łączonych jest odchylona więcej niż 3° od 
płaszczyzny prostopadłej do osi śruby. 

Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio i przez podkładki dokładnie przylegać do powierzchni 

łączonych części. 
Nakrętki należy zakładać tak, aby oznakowanie klasy było widoczne. 

Podkładki hartowane i dokładne należy zakładać stroną sfazowaną od strony łba i nakrętki. Śruby i 

nakrętki nie powinny być spawane, jeżeli nie przewidziano tego w projekcie. 
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Przy stosowaniu śrub ocynkowanych należy sprawdzić, czy nakrętki można nakręcać swobodnie. 

Dokręcanie śrub 
Połączenia niesprężane 

Części łączone powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza się pozosta- 

wienie szczelin do 2 mm, jeżeli docisk części nie jest wymagany w projekcie. 

Śruby powinny być dokręcane do "pierwszego oporu" sukcesywnie od środka każdego złącza 

wielośrubowego, ale nie powinny być przeciążane. Za "pierwszy opór" należy uważać dokręcenie "siłą 

jednej ręki" zwykłym kluczem (bez przedłużenia) lub punkt, przy którym klucz pneumatyczny  zaczyna 

trzaskać. 

Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 

Śruby, jeżeli nie są przygotowane do dokręcania fabrycznie, powinny mieć gwint i podkładkę pod 

częścią dokręcaną nasmarowane odpowiednio do rodzaju połączenia i śrub oraz do sposobu dokręcania. W 

połączeniach ciernych należy stosować smar stały, który nie będzie  penetrował  do  styku (pastę 

molibdenową MoS2 lub smar grafitowy). Do śrub ocynkowanych  zaleca  się  stosować pastę 

molibdenową. 

Przed rozpoczęciem sprężania połączenia śruby powinny być wstępnie dokręcone ręcznie Dopuszcza się 

pozostawienie lokalnych szczelin do 1 mm, jeżeli w projekcie nie jest wymagany docisk na całej 

powierzchni. 

Dokręcanie śrub w połączeniu sprężanym należy wykonywać sukcesywnie od środka  każdego złącza 

wielośrubowego, powtarzając całą procedurę aż do uzyskania równomiernego napięcia śrub. Dokręcanie 

śrub może być wykonywane jednąz następujących metod: 
- kontrolowanego momentu dokręcania 
- kontrolowanego obrotu nakrętki 

- kombinowaną 

- bezpośrednich wskaźników napięcia 

Metoda dokręcania powinna być zgodna z zaleceniami producenta śrub.  Wybór  metody dokręcania 

śrub należy do wykonawcy robót, jeżeli w projekcie nie podano inaczej. Śruby dokręcone do wartości 

siły So nie powinny być powtórnie stosowane do sprężania połączeń. 
Metoda kontrolowanego momentu dokręcenia 

Moment dokręcenia potrzebny do osiągnięcia w śrubie siły sprężenia 2 powinien być przyjęty 

według zaleceń producenta lub określany doświadczalnie. 

Moment dokręcenia śrub ocynkowanych należy przyjmować według zaleceń producenta lub określać 

doświadczalnie 

Klucze dynamometryczne stosowane do dokręcania śrub powinny być wykalibrowane z dokładnością nie 

mniejszą niż ± 5%. 
Metoda kontrolowanego obrotu nakrętki 

Wszystkie śruby w połączeniach powinny być jednakowo dokręcone „do pierwszego oporu" Położenie 

nakrętek względem gwintu śrub należy po dokręceniu oznaczyć w sposób trwały i widoczny dla kontroli. 

Końcowe dokręcenie śrub klasy 8. 8 należy wykonać przez obrót nakrętek względem gwintu śrub o 

kąt, zależny od całkowitej grubości złącza t (łącznie z podkładkami). 

Sposób dokręcania śrub klasy 10. 9 należy przyjmować według zaleceń producenta lub określać 

doświadczalnie wg albo też stosować metodę kombinowaną 
Metoda kombinowana 

Wstępne dokręcenie śrub należy wykonać momentem 0.75 Mo używając  klucza dynamometrycznego, a 
następnie oznaczyć położenie nakrętek względem gwintu śrub. Końcowe dokręcenie śrub należy 
wykonać przez obrót nakrętek względem gwintu śrub o kąt określony doświadczalnie lub zalecony 
zależny od całkowitej grubości złącza t (łącznie z podkładkami). 

Otwory do rozwiercania na montażu powinny mieć średnicę o 3 mm mniejszą. 

Łączniki pasowane należy osadzać w otworach bez użycia nadmiernej siły, nie uszkadzając gwintu. 
Przy wymianie łączników należy stosować wybijaki. 

Montaż konstrukcji 

Wymagania ogólne 

Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z 



35  

zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie 

projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. 
Warunki placu budowy 

Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być spełnione wszystkie niezbędne warunki 

określone w specyfikacji technicznej i w projekcie montażu. 

Przy wykonywaniu robót przez kilku wykonawców, projekt montażu powinien być między nimi 

uzgodniony pod względem terminu wykonywania robót, obciążeń montażowych i warunków 

zapewnienia bezpieczeństwa pracy. 

Ustalenia dotyczące metody montażu 

W projekcie konstrukcji należy określić założenia niezbędne do ustalenia bezpiecznej metody 

montażu, a w szczególności kolejność montażu,. sposób zapewnienia stateczności konstrukcji podczas  

montażu  i  po  jego   ukończeniu,   stężenia   i   podpory   montażowe   oraz   warunki   ich usunięcia, 

stężenia z blachy fałdowej zabezpieczające elementy przed zwichrzeniem lub zapewniające stateczność 

konstrukcji, podniesienia wykonawcze warsztatowe i montażowe, terminy wykonania i rodzaj podlewek 

fundamentowych, inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bez- pieczeństwo konstrukcji podczas 

montażu. 

Metoda montażu konstrukcji powinna być określona w projekcie montażu na podstawie założeń 

projektowych, warunków placu budowy oraz posiadanego sprzętu i doświadczenia wykonawcy. 

Projekt montażu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia 

robót. 
Podpory i zakotwienia konstrukcji Podpory konstrukcji 

Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być przygotowane odpowiednio do 

połączenia z konstrukcją przed rozpoczęciem montażu. 

Wymiary kielichów i gniazd do zamocowania elementów konstrukcji powinny umożliwiać regulację 

położenia tych elementów oraz ich zamocowanie montażowe i stałe. 

Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień, śrub i ścianek zagłębień kielichowych powinna 

osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych. 

Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym 

przekazywanie obciążeń. Łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co 

najmniej 15 % powierzchni podstawy słupa, z tym że na każdą śrubę kotwiącą powinny przypadać po 

dwa pakiety. Górna powierzchnia pakietów powinna leżeć w dolnej płaszczyźnie blachy podstawy. 

Usytuowanie pakietów stałych powinno umożliwiać otoczenie ich podlewką cementową na szerokości 

nie mniejszej niż 25 mm. 

Bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do wypełnienia pod blachą 

podstawy. 

Podlewki cementowe należy stosować zależnie od grubości warstwy tylko w temperaturze dodatniej, 

jeżeli w instrukcji producent nie podał inaczej 

Zaprawę należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji w stanie ciekłym 

do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod blachą podstawy 

została całkowicie wypełniona. Jeśli odległość od krawędzi podstawy przekracza 150 mm, należy 

przewidzieć otwory odpowietrzające. 

Kielichy stóp po osadzeniu słupów należy wypełniać betonem klasy nie niższej niż beton fundamentu na 

wysokość 2/3 głębokości kielicha. Pozostałą część kielicha należy wypełnić po uzyskaniu odpowiedniej 

wytrzymałości pierwszej warstwy betonu i po usunięciu klinów montażowych. 
Zakotwienia śrubowe 

Śruby i elementy kotwiące należy przed zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym położeniu za 

pomocą szablonów. 

Średnica studzienki na śrubę kotwioną mechanicznie podczas montażu do elementu zabetonowanego w 

fundamencie powinna umożliwiać swobodny montaż kotwi. Głębokość studzienki powinna być większa 

o 150 mm od głębokości zakotwienia. Studzienki należy zabezpieczyć przed zamarznięciem wody. 

Aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub gniazda wokół górnej części śruby 

zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie mniej niż 75 mm lub trzykrotna średnica śruby. 
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Przy zakotwieniach na śruby zabetonowane do powierzchni fundamentu należy przewidzieć 
odpowiednią regulację w otworach powiększonych w blasze podstawy. 

Regulację w kierunku prostopadłym do powierzchni fundamentu należy przewidywać w granicach 

tolerancji Do regulacji podczas montażu mogą być stosowane podkładki stalowe lub dodatkowe 

nakrętki na śrubach zabetonowanych przed montażem. 

Długość śruby ponad fundamentem i długość części gwintowanej powinna umożliwiać regulację 

podstawy w skrajnych położeniach w stosunku do powierzchni fundamentu. 
Prace montażowe 

Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami 

przyjętymi na rysunkach montażowych. Transport i składowanie elementów należy wykonywać w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. Łączniki i elementy złączne powinny być 

odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jeżeli uszkodzone 

elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą 

uprawnioną do kontroli jakości. 

W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych 

wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. 

Połączenie na śruby kotwiące nie powinno być traktowane jako utwierdzenie podstawy słupa w czasie 

montażu bez sprawdzenia rachunkowego. 

Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążo- na 

lub trwale odkształcona. 

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i 

wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części. 

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o takich 

samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 

wypadnięciem. 

W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm, 

a w styku sprężanym 1 mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze niż 2 mm. 

Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków, a w razie konieczności rozwiercać. W 

przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, 

konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z 

projektantem. 
Tolerancje usytuowania podpór 

Odchyłki osi podpór powinny być mierzone w odniesieniu do ustalonej na poziomie fundamentów 

siatki słupów wg PN-ISO4464. 

Odchylenie od właściwego położenia punktu centralnego grupy śrub kotwiących nie powinno być 

większe niż ± 6 mm. 

Dopuszczalna odchyłka położenia śruby w grupie śrub kotwiących mierzona jest w odniesieniu do 

punktu centralnego grupy śrub. 

Dopuszczalne pochylenie osi śruby kotwiącej w stosunku do wymaganego kierunku wynosi 1 mm na 20 mm. 
Tolerancje montażu Słupy 

Osie słupów na poziomie stóp powinny być usytuowane z dokładnością ± 5 mm Rozwiązanie 

konstrukcyjne stopy powinno umożliwiać regulację położenia słupa w tym zakresie. 

Spód podstawy słupa powinien być usytuowany z dokładnością ± 5 mm w stosunku do wymaganego 

poziomu. 

Dopuszczalna odchyłka końca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia wynosi 

1/300 długości belki. 
Połączenia doczołowe 

W połączeniach śrubowych doczołowych, w których wymagany jest docisk na całej powierzchni 

styku, szczeliny w styku blach czołowych po dokręceniu 

Dopuszczalne odchylenie od linii prostej trzonu scalonego z segmentów o wysokości h, mierzone w 

połowie wysokości segmentu między stykami lub w miejscu styku między stykami sąsiednimi wynosi: 
± 3 mm gdy h1 < 2 m, ± 4 mm gdy h1 > 2 m. 
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Szczelina w styku kołnierzowym segmentów nie powinna być większa niż 2 mm, chyba że w 

projekcie zostaną przewidziane uszczelnienia pozwalające na złagodzenie tego wymagania. 

Mimośród w styku spawanym blach płaszcza o grubości ł nie powinien przekroczyć większej z 

wartości 0,2 f lub 3 mm. 
Ochrona przed korozją 

Wymagania ogólne 

Sposób zabezpieczenia powierzchni konstrukcji powinien być w projekcie określony lub 

pozostawiony do uznania wykonawcy pod warunkiem zagwarantowania wymaganej trwałości. 

Opis sposobu zabezpieczenia powierzchni podany w projekcie powinien określać: 

sposób  przygotowania  powierzchni,  rodzaj,  grubość  i  ilość   powłok   oraz   sposób   ich   nakładania 

w wytwórni i na budowie, symbole, kolor i nazwę producenta wyrobów, sposób zabezpieczenia trwałości 

łączników. 
Przygotowanie powierzchni 

Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej powinna być oczyszczona 

według wymagań projektowych nie mniej niż do drugiego stopnia czystości wg PN-H-97051 (PN-70/H- 

97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatości. Przed metalizacją natryskową powinno być 

stosowane piaskowanie. 

Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być oczyszczone do 3 stopnia 

czystości wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jeżeli w projekcie nie 

podano inaczej. 
Wykonywanie powłok 

Stan przygotowania powierzchni należy sprawdzać bezpośrednio przed nakładaniem powłok wg PN-H-

97052 (PN-70/H-97052). Malowanie konstrukcji należy wykonywać zgodnie z PN-H-97053 (PN-71/H-

97053) według wymagań podanych w gwarancji trwałości powłok. Poszczególne powłoki powinny różnić 

się kolorami. 

Zalecenia szczegółowe 

Strefa malowania nie powinna zachodzić na strefę nie malowaną głębiej niż 30 mm. 

Strefa o szerokości 150 mm wzdłuż krawędzi przygotowanych do spawania montażowego powinna 
mieć powłokę spawalną lub powinna być zabezpieczona taśmą. 

Sposób przygotowania podłoża i nakładania powłok na powierzchniach ciernych powinien być 

zgodny z technologią zapewniającą uzyskanie wymaganej klasy powierzchni. Powierzchnie cierne 

powinny być odpowiednio zabezpieczone na okres przed montażem połączeń. 

Powierzchnie niedostępne po montażu powinny być pomalowane przed montażem. Powierzchnie 

styku elementów narażonych na wpływy atmosferyczne mogą być montowane z mokrymi powłokami, 

jeżeli na to pozwala projekt. 

Dolne części konstrukcji ze stali trudno rdzewiejącej narażone na długotrwałe działanie wilgoci powinny 

być zabezpieczone powłokami malarskimi. W celu uzyskania jednolitej barwy powierzchnie 

eksponowane powinny być po wykonaniu montażu piaskowane. 

Szczeliny w stykach łączonych, miejsca osadzenia łączników mechanicznych oraz nieszczelności 

spoin w konstrukcjach narażonych na wpływy atmosferyczne powinny być odpowiednio 

zabezpieczone przed przenikaniem wody. 

Rodzaj i sposób ochrony korozyjnej łączników mechanicznych powinien być dostosowany do sposobu 

zabezpieczenia całej konstrukcji i wymaganej trwałości. 

Śruby fundamentowe nie są zabezpieczane przed korozją w strefie zabetonowanej, jeżeli w projekcie 

nie podano inaczej. 

Opis sposobu odbioru robót budowlanych oraz działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 

wyrobów i robót budowlanych 

Wymagania ogólne 

Ocena i badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w planie jakości, 

obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. 

Zakres kontroli i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakości.  
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Sposób korekty i dodatkowe badania niezgodności powinny spełniać wymagania projektu. 

Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane. Odbiór końcowy konstrukcji 

powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w 

celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami  niniejszej normy. W 

szczególności powinny być sprawdzone: podpory konstrukcji, odchyłki geometryczne układu, jakość 

materiałów i spoin, stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, stan i kompletność połączeń. W 

protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej: 

przedmiot i zakres odbioru, dokumentację określającą komplet wymagań, dokumentację stwierdzającą 

zgodność wykonania z wymaganiami, protokoły odbioru częściowego, parametry sprawdzone w 

obecności komisji, stwierdzone usterki, decyzję komisji. 

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nośności lub trwałości konstrukcji powinna być 

opracowana odpowiednia instrukcja użytkowania wg PN-B-01806 (PN-86/B-01806). 
Materiały i wyroby 
Wymagania ogólne 

Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta i 

przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić: zgodność wyrobów z 

zamówieniem i dokumentacją dostawy, kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, stan 

techniczny wyrobów (kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji) oznaczenia i opakowanie. 

Przed skierowaniem wyrobów do produkcji należy sprawdzić: 

zgodność wyrobów i ich oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami projektu, ważność 

terminów gwarancyjnych stosowania, stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy. 

Wyroby hutnicze, liny, druty i materiały dodatkowe 

Wymagane w projekcie właściwości wyrobów hutniczych powinny być potwierdzone dokumentami 

kontrolnymi 

W przypadku dostawy wyrobów ze stali nie ujętej w normach, badania kontrolne wg „3.1B" PN-H- 01107 

(PN-92/H-01107) zaleca się powtórzyć po otrzymaniu dostawy. 

Liny, druty i materiały dodatkowe do spawania powinny mieć zaświadczenia jakości 

potwierdzające wymagane w projekcie cechy wyrobów. 

Łączniki mechaniczne 
Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości. 

W przypadku braku identyfikacji wyrobów konieczne jest określenie ich jakości na podstawie badań 

wg PN-M-82054-19(PN-91/M-82054/19). 
Obr óbka części 
Cięcie termiczne 

Jeśli w wytwórni są stosowane procesy cięcia termicznego, to jakość cięcia powinna być systema- tycznie 

kontrolowana. Kontrola powinna obejmować cztery rodzaje prób cięcia: 
a) najgrubszego materiału w linii prostej, 
b) najcieńszego materiału w linii prostej, 

c) naroża ostrego, 
d) naroża w łuku. 

Pomiary przeprowadzone na dwóch próbkach o długości co najmniej 200 mm pobranych z prób cięcia 

w linii prostej wg a) i b) powinny spełniać wymagania wg e) lub f) odpowiednio do postanowienia w 

projekcie lub w planie kontroli i badań. 

W oględzinach prób cięcia naroża wg c) i d) powinno się stwierdzić jakość zgodną z wymaganiami dla 

próby cięcia w linii prostej. 
Powierzchnie cięte termicznie powinny spełniać następujące wymagania: 

Jakość powierzchni cięcia brzegów, które będą poddawane obróbce lub spawaniu w dalszych 

operacjach powinna spełniać wymagania klasy 2, a jakość powierzchni brzegów ciętych „na gotowo" 

wymagania klasy 1 powierzchni cięcia wg PN-M-69774 (PN-76/M-69774), Alternatywnie jakość 

powierzchni cięcia można oceniać na podstawie dwóch wielkości wg wzorów 

u<  1 +0,015a 
R  <110 + 1,8a 
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w których: 

a - grubość materiału, w milimetrach; 

u - odchylenie od kąta prostego, względnie od pochylenia nominalnego (projektowanego), w 

milimetrach; 

Rz - głębokość odchyłek cięcia (szorstkość), w milimetrach, (wartość średnia amplitud z pięciu 
kolejnych pojedynczych długości pomiarowych) 

Jeśli wyniki pomiarów są negatywne, to proces cięcia należy wstrzymać aż do jego poprawienia i 

powtórnego sprawdzenia. 

Twardość lokalna 

Jeśli proces obróbki powoduje miejscowe utwardzenie materiału, to jego sprawdzenie przeprowadza się 

następująco: wykonuje się z zastosowaniem sprawdzanego procesu cztery próbki z materiałów 

odpowiadających materiałowi obrabianemu, najbardziej wrażliwych na miejscowe utwardzenie, 

wykonuje się cztery badania twardości lokalnej w miejscach szczególnie narażonych na utwardzenie, 

próbę przeprowadza się wg PN-M-69751(PN-64/M-69751), twardość w żadnym przypadku nie powinna 

przekraczać 380 HV10.Jeśli proces nie spełnia powyższych wymagań, to powinien być wstrzymany i 

poprawiony. Może on być nadal stosowany wyłącznie do materiałów,  w przypadku których spełnia 

te wymagania. 
Kształt otworów 

Jeśli do wykonywania otworów stosuje się procesy obróbki plastycznej (wykrawanie, przebijanie), to 

powinny być one systematycznie kontrolowane w następujący sposób: 

wykonuje się, z zastosowaniem sprawdzanego procesu, osiem próbek z materiału odpowiadającego 

obrabianemu materiałowi pod względem średnicy otworu oraz grubości i gatunku materiału,  sprawdza 

się wymiar otworów na obu końcach każdego otworu stosując mierniki przelotowe 

Jeżeli proces nie spełnia powyższych wymagań, to powinien być wstrzymany i  poprawiony. Może on 

być nadal stosowany wyłącznie do materiałów, w przypadku których spełnia te wymagania. 
Złącza spawane 

Kontrola przed rozpoczęciem i podczas robót spawalniczych powinna być wykonywana według 

programu badań. Dopuszczalne odchyłki przygotowania brzegów do spawania powinny być 

przyjmowane wg PN-M-69014 (PN-75/M-69014) lub odpowiednio do postanowienia w projekcie lub w 

programie badań wg PN-EN 25817. 

Jeśli z oceny wyniknie, że niezgodności spawalnicze są większe niż dopuszczalne według kryteriów 

odbioru, to zakres kontroli należy zwiększyć o 100%, a w przypadku stwierdzenia dalszych niezgodności, 

spoiny należy skontrolować w całości. 
Sprawdzanie wymiarów elementów 
Przy odbiorze wykonywanych elementów obowiązkowe jest sprawdzenie ich zgodności  z projektem 

oraz kontrola wymiarów geometrycznych z użyciem właściwych metod i narzędzi pomiarowych. 

Umiejscowienie i częstość pomiarów powinny być określone w planie kontroli i badań z 

uwzględnieniem szczególnych wymagań zawartych w projekcie oraz obejmujących próbny montaż 

konstrukcji, jeśli jest przeprowadzany. Warunki odbioru powinny być zgodne z wymaganiami 
Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, to należy postępować następująco: 

jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to należy je usunąć, a element 

powtórnie skontrolować, jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to można wprowadzić w 

konstrukcji odpowiednie modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem 

uzgodnienia z projektantem konstrukcji. 

Połączenia na łączniki mechaniczne 

Wszystkie połączenia powinny być sprawdzone optycznie pod względem prawidłowego przylegania części, 

kompletności oraz właściwej klasy śrub i nakrętek. Dokręcenie śrub należy sprawdzać młotkiem. 

Połączenia poprawiane lub uzupełniane wymagają powtórnego odbioru. 

Po wstępnym scaleniu i montażu należy sprawdzić prawidłowość przylegania części łączonych oraz 

zadysponować niezbędne przekładki. 

Ocena powierzchni ciernych powinna obejmować czyszczenie powierzchni, nakładanie powłok oraz 

stan powierzchni bezpośrednio przed scaleniem połączeń. W przypadkach stwierdzenia niezgodności 
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należy wykonać odpowiednie badania 

 

Badanie po sprężeniu kluczem dynamometrycznym powinno obejmować co najmniej 10% śrub, a jeżeli 

liczba śrub jest mniejsza niż 20 - dwa połączenia. W miejscu, w którym nakrętka  śruby  obróci się 

podczas kontroli więcej niż o 15°, należy sprawdzić całą grupę śrub. Jeśli śruba zostanie 

zakwestionowana, cała grupa śrub powinna być wymieniona. 

Sposób sprawdzania śrub dokręcanych metodą inną niż metoda kontrolowanego momentu powinien być 
podany w projekcie. 

Ocena połączeń na śruby pasowane i sworznie Ocena powinna obejmować sprawdzenie dopasowania 

części łączonych i otworów do osadzenia łączników, a po ich osadzeniu, szczelność wypełnienia 

otworów przez trzpienie łączników. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli połączeń powinny być 

podane w projekcie. 

Zabezpieczenie powierzchni 

Stan przygotowania powierzchni należy oceniać bezpośrednio przed malowaniem wg PN-H- 97052 

(PN-70/H-97052). Ocena wykonywania powłok powinna obejmować materiały malarskie, warunki i sposób 

wykonywania prac oraz ocenę powierzchniową i grubość suchych powłok. Pomiar grubości powłok wg 

PN-C-81515 (PN-93/C-81515) i PN-H-04623 (PN-86/H-04623) należy wykonywać co najmniej w czterech 

punktach na nie mniej niż 10% elementów powlekanych. Na każdym z badanych elementów średnia z 

pomiaru grubości nie powinna być mniejsza od grubości wymaganej,  a tylko jeden z odczytów może 

wykazać grubość mniejszą, ale nie więcej niż 20% od grubości wymaganej. 

Przy powtarzających się usterkach do czasu ich usunięcia należy stosować pomiar grubości mokrej 

powłoki w nie mniej niż 10% elementów powlekanych, w miejscach zlokalizowanych blisko krawędzi 

elementów. 

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodności kontrola powinna być wykonana powtórnie. Przy 

reperacjach uszkodzeń powłok powinien być oceniany sposób wykonywania prac oraz stan końcowy 

na podstawie oględzin zewnętrznych. 
Montaż konstrukcji 
Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować: 

kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i  po  jego ukończeniu, 

stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie, zgodność metody montażu z projektem 

montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, stan elementów konstrukcji przed montażem 

i po zmontowaniu, wykonanie i kompletność połączeń, wykonanie powłok ochronnych wg 9.7, naprawy 

elementów  konstrukcji,  połączeń   i   powłok   ochronnych   oraz   usuwanie   innych   nie  zgodności. 
Pomiary kontrolne 

Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocą 

odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną  do  zachowania wymaganych tolerancji 

montażu. 

Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać operat geodezyjny określający usytuowanie i rzędne 

wysokościowe wszystkich podpór konstrukcji oraz oznaczyć na podporach ustalone pozycje 

montażowe słupów. 

Dokładność położenia elementów konstrukcji podczas montażu może być określana pod obciążeniem 

ciężarem własnym, jeżeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obciążenia użytkowego, 

jeśli mają znaczenie, powinny być podane w projekcie. 

Tolerancje montażu powinny być określane w odniesieniu do środków przekrojów na  końcach  lub 

osi środkowych na górnym lub zewnętrznym licu elementów z uwzględnieniem istotnego wpływu 

temperatury. 

System pomiarów kontrolnych podczas montażu, a także operat geodezyjny pomiaru końcowego po 

ukończeniu montażu może obejmować tylko główne elementy szkieletu konstrukcyjnego. 
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Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Prace należy obmierzać w zakresie koniecznym dla właściwego rozliczenia robót. Obmiar należy 

prowadzić zgodnie z podstawami wyceny jakie będą miały miejsce przy rozliczaniu robót 

budowlanych pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą, opierając się na obmiarach z podstaw wyceny 

przyjętych przez Wykonawcę w ofercie 

     Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

Nie przewiduje się występowania robót tymczasowych i towarzyszących. Roboty tymczasowe i 

towarzyszące przy wykonywaniu tych prac obciążają Wykonawcę. 

    Dokumenty odniesienia 

- PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydawnictwo 

„Arkady” rok 1990. Tom I - „Budownictwo ogólne” 

6. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w 

punkcie 7. Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.05.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST3) są wymagania dotyczące 

realizacji robót  wbudowania stolarki drzwiowej i okiennej niezbędnej. 

Zakres stosowania specyfikacji. 

Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 

wykończeniem robót wymiany i wbudowania stolarki drzwiowej, okiennej oraz składanych 

ścianek. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.2 Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z 

umową. 

2.0 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. 

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w obiektach 

użyteczności publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych 

materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B- 

10085 lub aprobatom technicznym. 

2.1. Ościeżnice i skrzydła okienne. 

Projektuje się stolarkę okienną o U max.= 0,9W/m2K, rama ALU lub PCV obustronnie w kolorze 
wg opracowania projektowego lub zbliżonym i stolarkę drzwiową o U max.= 1,3W/m2K, - 
montaż wg. wytycznych producenta 

2.2. Pianka poliuretanowa –jednoskładnikowa – do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu, 
2.3. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnątrz, 
2.4. Zaprawa tynkarska do obróbek ościeży - zastosować gotową zaprawę szybko wiążącą, . 
3.0 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3. 

Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi 

odpowiadać przyjętej technologii. Mieszanie zaprawy odbywać się będzie na miejscu przy 

pomocy mieszadła elektrycznego. 

4.0 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

Dostawa materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki odbywać się będzie samochodami 

skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 

przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Demontaż stolarki należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych. 
5.2 Materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco. 

5.3 Dokładnie oczyścić ościeża , zaszpachlować ewentualne ubytki i nierówności. 

5.4 Montaż ościeżnic: 

- wstępnie klinami zamocować ościeżnice bez skrzydeł okiennych, dokładnie sprawdzić 

prawidłowość jej ustawienia w dwóch płaszczyznach, przy zachowaniu zasady równych 

przekątnych, różnica nie może przekraczać 4 mm, 

- po ustawieniu elementu, pomiędzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostać 

szczelina odpowiedniej wielkości . W otworze ościeżnicę montować w taki sposób, aby 

szczelina na górze miała szerokość 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach zaś mieściła się w 

granicach 10-15 mm. 
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- Ościeżnice mocować blachami kotwiącymi ze stali nierdzewnej wg technologii producenta. 

5.5 Uszczelnienie pianką poliuretanową wykonywać ostrożnie, aby nie spowodowano 

wykrzywienia ościeżnic, tak aby puchnąć miała możliwość wydostawania się ze szczeliny na 

zewnątrz i tam tężała. Po stężeniu, nadmiar pianki, który wypłynął obciąć nożem. 
5.6 Wykończenie robót należy uzgodnić z inwestorem. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.6. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
6.1 Oczyszczenia ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach. 
6.2 Wymiarów stolarki 
6.3 Zgodności z dokumentacją techniczną. 

6.4 Prawidłowości osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w 

płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu. 
6.5 Dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian. 
6.6 Dokładności robót szpachlowych i malarskich. 
6.7 Prawidłowości działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji są załączone do dokumentacji przetargowej rysunki okien. 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury stolarki okiennej będącej 

przedmiotem zamówienia. 

7.1 Jednostki obmiarowe: 
1 m2 – powierzchnia otworów w świetle ościeży. 
1 szt – wbudowanej stolarki okiennej lub drzwiowej. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 

8, 9. Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST 

pkt. 1.3 

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość montażu stolarki okiennej, parapetów 

wewnętrznych i zewnętrznych.. 

Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego zamówienia zgodnie z 

wyszczególnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzględnieniem danych 

technicznych wg pkt.2.0 Podstawą płatności będzie kwota określona przez wykonawcę w 

formularzu ofertowym, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska pracy 
- demontaż istniejącej stolarki, 
- wykonanie i montaż drzwi zwykłych i p.poż, 
- obróbka budowlana ościeży okiennych wraz z gładzią tynkową i malowaniem, 

- transport elementów (dostawa nowej stolarki, wywóz zdemontowanych materiałów z rozbiórki 

i ich utylizacja) 
- likwidację stanowiska roboczego. 

9.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Normy 

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i 

tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone 

. BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody 

badań. 

AT-15-3422/98 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do 

produkcji okien i drzwi balkonowych. 
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9.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”, "Ślusarsko-

kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB – 2003 ro 


