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WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna –Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach                    
przebudowy magazynu rekwizytów budynku B Teatru im. Jaracza w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 45.   
 
2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne /ST/ stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych, dotyczących procesu 
realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawa, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 
eksploatacyjnych budowli. ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i opracowane są w oparciu o 
obowiązujące oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne. 
 
3. Zakres robót objętych ST 
 
3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z specyfikacjami Technicznymi: 
                
3.2. NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

-  
4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST. 

-  
4.1.Przekazanie Terenu Budowy 
 
Dokumentacja techniczna , dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być 
sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem moŜliwości technicznych 
realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych. 
 
4.2. Dokumentacja Projektowa 
 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać kompletny projekt budowlany. 
 
4.3. Zgodność Robót z dokumentacją Projektową i ST 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 
Wykonawcy stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 
dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Zleceniodawcę, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszych jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. 
 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami , a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
W przypadku , gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją Projektową lub ST i nie 
wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
4.4.Zmiany i odstępstwa od dokumentacji. 
 
Wszelkie uzasadnione zmiany o odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być obustronnie 
uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia 
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych, a jeŜeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne , nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
4.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 
 
4.6. 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 wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
osób lub własności społecznych i innych, a wynikających ze skaŜenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na : 
1/lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2/Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- moŜliwością powstania poŜaru. 

  
4.7.Ochrona przeciwpoŜarowa. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 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 poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
4.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza 
się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednio przepisami. 
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Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po  zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika/np. materiały pylaste/, mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
4.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
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 uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
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  ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 
  I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
  CPV 45111100-9 

 
 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA   
 

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie burzenia i rozbiórki elementów budynku wykonane w ramach przebudowy magazynu 
rekwizytów budynku B Teatru im. Jaracza w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 45.   
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji zadania.  
 
1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.  
 
1.3.1. Rozbiórki ścian:  
- rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych. z blachy nadającej się do uŜytku, 
- demontaŜ blachy trapezowej powlekane j- zdemontowana blacha do ponownego montaŜu, 
- rozcięcie folii wiatrowej, 
- demontaŜ izolacji cieplnej z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho,  
- rozcięcie istniejącej murłaty i łat drewnianych, 
- demontaŜ okładziny z płyt gips.-karton. na stropach na rusztach, 
- wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł i z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo-  
  wapiennej dla belek stalowych, 
- przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym ceowników 100 przy demontaŜu słupów stalowych i  
  przygotowaniu do transportu, 
- niezbędne prace transportowe 
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z 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.  
 
1.6. Organizacja robót budowlanych  
Wszystkie materiały z rozbiórki winny być na bieŜąco wynoszone poza obręb budynku i tam zabezpieczone i 
składowane.  
Stanowiska pracy i trakty komunikacyjne winny być czyszczone na bieŜąco, szczególnie dokładnie przed 
zakończeniem dniówki.  

 
2. MATERIAŁY   
 
Dla robót w/w istotne materiały nie występują.  
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3. SPRZĘT  
 
Do rozbiórki moŜe być uŜyty dowolny sprzęt gwarantujący prawidłowe i bezpieczne wykonanie robót.  
 
4. TRANSPORT  
 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.  
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT   
 
Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy:  
Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP - strefa wykonywania robót winna być wydzielona w 
sposób uniemoŜliwiający dostęp osób nie będących pracownikami wykonawcy.  
Roboty rozbiórkowe  
Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. 
Nr. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
1. Elementy stolarki drzwiowej wykuć z otworu ręcznie, oczyścić i odnieść na miejsce składowania. Materiały 
składować z segregacją na materiały zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku i materiały 
całkowicie nieuŜytkowe.  
2. Po zakończeniu robót rozbiórkowych gruz wywieźć z placu budowy, teren uporządkować i oczyścić z 
resztek gruzu.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT   
 
Sprawdzenie zgodności wykonania rozbiórek z zasadami i wymogami dla robót rozbiórkowych podanymi w 
punkcie 5.  
 
7. OBMIAR ROBÓT   
 
według zasad określonych w stosownych KNR, w szczególności:  
- wykucia gniazd pod osadzenie belek – 1 szt, 
- przecięcia przy demontaŜu – 1 szt, 
- Rozbiórki ścian  – 1  m2;  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranymi przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego, mierzonymi w jednostkach podanych w punkcie 7.  
 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE   
 
10.1.Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru 
inwestorskiego.  
10.2.Ilość robót rozbiórkowych moŜe ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru inwestorskiego 
potwierdzonej przez Zamawiającego  
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 KONSTRUKCJE STALOWE I DROBNE ROBOTY BETONOWE 
 CPV 45262410-8 
 CPV 45262300-4 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowych w ramach przebudowy magazynu rekwizytów budynku B Teatru im. Jaracza w Łodzi 
przy ulicy Kilińskiego 45.   
 
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. 
- MontaŜ belki stalowej z dwuteownika HEB 220, zabezpieczonej antykorozyjnie przez malowanie 
- Związane z montaŜem belek drobne roboty betonowe - wykonanie poduszek betonowych do oparcia belek   
  stalowych  
 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
i montaŜ konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 
 
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 InŜyniera. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 92. poz.881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U- z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami).  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 
Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052 oraz warunkach technicznych D2. 
 
2.1. Stal 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 
wymaganiom norm powyŜej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 
10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-
01104, PN-88/H-01105,  
- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN- H-93419:1997, PN-H-93452-
.1997 oraz PN-EN 10024:1998, 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom: 
        - mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
        - mieć trwałe ocechowanie, 
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        - mieć wybite znaki cechowe. 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 
Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
do 140 mm – 3 do 13 m; powyŜej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m; do 100 
mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 
(2)  Blachy 
- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994. 
- blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom: 
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru. 
           - mieć trwałe ocechowanie. 
           - mieć wybite znaki cechowe. 
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 
szerokościach 160-700 mm i długościach: 
dla grubości do 6 mm – 6,0 m 
dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką 
do 250 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Blachy grube wg PN-80/H-92200 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 
5-12 1000×2000 

1000×4000 
 1000×6000 

1250×2500 
1250×5000 

1500×3000 
 1500×6000 
 

powyŜej 12 1000×2000 1250×2500  
1500×6000 

1750×3500 
1500×3000 

 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach grubych. 
 
2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002. 
Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeŜeli: 
 - mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

     - nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 
      - 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 
 

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
kaŜdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
znak wytwórcy 
profil 
gatunek stali 
numer wyrobu lub partii 
znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
 
2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, Ŝe usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych 
zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
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2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
2.2.1. Materiały do spawania 
         Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN  
759:2000, a ponadto: 
       - elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
       - drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 
       - topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355   
         oraz  PN-67/M-69356. 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy uŜyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo moŜna stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych naraŜonych 
na obciąŜenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
-zaświadczenie jakości 
-spełniać wymagania norm przedmiotowych 
-opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i -   
 wymaganiami producenta. 
2.2.2. Śruby 
   Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto: 
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-   
  82331. PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO   
  10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039, 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
a)   śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 
dla średnic powyŜej 16 mm – 5.6-II 
 b)  stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 
śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
2.2.3. Powłoki malarskie 
Powłoka malarska powinna być naniesiona w wytwórni. Na budowie dopuszcza się jedynie uzupełnienia 
powłoki wynikłe z uszkodzeń przy transporcie i montaŜu.  
Belki stalowe oczyszczone do stopnia Sa2 wg PN ISO 8501-1  pomalować jednokrotnie farbą ftalową 
styrenowaną UNIKOR, następnie jednokrotnie emalią ftalową ogólnego stosowania MALUX i emalią ftalową 
ogólnego stosowania EMAFTAL. Całkowita grubość powłoki        80 m. 
 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane Ŝurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów moŜna uŜyć wciągarek lub wciągników. Elementy cięŜkie, długie i wiotkie naleŜy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w 
sposób umoŜliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę moŜliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać 
na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia 
samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej 
do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
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Elementy, które po wbudowaniu zajmują połoŜenie pionowe składować w tym samym połoŜeniu. 
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 
2.4. Badania na budowie 
2.4.1. KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
InŜyniera. 
2.4.2. KaŜda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
zgodności z projektem, 
zgodności z atestem wytwórni 
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy. 
 
2.5. Cement 
Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „35” – do betonu klasy wyŜszej niŜ B20 
Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga 
się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
Zawartość alkaliów do 0,6% 
Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, 
wg PN-76/P-79005. 
Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
a/oznaczenie 
b/nazwa wytwórni i miejscowości 
c/masa worka z cementem 
d/data wysyłki 
e/termin trwałości cementu. 
f/Świadectwo jakości cementu 
KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z 
PN-EN 147-2. 
g/BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być uŜyty do betonu. 
h/Magazynowanie i okres składowania 
i/Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
- dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) 
lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach 
Kruszywo. 
Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z 
tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. 
 
 
3.      SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do transportu i montaŜu konstrukcji 
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Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać Ŝurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
a/ Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną. 
b/ Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
c/ Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
d/ Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy. 
 
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów naleŜy stosować dowolny sprzęt. 
 
4.     TRANSPORT 
 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 
5.     WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, ŜuŜla, nacieków i rozprysków metalu 
po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
5.2. Połączenia spawane 
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, połoŜenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 
właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin moŜe być większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych 
o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości 
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
-obróbka spoin 
-przetopienie grani 
-wymaganą technologię spawania moŜe zalecić InŜynier wpisem do dziennika budowy. 
(4) Zalecenia technologiczne 
spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
wady zewnętrzne spoin moŜna naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 
ospowatość, braki przetopu, pęcherze naleŜy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
 
5.3. Połączenia na śruby 
długość śruby powinna być taka aby moŜna było stosować moŜliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 
zachowaniu warunku, Ŝe gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 
powierzchni. 
Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montaŜem pokryć warstwą 
smaru. 
Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
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5.4. MontaŜ konstrukcji 
5.4.1. MontaŜ naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 
zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 
 
5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montaŜowych naleŜy: 
- sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych. 
- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny przekraczać wartości: 
 
Posadowienie                               Dopuszczalne odchyłki mm 
słupa 
- rzędna fundamentu                                 rozstaw śrub 
  na powierzchni betonu                      do 2,0            do 5,0 
 
  na podlewce                                              do 10.0 
 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny być 
sprawdzone pod względem: 
- gatunku stali, 
- asortymentu, 
- własności, 
- wymiarów i prostoliniowości. 
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050. 
Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji InŜynier przeprowadza odbiór elementów w 
zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków z 
zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2002. 
 
5.4.3. MontaŜ 
Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 
składowania. 
 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 
Lp.  Rodzaj odchyłki                                                 Dopuszczalna odchyłka 
 1  odchylenie osi słupa względem osi teoret.          5 mm 
 2  odchylenie osi słupa od pionu                                     15 mm 
 3  strzałka wygięcia                                                h/750 lecz nie więcej 
  słupa                                                                          niŜ 15 mm 
 4  wygięcie belki lub                                                l/750 lecz nie wiecej 
 wiązara                                                            niŜ 15 mm 
 5  odchyłka strzałki montaŜowej                                   0,2 projektowanej 
 
5.4.3.1. Spawanie 
  Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą PN-89/S-10050. 
  Scalanie elementów konstrukcji stalowej przez spawanie powinno być wykonane zgodnie z 
zaakceptowanym „Projektem technologii spawania". Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny 
posiadać odpowiednie uprawnienia  państwowe. 
  Elementy stalowe konstrukcji spawane są w Wytwórni a elementy montaŜowe zgodnie z  dokumentacją 
projektową. 
  Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi za zgodność z projektem. 
Badania wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawcę a wyniki w formie protokołów 
przekazywane są Inspektorowi Nadzoru. 
   W kaŜdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor Nadzoru moŜe zarządzić kontrolę stosowanych 
materiałów spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych złączy spawanych. 
 
5.4.3.2. Połączenia na śruby 
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być 
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odpowiednio przygotowane, i tak: 
 - trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim uderzeniu młotkiem. 
 - gwint naleŜy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co najmniej dwa    
   zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki a podkładka pod nakrętkę pokrywała co najmniej  
   zwoje. 
 - powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montaŜem pokryć warstwą   
   smaru, 
 - śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 
5.4.4. Próbny montaŜ nowej konstrukcji stalowej 
 Przed wysłaniem elementów montaŜowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy naleŜy dokonać 
próbnego montaŜu w Wytwórni. MontaŜ powinien być dokonany przez Wytwórcę konstrukcji zgodnie z 
wymaganiami normy PN-89/S-10050. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
 
      Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej, 
jeŜeli, naleŜy wykonać w Wytwórni. 
 
5.5. MontaŜ nowej konstrukcji stalowej na budowie  
 
5.5.1. Wymagania ogólne 
  Przed przystąpieniem do montaŜu konstrukcji, Wykonawca montaŜu powinien zapoznać się z protokołem 
odbioru konstrukcji od Wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
  Wykonawca montaŜu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i 
dokumentacji projektowej.  
  Do montaŜu konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090.-1996 i PN-89/S-10050. 
Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających warunkom normy PN-
82/S10052.  
Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 
- siły wywołane obciąŜeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi, 
- siły wywołane obciąŜeniem od ludzi pracujących przy montaŜu, 
- siły od cięŜaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 
  Wykonane rusztowania montaŜowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do kaŜdego styku montaŜowego. 
  W czasie montaŜu naleŜy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem organizacji robót. 
  Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 
zmontowanych. 
 
5.5.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe 
Przed przystąpieniem do montaŜu konstrukcji na podporach naleŜy wyznaczyć lub skontrolować wymiary 
budowlane istotne dla zabudowy konstrukcji stalowej i ich zgodność z projektem. 
 
5.5.3. Wykonanie połączeń spawanych 
  W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie moŜe być większa niŜ 80%, a temperatura nie niŜsza 
niŜ +5 "C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mŜawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy 
naleŜy osłonić. 
  Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niŜ 15 cm. 
  Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową. 
  Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka.    
  Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. 
  Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999)  
   -  dla złączy specjalnej jakości - klasa wadliwości W1, 
   -  dla złączy normalnej jakości - klasa wadliwości W2.  
Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości powinny 
odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001). 
  Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-85/M-69775 PN-EN 970:1999). 
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Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050.  
Koszt wszystkich badań przewidzianych SST,  normą  PN-89/S-10050 i innych zleconych przez InŜyniera 
ponosi Wykonawca. 
Wykonawca robót montaŜowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań oraz protokołów, i 
przekazać je Inspektorowi Nadzoru podczas odbioru końcowego konstrukcji. 
 
5.6. MontaŜ nowych elementów konstrukcji stalowej na budowie  
 
5.6.1. Wymagania ogólne 
   Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie o ile stopień skomplikowania robót montaŜowych tego wymaga, 
„Projektu montaŜu elementów konstrukcji stalowej". Rozpoczęcie robót moŜe nastąpić po dokonaniu 
odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy i akceptacji zasad prowadzenia 
montaŜu. 
  Przed przystąpieniem do montaŜu elementów konstrukcji. Wykonawca montaŜu powinien zapoznać się z 
protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania i potwierdzić to odpowiednim 
wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca montaŜu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania 
ustaleń zawartych w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złoŜeniem odpowiedniej 
deklaracji InŜynierowi. 
  Do montaŜu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-
89/S-10050. Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających warunkom 
normy PN-82/S10052.  
 
Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona jak w punkcie 5.5.1 
 
5.6.2. Wykonanie połączeń spawanych 
  Niezbędne połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z projektem i w ilości przewidzianej 
dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Warunki 
wykonania połączeń spawanych opisano w punkcie 5.3.3 niniejszej SST. 
 
5.6.3. Wykonanie połączeń na śruby 
 Warunki wykonania połączeń na śruby opisano w punkcie 5.2.3.3 niniejszej SST. 
 
5.7. Wykonywanie drobnych robót betonowych 
5.7.1. Zalecenia ogólne 
a/ Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-   
   06251. 
5.7.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 Dozowanie składników: 
a/ Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 
dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
b/ Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
 Mieszanie składników 
a/ Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 
b/ Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
a/ Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
b/ Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 
W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
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6.      Kontrola jakości robót 
 
6.1. Wymagania ogólne 
   Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji juŜ istniejących 
polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-
89/S-10050 oraz niniejszej SST. 
   Poszczególne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych konstrukcji juŜ istniejących są 
odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 
   Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
 6.2. Zakres kontroli i badań: 
Materiały 
  Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z 
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 
  Wykonanie i montaŜ konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej 
SST. 
   Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz 
warunkom podanym w niniejszej SST. 
 
6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 
- kontrola stali, 
- sprawdzenie elementów stalowych, 
- sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 
- sprawdzenie połączeń, 
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
- sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montaŜ konstrukcji. 
 
6.2.2.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie 
- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montaŜu, 
- sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają  
   wymogom skrajni i czy są trwale mocowane, 
- sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 
- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 
   Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 
   Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Elementy konstrukcji stalowej 
   Wykonanie i montaŜ elementów konstrukcji stalowej w juŜ istniejących obiektach podlega kontroli zgodnie z 
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej SST. 
 
6.2.2.3. Kontrola w czasie transportu i na budowie elementów konstrukcji stalowej: 
- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montaŜu, 
- sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają  
  wymogom skrajni i czy są trwale mocowane, 
- sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją  
  projektową, 
- kontrolę jakości powłok antykorozyjnych, 
- sprawdzenie poprawności wykonania elementów konstrukcji poprzez wykonanie  
  próbnego montaŜ w istniejącej konstrukcji. 
 
6.2.3.3. Kontrola montaŜu elementów konstrukcji stalowej w istniejącej konstrukcji: 
- sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 
- sprawdzenie połączeń, 
- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 
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  Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz ewentualne 
zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru 
wpisem do Dziennika Budowy. 
  Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako całości i elementów konstrukcji stalowej 
przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję są odbierane przez Komisję Odbioru poprzez 
sporządzenie odpowiedniego protokołu. 
   Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość oraz elementy konstrukcji stalowych 
przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w 
punktach niniejszej SST dały wyniki pozytywne 
 
   
7.         Obmiar robót 
 
    Jednostką obmiarową jest t (tona): 
    -  wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako całości, 
    -  wykonanych i zamontowanych w istniejącej konstrukcji nowych elementów 
       konstrukcji stalowej, zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
    - 1 m3 wykonanej poduszki betonowej. 
    Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
 
8.         Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 
9.         Podstawa płatności 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
10.      Przepisy związane 
 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  
Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703       Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-EN 206-1:2003   Beton. 
PN-EN 196-1:1996   Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996   Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości   
                                      objętości. 
PN-EN 196-6:1997    Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990   Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001    Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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ROBOTY CIESIELSKIE, POKRYWCZE I OKŁADZINY Z PŁYT G- K SUFITÓW NA 
RUSZTACH 
CPV 45422000-1 
CPV 45261400-8 
CPV 45262000-1 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przebudową magazynu rekwizytów budynku B Teatru im. Jaracza w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 
45.   
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
- połączenie łat deskami-nakładki przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm, 
- uzupełnienie łat o wymiarach 8/8 cm, 
- uzupełnienie kontrłat o wymiarach 4*4 cm, 
- ułoŜenie blachy trapezowej, 
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm, 
- okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach 
 
1.3. Określenia podstawowe. 
Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Przy wykonywaniu robót naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie oraz instrukcji producentów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST 
i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY. 
 
- materiały izolacyjne w postaci wełny mineralnej z odzysku z uprzedniego demontaŜu, 
- materiały pokryciowe im obróbki blacharskie z demontaŜu, 
- wkręty samogwintujące do blach, 
- profile UW i CW 50mm,  
- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm. 
- masy szpachlowe 
- wełna mineralna 
- kołki rozporowe, wkręty itp.   
 
3. SPRZĘT. 
 
Warunki ogólne sprzętu podano w części ogólnej specyfikacji. 
 
3.1 Rodzaj robót. 
Wykonanie fragmentów obudów stropu typu lekkiego w miejscach uprzedniego demontaŜu warstw stropu w 
celu dokonania wzmocnienia konstrukcji dachu.  
 Wykonanie powiązania zdemontowanych uprzednio elementów więźby dachowej i wzmocnienie tych miejsc.,  
 
4. TRANSPORT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w specyfikacji nr 1. 
“Wymagania ogólne”. 
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5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1. Warunki ogólne wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w “Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez 
Inspektora nadzoru. 
 
5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót zgodnie z wytycznymi firmy KNAUF 
- ściany g.k. 
- wytyczenie przebiegu ściany. 
- mocowanie profili przyłączeniowych UV UW do ścian i stropów. 
- włoŜenie profili CW. 
- ułoŜenie instalacji wewn. ściany i wypełnienie ściany wełną mineralną. 
- szpachlowanie i wzmacnianie złączy i naroŜników. 
- impregnowanie powierzchni. 
- usunięcie pozostałości po montaŜu i wyczyszczenie zabrudzeń. 
Zasady wykonywania robót: 
Wykonywanie obudów z G-K. 
 Profile przyłączeniowe UW mocuje się do ścian i stropów przy pomocy uniwersalnych elementów mocujących 
rozmieszczonych co 100 cm.   
Na otaczających ścianach połączenie uzyskuje się przy pomocy profilu CW. 
Pod płytą układać paroizolację z folię wiatrową, wełnę mineralną o gr 16 cm, następnie folię paroizolacyjną. 
Płytę przykręcać do profilu CW w odstępach, co 25 cm. 
Tak wykonana powierzchnia przygotowana jest do zaszpachlowania fug, połączeń i wgłębień po wkrętach. 
Na zaszpachlowane powierzchnie płyty GK nanosi się warstwę materiału gruntującego. 
Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróŜnicowane nasiąkliwości kartonu i masy szpachlowej. 
Przed dalszą obróbką powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być suchy. 
Wykonanie sufitu podwieszanego 
Pomieszczenie moŜe być wyłoŜone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie wysuszone i gdy 
zakończone są wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montaŜem sufitu podwieszanego. 
Cięcie płyt: za pomocą noŜa zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. 
Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. 
Szpachlowanie: fugi wypełniać masą szpachlową. 
Na świeŜą masę połoŜyć taśmę spoinową i bez powtórnego nanoszenia masy szpachlowej 
docisnąć ją za pomocą pacy od fugi. 
Po związaniu masy szpachlowej nałoŜyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 
Na zaszpachlowaną powierzchnię płyty nanosi się warstwę materiału gruntującego. 
Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróŜnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. 
Przed dalszą obróbką powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być suchy. 
W trakcie odbioru robót naleŜy sprawdzić: 
-stan i wygląd ścian i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania 
i sztywności. 
-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów. 
-uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami. 
Wierzch i boki projektowanej belki stalowej dodatkowo obłoŜyć 6 cm warstwą wełny mineralnej. Rozcięte 
płatwie trzeba połączyć, na łączniki  zastosować obustronne nakładki z deski 3,2 cm. Zamontować blachę 
pokrycia, naprawić ewentualnie obróbkę blacharską przy ogniomurze od strony sąsiada. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6,1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót: 
6.2.1 Sprawdzenie stanu płatwi w miejscu rozcięcia i ponownego połaczenia; 
6.2.2 Sprawdzić stan pokrycia i obróbek blacharskich w miejscu wykonywanych robót; 
6.2.1 Sprawdzenie podłoŜa do mocowania rusztu: 
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6.2,2 Sprawdzenie mocowania rusztu do konstrukcji stropu i do ścian, 
6.2.3 Sprawdzenie mocowania płyt, 
6.2.4 Sprawdzenie zbrojenia spoin taśmą. 
6.3 Sprawdzenie po wykonaniu robót. 
- szpachlowanie spoin 
- płaszczyzn okładzin 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
jednostką obmiaru jest : m2. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w “Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – MontaŜowych. 
 
8.1. Sprawdzenie jakości wykonanych robót. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
-prawidłowości połoŜenia robót w planie i przekroju 
-prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. 
 szczelin dylatacyjnych 
-niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w “Wymagania ogólne”. 
Płatności naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST. 
 
9.1. Cena jednostkowa. 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
-prace pomiarowe i przygotowawcze. 
-zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów. 
-wykonanie i demontaŜ rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń. 
-wykonanie ścian, obudów i sufitów z płyt g-k. 
-wykonanie elementów pokryciowych i izolacyjnych dachu, 
-uporządkowanie terenu robót. 
-wykonanie niezbędnych pomiarów i prób. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10.1 Dokumenty odniesienia podane w “Wymagania ogólne”. 
 
10.2 Normy 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
10.3 Inne dokumenty i instrukcje 
 

 
 
 


