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SST 01   45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1.     Wstęp

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie rozbiórki i usuwania gruzu

1.2.  Zakres stosowania SST.

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

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych występujących 
podczas wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia.
W zakres tych robót wchodzą m. in.:

    - rozbiórka ścian i ścianek z elementów ceramicznych takich jak cegła itp.,
- rozbiórka tynków, okładzin ceramicznych itp., 
- wywóz i utylizacja gruzu budowlanego itp.

1.4   Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami 
oraz normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.     Materiały.

2.1.  Do wykonania przedmiotowych robót są używane materiały w zakresie   
        zabezpieczenia konstrukcji elementów rozbieranych takie jak stemple drewniane,   
        podpory stalowe, ogrodzenie tymczasowe, daszki zabezpieczające, pomosty, rynny   
        do gruzu itp. 

3.     Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.1   Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. 
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie i mechanicznie przy użyciu odpowiedniego, 
sprawnego sprzętu.
Do załadunku gruzu budowlanego można użyć:
- ładowarek,
- koparek,

   - załadunek ręczny

4.     Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej.

4.1.  Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu

Gruz budowlany i elementy drewniane oraz złom mogą być przewożone dowolnymi, 
sprawnymi i dopuszczonymi do ruchu środkami transportowymi, zaś materiały 
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niebezpieczne należy przewozić i utylizować zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 

5.     Wykonanie robót.

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy zachować szczególną ostrożność 
i ściśle przestrzegać wszystkich zasad BHP zgodnie zobowiązującymi przepisami.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby podczas rozbiórki i demontażu nie 
doprowadzić do uszkodzenia i dewastacji innych elementów budynku.
5.1. Utylizacja materiałów niebezpiecznych.
Utylizację materiałów zaliczanych do odpadów niebezpiecznych należy 
przeprowadzić zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach oraz zgodnie
z wytycznymi podanymi w projekcie budowlanym. 

6.     Kontrola jakości.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7.     Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostką obmiarową robót jest:
- gruz budowlany w m3 z uwzględnieniem odległości transportu i utylizacji

8.     Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

9.     Podstawa płatności.
 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Transport gruzu budowlanego- płatność za m3  wywiezionego gruzu wraz z utylizacją 
z uwzględnieniem odległości transportu.
Cena obejmuje:
- załadunek gruzu budowlanego na środek transportowy,
- przewóz na wskazaną odległość,
- wyładunek oraz koszt utylizacji

10.    Przepisy związane

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. O odpadach (Dz.U.01, Nr 62, poz. 628)
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01, Nr 62, poz. 627)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001. Katalog odpadów 
niebezpiecznych (Dz.U. 01, Nr 112, poz. 81206)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie  
   bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 
   47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).
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SST 02   45422000-1 Roboty ciesielskie

1.     Wstęp

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów 
drewnianych. 

1.2.  Zakres stosowania SST.

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

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające  i mające na celu wykonanie robót związanych ze wzmocnieniem i 
renowacją konstrukcji drewnianej dachu.

1.4   Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami 
oraz normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.     Materiały.

2.1.  Drewno. 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338 
zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem np. Fobos M4 
posmarowanego dwukrotnie.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB- Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robót do konstrukcji drewnianych stosować drewno klasy K27(C30) wg 
następujących norm:
PN-82D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.
2.1.1. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić 
nie więcej niż:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu- 23%,
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20%.
2.1.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy.
Odchyłki wymiarowe desek i bali:
- długość – do+50 mm lub do – 20 mm dla 20% ilości,
- szerokość – do + 3 mm lub do – 1 mm,
- grubość do + 1 mm lub do – 1 mm,
Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 
większe niż + 3 mm i – 2 mm.
Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 
mm i – 2 mm.
2.2.  Łączniki.
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Stosować łączniki typowe, perforowane, stalowe typu B.M.F.
2.2.1. Gwoździe
Należy stosować gwoździe okragłe wg BN-0/5028-12
2.2.2. Wkręty do drewna.
Należy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Należy stosować wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Należy stosować wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.2. Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Środki ochrony drewna. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz 
zabezpieczające przed działaniem ognia powinny byc stosowane wyłącznie środki 
dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji.

2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwa folii.
Elementy powinny byc składowane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających 
przed działaniem czynników atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie.
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 
uzyskać akceptacje Inspektora. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do 
ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor. Odbiór materiałów z ewentualnymi 
zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.
2.5 Środek impregnacyjny.
Wielofunkcyjny impregnat do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej, który 
zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym działaniem ognia, owadów, grzybów 
domowych i pleśniowych. 

3.     Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej.
  

4.     Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami 
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transportowymi.

5.     Wykonanie robót.

5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale
środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
5.2. Więźba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 
techniczną. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z 
ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić 
do 1 mm. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się 
od projektowanych więcej jak 0,5 mm.
5.2.2. Dopuszcza się następujące odchyłki:
– w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
– w długości elementu do 20 mm
– w odległości miedzy węzłami do 5 mm
– w wysokości do 10 mm.
5.2.3. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w 
miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.
5.3. Deskowanie połaci dachowych , łacenie
5.3.1. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm.
5.3.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma 
gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 razy większa od grubości 
desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach.
5.3.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk.
5.3.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek 
układanych na styk.

6.     Kontrola jakości.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7.     Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostką obmiarową robót jest:
- m3 wykonanej konstrukcji dachu drewnianego,
- m2 wykonanego deskowania i łacenia

8.     Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty podlegają zasadom robót zanikowych.

9.     Podstawa płatności.
 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Zapłacie podlega ustalona ilość robót w jednostkach podanych w pkt.7. 

Przepisy związane.
            

ITB- Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna 
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.
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SST 03    45223100-7  Konstrukcje stalowe
Elementy metalowe

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania do-
tyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów metalowych 
związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji wymienionej w OST.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
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 i montaż elementów stalowych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
2.2. Wymagania szczegółowe
2.2.1. Stal konstrukcyjna
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powin-
na odpowiadać wymaganiom norm : PN-EN 10020:2003, PNEN 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, a ponadto:.
2.2.1.1.Wyroby walcowane - kształtowniki:
- dwuteowniki, ceowniki i kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-
93407, PN-H 93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,
- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 
10210- 2:2000.
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpo-
wiadać następującym wymaganiom:
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,
- mieć trwałe ocechowanie,
- mieć wybite znaki cechowe.
2.2.1.2. Wyroby walcowane- blachy:
- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
- blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,
- blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127,
- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325,
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom:
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,
- mieć trwałe ocechowanie,
- mieć wybite znaki cechowe.
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2.2.2. Łączniki
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpo-
wiadać 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,
- nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
2.2.3. Materiały do spawania
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: 
PNEN 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.
2.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem.
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZĘT

Roboty związane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowa nowych
konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dys-
ponować m.in.:
- spawarkami,
- palnikami gazowymi,
- Żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych ele-
mentów konstrukcji.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne".

4. TRANSPORT

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie 
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052.
Do elementów drugorzędnych zalicza się elementy nieobciążone (podkładki wyrówna-
nia, wypełnienia) oraz elementy przeznaczone do przejęcia obciążeń innych niż obcią-
żenia podstawowe rozważanej konstrukcji w rozumieniu normy PN-85/S-10030 (ele-
menty balustrad, poręczy, chodników służbowych, osłony trakcji elektrycznej, wsporniki 
kablowe itp.).
5.2. Przygotowanie i obróbka elementów
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbu-
dowaniem powinny być sprawdzone pod względem:
- gatunku stali,
- asortymentu,
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- własności,
- wymiarów i prostoliniowości.
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają do-
puszczalne odchyłki wg PN-89/S-10050, powinny podlegać prostowaniu. Elementy sta-
lowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wy-
stąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. 
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z usta-
leniami dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050.
5.3. Składanie konstrukcji
5.3.1. Spawanie
Spawanie winno odbywać się zgodnie z norma PN-89/S-10050.
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia.
Elementy stalowe konstrukcji spawane są w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie 
z dokumentacją projektową.
W wyniku spawania powstają naprężenia spawalnicze powodujące odkształcenia ele-
mentów konstrukcji stalowej. Sposób usunięcia odkształceń konstrukcji w zgodzie
 z zaleceniami PN-89/S-10050.
5.4. Próbny montaż nowej konstrukcji stalowej
Przed wysłaniem elementów montażowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy 
należy dokonać próbnego montażu w Wytwórni. Montaż powinien być dokonany przez 
Wytwórcę konstrukcji zgodnie z wymaganiami normy PN-89/S-10050.
Przed przystąpieniem do próbnego montażu powinien być dokonany odbiór wytworzo-
nych elementów konstrukcji stalowej.
5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów kon-
strukcji stalowej, jeżeli jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie ze SST do-
tyczącą zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.
5.6. Montaż nowej konstrukcji stalowej na budowie
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, Wykonawca montażu powinien zapoznać
się z protokołem odbioru konstrukcji od Wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem 
do Dziennika Budowy.
Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń 
zawartych w SST i dokumentacji projektowej.
W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem 
organizacji robót.
5.6.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji należy wyznaczyć lub skontrolować:
- położenie osi elementów stalowych.
5.6.2 Wykonanie połączeń spawanych.
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z „Projektem technologii spawa-
nia" i w ilości przewidzianej dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin 
wymaga odpowiedniej  zgody.. Każda spoina powinna być oznaczona osobistym zna-
kiem spawacza, wybitym na obu końcach krótkich spoin w odległości 10-15 mm od 
brzegu, na długich spoinach co 1,0 m. Na Wytwórcy spoczywa obowiązek prowadzenia
Dziennika spawania. W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być 
większa niż 80%, a temperatura nie niższa niż +5 °C. W czasie opadów atmosferycz-
nych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić. Po-
wierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i
innych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm.
Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawa-
nia. Spoiny czołowe powinny być podspawane 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.

            10



Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jako-
ści 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-
EN970:1999).
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 ponosi Wykonawca. Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest groma-
dzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów oraz protokołów,
i przekazać je Zamawiającemu podczas odbioru końcowego konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogólne
Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów
konstrukcji już istniejących polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projekto-
wą oraz wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 oraz niniejszej SST.
Poszczególne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych konstrukcji już 
istniejących są odbierane przez Komisje poprzez sporządzenie odpowiedniego protoko-
łu. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budo-
wy.
6.2. Zakres kontroli i badań:
6.2.1. Materiały
Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli 
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.
Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację.
6.2.2. Konstrukcja stalowa
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami po-
danymi 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   
  montażu konstrukcji.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.
Jednostką obmiarową jest:
Dla konstrukcji z profili stalowych tona (t) - elementy nośne i kilogram (kg) oraz metr 
bieżący (mb) dla balustrad stalowych.

8. ODBIÓR ROBOT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w w OST „Wymagania ogólne ".

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali.
PN –EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.
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PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i trans-
port.
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.
PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne
dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i 
znakowanie.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania sta-
li. Ogólne wymagania i badania.
PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty 
do spawania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja.
PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.
PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego.
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. War-
tości liczbowe parametrów.
PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje 
wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem).
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadli-
wości na podstawie oględzin zewnętrznych.
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wi-
zualne.
PN-87/M69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości 
optycznej obrazu na radiogramie.
PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złą-
czy spawanych.
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe 
złączy spawanych.
PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie
radiogramów.
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