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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST - 05.00
KONSTRUKCJE STALOWE I MONTAŻ ELEMENTÓW STALOWYCH
(kod CPV 45223100-7)

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV)
Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej
Klasa robót – 45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych i montażu elementów stalowych,
które zostaną wykonane w ramach zadania pn: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku”.
W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą
Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami w części
„Dokumentacja Projektowa” .
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Dokumentów
Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych
Kontraktem wskazanych w pkt 1.1.
1.3. Zakres prac objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu konstrukcji i elementów stalowych, zgodnie
z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki. Zakres prac realizowanych w ramach
konstrukcji stalowych i montażu elementów stalowych obejmuje m.in.:
Suszarnia osadów ściekowych:
 wykonanie stalowej konstrukcji nośnej hali,
 wykonanie stalowych konstrukcji wyposażenia hali (konstrukcji wsporczej przenośnika, okien
uchylnych, mocowań wentylatorów itp.).
Otwarta komora fermentacji:
 konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) elementów stalowych takich jak m.in. klatka
schodowa, barierki ochronne,
 wykonanie i montaż stalowego pomostu roboczego, centralnego ze stali nierdzewnej 1.4404
(00H17N14M2),
 wykonanie i montaż nowych barierek ochronnych ze stali nierdzewnej 1.4404 (00H17N14M2) po
obwodzie projektowanego pomostu roboczego.
Komora połączeniowa:
 wykonanie i montaż nowych barierek ochronnych ze stali nierdzewnej 1.4404 (00H17N14M2),
 wykonanie i montaż drabiny z poręczą zejścia ze stali nierdzewnej 1.4404 (00H17N14M2),
 konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) elementów stalowych takich jak m.in. konstrukcji
wsporczej wciągnika zastawki kanałowej, blachy pokrywowej, ryflowanej, stopni złazowych.
Budynek krat i piaskowników:
 wykonanie i montaż nowych barierek ochronnych ze stali nierdzewnej 1.4404 (00H17N14M2),
 konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) elementów stalowych suwnicy i jej wyposażenia tj.
drabiny, pomostu roboczego, barierek ochronnych, belek/torów jezdnych oraz pozostałych
elementów stalowych takich jak m.in. drzwi i bramy stalowe zewnętrzne i wewnętrzne,
konstrukcja stalowa pomostu i schodów, profile/ramy stalowe okien itp.,
 montaż nadproża z kształtowników stalowych do poszerzonego otworu drzwiowego.
Silos na piasek:
 wykonanie i montaż nowych barierek ochronnych ze stali nierdzewnej 1.4404 (00H17N14M2) po
obwodzie silosu i zjazdu do silosu.
Pompownia główna:
 wykonanie i montaż nowych barierek ochronnych ze stali nierdzewnej 1.4404 (00H17N14M2),
 konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) istniejących stalowych elementów wyposażenia m.in.
istniejącej konstrukcji stalowej wciągnika, krat pomostowych, elementów wsporczych pomostów
roboczych itp.
Osadnik wstępny:
 wykonanie i montaż nowych barierek ochronnych ze stali nierdzewnej 1.4404 (00H17N14M2).
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Komora osadu czynnego:
 wykonanie i montaż nowych barierek ochronnych ze stali nierdzewnej 1.4404 (00H17N14M2),
 konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) istniejących stalowych elementów wyposażenia
takich jak m.in. belki jezdnej wraz z konstrukcją wsporczą suwnicy, krat pomostowych, elementów
wsporczych pomostów roboczych itp.
Osadnik wtórny:
 wykonanie i montaż nowych barierek ochronnych ze stali nierdzewnej 1.4404 (00H17N14M2),
 wykonanie w pompowni nr 1 osadu powrotnego konstrukcji wsporczej/podpory pompy wirowej ze
stali nierdzewnej 1.4404 (00H17N14M2),
 wykonanie przekrycia pompowni nr 1 osadu powrotnego, kratą pomostową, ażurową opartą na
konstrukcji stalowej- wszystkie elementy ze stali nierdzewnej 1.4404 (00H17N14M2).
Budynek dmuchaw i pompownia technologiczna:
 wykonanie i montaż nowych barierek ochronnych ze stali nierdzewnej 1.4404 (00H17N14M2),
 konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) istniejących stalowych elementów suwnicy i jej
wyposażenia tj. schodów drabinowych, pomostu roboczego, barierek ochronnych, belek/torów
jezdnych oraz pozostałych elementów stalowych takich jak m.in. brama stalowa zewnętrzna
pomieszczenia dmuchaw, blacha ryflowana – przekrycie istn. kanału, profile/ramy stalowe okien
itp.,
 montaż nadproża z kształtownika stalowego pod projektowaną czerpnię.
Komory pomiarowe:
 wykonanie i montaż nowych barierek ochronnych ze stali nierdzewnej 1.4404 (00H17N14M2),
 wykonanie i montaż drabiny z poręczą zejścia ze stali nierdzewnej 1.4404 (00H17N14M2).
1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące:
 geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych
elementów oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,
 utrzymanie i likwidacja terenu budowy,
 utrzymanie urządzeń terenu budowy wraz z maszynami,
 działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,
 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,
 utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,
 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,
 zabezpieczenie robót przed wodą opadową,
 usunięcie osadu usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń,
wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę wraz z kosztami utylizacji i składowania
na wysypisku,
 inwentaryzacja powykonawcza.
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:
 montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań,
 zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,
 przy wykonaniu elementów stalowych cena obejmuje również wykonanie prefabrykacji elementów
stalowych,
 przy wykonaniu warstw ochronnych i podkładowych cena obejmuje również:
o roboty przygotowawcze,
o zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i
zapyleniem,
o zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oświetlenia w koniecznych
przypadkach,
o odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji,
o gruntowanie powierzchni,
o wykonanie warstw podkładowych i wierzchniej;
 przy wykonaniu izolacji antykorozyjnych i specjalnych, cena obejmuje również:
o roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbędne),
o wykonanie warstw podkładowych,
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zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i
zapyleniem
o zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oświetlenia w koniecznych
przypadkach,
o odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z elementów słabych, nie
związanych z podłożem, z pozostałości innych materiałów lub poprzez poprzez śrutowanie,
piaskowanie lub inną metodą w dostosowaniu do wymaganej technologii izolacji)
o gruntowanie powierzchni
o pokrycie powierzchni powłoką izolacyjną podkładową i wierzchnią
 prace porządkowe.
o

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
są zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST – 00.00
„Wymagania ogólne”, Dokumentacją Projektową oraz z określeniami podanymi w pozostałych
STWiORB.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność
ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacją Projektową
i Poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych ST - 00.00. „Wymagania ogólne.”
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót
ogólnobudowlanych i sztuką budowlaną.


2. MATERIAŁY

Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
 ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późniejszymi zmianami),
 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570
z późniejszymi zmianami),
 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.
Materiały stosowane do wykonywania montażu konstrukcji metalowych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w aktualnych normach.
Wymagania szczegółowe
Stal konstrukcyjna
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów stalowych powinna odpowiadać
wymaganiom norm:
PN-71/H-86020 (1.4404 i 1.4301 wg PN-EN 10088-1:2007), PN-EN
10020:2003, PN-EN 10027-1:2007, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:2009, PN-EN 10079:2009,
PN-EN 10204:2006, PN-87/H-01104, PN-EN 10279:2003, PN-H-93400:2003, PN-EN 10056-1:2000,
PN-EN 10056-2:1998, a ponadto:
Kształtowniki stosowane do wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom:
 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,
 mieć trwałe ocechowanie,
Nazwa zamówienia: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku”

Część III - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-05.00 „Konstrukcje stalowe i montaż elementów stalowych”

89

 mieć wybite znaki cechowe.
Wyroby walcowane blachy
 blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 10029:2011,
 blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 10029:2011,
 blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127.
Blachy stosowane do wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym
wymaganiom:
 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,
 mieć trwałe ocechowanie,
 mieć wybite znaki cechowe.
Wyroby zimnogięte – kształtowniki
 kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2007 oraz
PN-EN 10219-2:2007,
 kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10162:2005.
Łączniki
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia elementów stalowych powinny odpowiadać
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a ponadto:
 śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2011,
 nakrętki,
 podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2003, PN-ISO 10673:2009,
PN-77/M-82008, PN-M-82009:1979 PN-M-82018:1979 ,
 nity.
Materiały do spawania
Materiały do spawania elementów stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO
544:2011, a ponadto:
 elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
 drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012
 topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO
14174:2012 oraz PN-67/M-69356.
Pozostałe materiały
Zestaw farb chlorokauczukowych: farba chlorokauczukowa do gruntowania, chromianowa czerwona
+ emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania.

3. SPRZĘT
Wymagania ogólne dotyczące maszyn budowlanych określono w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogólne".
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych stosować m.in. następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inżyniera, sprzęt:
 wyciąg masztowy z napędem elektrycznym,
 żurawia budowlanego samochodowego,
 wciągarki mechanicznej,
 rusztowań, drabin, pomostów, deskowań,
 samochodów samowyładowczych,
 samochodów skrzyniowych 5-10 T,
 nożyce,
 spawarki,
 palniki gazowe,
 nóż wibracyjny,
 sprężarka,
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oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogólne".
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować m.i.n. następujące, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:
 samochód ciężarowy, skrzyniowy 5-10 T,
 samochód dostawczy 0,9 T,
 samochód skrzyniowy z podnośnikiem 1,0T;
Uwaga:
Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, odkształceń oraz
zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na środkach transportu
i przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych
Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych ST - 00.00 - „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych
Elementy stalowe winne być wykonywane w Wytwórni - zakładach specjalistycznych.
Elementy stalowe drugorzędne mogą być wykonywane na budowie przez spawaczy posiadających
odpowiednie uprawnienia.
Przygotowanie i obróbka elementów:
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być
sprawdzone pod względem:
 gatunku stali,
 asortymentu,
 własności,
 wymiarów i prostoliniowości.
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne
odchyłki wg PN-89/S-10050, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe poddane prostowaniu
lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje
odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów stalowych
powinien być zaakceptowany i sprawdzony przez Inżyniera.
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050.
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Przed przystąpieniem do składania elementów stalowych Inżynier przeprowadza odbiór elementów w
zakresie m.in. oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków – z zachowaniem wymagań
wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2008.
Składanie konstrukcji:
a/ spawanie
Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą PN-89/S-10050.
Elementy stalowe spawane są w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z dokumentacją
projektową.
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe.
Spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi wg normy PN-EN ISO
17637:2011 . Ewentualne badania ostateczne spoin: radiograficzne i ultradźwiękowe wg norm PN87/M-69776, PN-EN 1435:2001/A1:2005 i A2:2005 i PN-EN ISO 11666:2011
W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie
niższa niż +5°C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska
spawaczy należy osłonić.
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm.
Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita
i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie.
W każdej fazie wykonywania elementów stalowych Inżynier może zarządzić kontrolę stosowanych
materiałów spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych złączy spawanych.
b/ połączenia na śruby
Elementy stalowe przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio przygotowane, i tak:
 trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim uderzeniu
młotkiem,
 gwint należy 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 montażem należy
pokryć warstwą smaru,
 śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.
Montaż elementów stalowych na budowie:
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu powinien zapoznać się z protokołem odbioru elementów od wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Do montażu elementów stalowych stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S10050. Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających
warunkom normy PN-EN 1993-2:2010..
Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na:
 siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,
 siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu,
 siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych.
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku
montażowego.
W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem organizacji
robót.
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów
uprzednio zmontowanych.
Konserwacja elementów stalowych (istniejących elementów konstrukcji i wyposażenia)
Powierzchnię stalową oczyścić z tłuszczu, rdzy itp. strumieniowo ściernie; najpierw malować
dwukrotnie farbą chlorokauczukową do gruntowania, chromianową czerwoną tlenkową a następnie
trzykrotnie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania. Zestaw farb chlorokauczukowych o
trwałości min. 10÷15lat.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST – 00.00
„Wymagania ogólne”,
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów,
c) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie
z PZJ) na Terenie Budowy,
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych
w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość
ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje
Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji,
b) Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż
w terminie i w formie określonej w PZJ,
c) badania kontrolne obejmują wszystkie roboty.
6.3. Wymagania szczegółowe
Kontrola jakości wykonanych robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inżyniera. Do
Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbioru robót.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów
i systemów technologicznych.
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:
 kontrola stali,
 sprawdzenie elementów stalowych,
 sprawdzenie połączeń,
 sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy
są trwale mocowane,
 sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,
 kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
Odbiór elementów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie
transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola montażu elementów stalowych:
 sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,
 sprawdzenie połączeń,
 kontrola jakości wykonania montażu z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, .
Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza
Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiór elementów stalowych po wbudowaniu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych ST - 00.00 „Wymagania Ogólne”.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
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Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
dokonanych wg założeń ogólnych i szczegółowych ujętych w odpowiadających wykonywanym
pracom KNR, KNNR, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań
technicznych zawartych w STWiORB i ujmuje się w książce obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera
i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych ST – 00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu każdego z obiektów lub robót przewidzianych
do wykonania Dokumentacją Projektową.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacją projektową, oraz obowiązującymi normami i przepisami
prawa. Roboty uznaje się za zgodne ze STWiORB, dokumentacją projektową i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli pomiary i badania przyniosły pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywają
się z danymi w projekcie technicznym.
Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z Inżynierem.

9. ROZLICZENIE ROBÓT
9.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych ST - 00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
1.

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. niniejszej ST.
Płatność należy przyjmować na podstawie wycenionej tabeli „Tabela ceny” za zamknięte
elementy robót i zgodnie z oceną jakości robót.

9.3. Cena wykonania robót
Cena będzie obejmować poza pracami podstawowymi wszystkie prace towarzyszące i roboty
tymczasowe.
Cena wykonania/montażu konstrukcji i elementów stalowych (w tym konserwacji) obejmuje m.in.:
 zakup i dostarczenie materiałów,
 badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji (rysunków warsztatowych
i montażowych),
 dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
 przygotowanie podłoża,
 montaż rusztowań i demontaż wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa),
 wykonanie robót objętych przedmiotową STWiORB,
 wykonanie innych niezbędnych prac,
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,
 uporządkowanie terenu budowy po robotach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajów UE .
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
10.1. Elementy dokumentacji projektowej
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:
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 Projekt Budowlany.
 Projekt Wykonawczy.
 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
10.2. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej
normy europejskiej i międzynarodowej
PN-EN 1990:2004

Tytuł normy

PN-EN 1991-1-1:2004

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1:
Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny,
obciążenia użytkowe w budynkach
Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3:
Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4:
Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5:
Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady
ogólne
Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1:
Reguły ogólne i reguły dla budynków
Kruszywa do zaprawy.
Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria
zgodności
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku
Cement. Cement specjalny. Skład , wymagania i kryteria
zgodności.
Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część
1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły
dotyczące budynków
Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów
budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników
badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji
wentylacyjnej

PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
PN-EN 1991-1-5:2005/NA:2010
PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1992-1-1:2008
PN-EN 13139:2003
PN-EN 413-1:2011
PN-EN 197-1:2012
PN-B-19707:2003
PN-EN 1995-1-1:2010

PN-EN 338:2011
PN-EN 13501-2+A1:2010

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

PN-ISO 1891:1999

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność
Stale odporne na korozję. Część 1. Gatunki stali odpornych
na korozje.
Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna)
Definicje i klasyfikacja gatunków stali.
Systemy oznaczania stali -- Część 1: Znaki stali
Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.
Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów
stalowych.
Stal. Wyroby. Terminologia
Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i
większej. Tolerancje wymiarów i kształtu
Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
Warunki techniczne dostawy
Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
Warunki techniczne dostawy
Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.

PN-EN ISO 4014:2011

Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1088-1:2007
PN-71/H-86020
PN-EN 10020:2003
PN-EN 10027-1:2007
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10021:2009
PN-EN 10079:2009
PN-EN 10204:2006
PN-87/H-01104
PN-EN 10029:2011
PN-EN 10219-1:2007

PN-EN 10219-2:2007
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PN-EN ISO 887:2003
PN-EN ISO 544:2011

PN-EN ISO 10673:2009
PN-EN ISO 14174:2012
PN-67/M-69356
PN-EN ISO 21952:2012

PN-87/M-04251
PN-EN ISO 9013:2008

PN-EN ISO 17637:2011
PN-87/M-69776:1987
PN-EN 1435:2001/A1:2005 i A2:2005
PN-EN ISO 11666:2011
PN-M-48090:1996
PN-H-93400:2003
PN-EN 10279:2003
PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka)
PN-77/M-82008
PN-M-82009:1979
PN-M-82018:1979
PN-89/S-10050
PN-H-92127:1973
PN-EN ISO 9013:2008
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Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego
przeznaczenia. Układ ogólny.
Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki
techniczne dostawy materiałów dodatkowych do spawania.
Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
Podkładki okrągłe do śrub z podkładką -- Szereg mały,
normalny i duży -- Klasa dokładności
Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania
łukiem krytym i spawania elektrożużlowego – Klasyfikacja
Topniki do spawania żużlowego
Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty
i pręty do spawania łukowego stali odpornych na pełzanie.
Klasyfikacja.
Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość
powierzchni. Wartości liczbowe parametrów
Cięcie termiczne -- Klasyfikacja cięcia termicznego -Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości
Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania wizualne
złączy spawanych
Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na
podstawie gęstości optycznej obrazu na radiogramie.
Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania
radiograficzne złączy spawanych.
Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania
ultradźwiękowe złączy spawanych.
Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy
mostów. Wymagania i badania przy odbiorze
Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary
Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje
kształtu, wymiarów i masy.
Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.
Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów.
Podkładki sprężyste
Podkładki klinowe do dwuteowników
Podkładki klinowe do ceowników
Obiekty mostowe -- Konstrukcje stalowe -Wymagania i
badania
Blachy stalowe żeberkowe
Cięcie termiczne -- Klasyfikacja cięcia termicznego -Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości

PN-EN ISO 9692-2:2002

Spawanie i procesy pokrewne -- Przygotowanie brzegów do
spawania -- Część 2: Spawanie stali łukiem krytym

PN-EN 12517-1:2008

Badania nieniszczące spoin -- Część 1: Ocena złączy
spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie
radiografii -- Poziomy akceptacji
Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych.
Badania wizualne.
Kształtowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki
techniczne dostawy -- Tolerancje wymiarów i przekroju
poprzecznego

PN-EN ISO 17637:2011
PN-EN 10162:2005

10.3. Inne dokumenty
1) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom I. Część 1. Wydawnictwo Arkady 1990.
2) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom I. Część 2. Wydawnictwo Arkady 1990.
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3) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom I. Część 3. Wydawnictwo Arkady 1990.
4) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom I. Część 4. Wydawnictwo Arkady 1990.
5) Instrukcje montażowe producentów.
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