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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Części ST-01/B.05 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach „Zmiana sposobu użytkowania z 

przebudową budynku oświatowego na budynek usługowo-magazynowy, budowa 
budynku garażowo-magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną z 
placem parkingowo-manewrowym w Bystrzycy Dolnej” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna Część ST-01/B.05 „Roboty budowlane – Konstrukcje stalowe” obejmują 
wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie i montaŜ konstrukcji stalowych, 
występujących w obiekcie przetargowym, objętych w/w dokumentacja projektową  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i Częścią G - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części G - „Wymagania ogólne." 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 
10025:2002 

(1)    Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

 (2)    Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 

Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000  

Blachy 

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 w grubościach 6-40 mm 

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200 w grubościach 5-140 mm. 

c) Blacha Ŝebrowana wg PN-73/H-92127 w grubościach 3,5-8,0 mm. 

d) Bednarka wg PN-76/H-92325 w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm 

e) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00  
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Pręty dostarcza się o długościach: 

- przy średnicy do 25 mm - 3-10 m 

- przy średnicy od 25 do 50 mm - 3-9 m.  
2.2. Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy uŜyciu elektrod 
otulonych ER-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo moŜna stosować elektrody ER-346 lub ER-
546. 

Elektrody ER-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 obo-
wiązujących norm i wymaganiami producenta. 

2.2.2. Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002  

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 

(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 

(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w Części G „Wymagania ogólne”.  
3.1. Sprzęt do transportu i montaŜu konstrukcji 

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 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
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Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyŜszeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo-
Ŝarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 
wentylacją; Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów moŜna stosować dowolny sprzęt. 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w Części B „Wymagania 
ogólne”.  

Do transportu materiałów naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak: 

- samochód dostawczy 

- samochód cięŜarowy 

- samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostroŜności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora Nadzoru. 

Transport „cięŜki” powinien zostać uzgodniony z zarządem dróg właściwym dla miejsca w 
zakresie godzin wykonywania i tras. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 5. 
5.1.   Cięcie elementów stalowych. 

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.  Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
5.3.  Składanie zespołów 
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Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 
miejscach, które po montaŜu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
zagwarantować dotrzymanie normowych wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń. 

5.3.1. Połączenia spawane 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być j 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 miedzy elementami o 
nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

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. 

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.  

5.3.2.  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. 
5.4.  MontaŜ konstrukcji 

Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania. MontaŜ naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy 
udziale środków, które zapewnią osiągniecie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

5.5.  Zabezpieczenia antykorozyjne 

Zaleca się, aby elementy stalowe (oprócz szyn i elementów mocujących szyny) były 
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Miejsca połączeń spawanych 
wykonywanych na placu budowy zabezpieczyć powłokami malarskimi. 

Dopuszcza się zabezpieczenie jedynie powłokami malarskimi płyty przepustowej i konstrukcji pod 
izolatory (kolor jasnoszary). 
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Do malowania konstrukcji stalowej naleŜy stosować np. farby chlorokauczukowe (dwie warstwy 
gruntujące chemoodporne i trzy warstwy emalii ogólnego stosowania).  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części G „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inspektora nadzoru. 

KaŜda konstrukcja dostarczona na budowę podlega kontroli pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

- jakości powłok antykorozyjnych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową gotowych konstrukcji stalowych jest tona 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 8. 
8.1. Konstrukcje stalowe 

Elementy konstrukcji stalowych przed zabezpieczeniem antykorozyjnym podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających. Końcowego odbioru robót naleŜy dokonać po montaŜu konstrukcji i 
wykonaniu powłok antykorozyjnych. 

8 2. Całość prac 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 

- Dziennik Budowy, 

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców, 
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Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - MontaŜowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Części G „Wymagania ogólne". 
9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w Części G „Wymagania 
ogólne" obejmuje równieŜ: 

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, ogrodzenie, 

- zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

- składowanie części materiałów, segregowanie, układanie w stosy, 

- załadunek na środki transportu,  

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

- oczyszczenie podłoŜa 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 

- koszty badań, odbiorów, 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

- wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami, 

- wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niŜej wymienione przepisy i 
normy. 

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 dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. 
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Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

Normy 

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. 

 


