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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót montażowych konstrukcji 

i elementów stalowych w ramach realizacji pod nazwą: „Budowa budynku technicznego 

AGREGATORNIA dla Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny SPZOZ w Warszawie ul. Madalińskiego 

25”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z projektem i specyfikacja 

techniczna oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Specyfikacja obejmuje zakresem: 

- montaż stalowych elementów konstrukcyjnych belek, 

- montaż schodów stalowych, 

- montaż elementów systemowych stalowych krat pomostowych, 

- montaż poszycia dachu z płyt warstwowych poliuretanowym 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w części ogólnej – Wymagania ogólne. 

 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty 

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.6. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu 

odbioru wykonanych robót. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

• kraty pomostowe, 

• słupki i poprzeczki z kształtowników stalowych, 

• elementy konstrukcji z kształtowników stalowych, 

• płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym. 

Własności mechaniczne i technologiczne stali 

Konstrukcję stalową wykonać oraz montować zgodnie z wytycznymi wg normy PN-B-

06200:2002(1997) „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe”. 
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Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal S235 i S18G2 zgodnie z PN-90/B-03200. 

Inne gatunki stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgoda 

Inspektora nadzoru, jeśli posiadają : 

• aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie 

• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub PN 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 

polskich 

• Na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania 

Stal dostarczana na budowę powinna: 

• mieć trwałe ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MTiMG; 

• mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, 

• spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 

o dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003 

o dla kątowników równoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000 i PN-EN 10056-2:1998 

o dla ceowników, wg PN-EN 10162:2005 

 

Składowanie elementów stalowych na placu budowy 

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie 

go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. uszkodzenia 

powstałe w transporcie. Konstrukcje na placu budowy należy układać zgodnie z projektem 

technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może 

bezpośrednio kontaktować sie z gruntem lub woda i dlatego należy ja układać na podkładkach 

drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji 

powinien zapewnić: 

a) jej stateczność i nieodkształcalność 

b) dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych 

c) dobrą widoczność oznakowania elementów składowych 

d) zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 

Elementy składowane na placu budowy musza być transportowane do miejsca wbudowania w 

sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów musza 

być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne 

uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio 

wyekwipowana załoga). 

  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu 

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Do wykonania konstrukcji stalowych należy stosować następujący, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji: 

• środek transportu do przewożenia elementów 

• spawarki 

• żuraw samochodowy 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed 

wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. 

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

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

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

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH ELEMENTÓW STALOWYCH 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06200 

i postanowieniami umowy. 

 

5.2. Zakres robót zasadniczych w zakresie wykonania elementów stalowych 

Do zakresu robót zasadniczych należy wykonanie/dostawa i montaż następujących elementów: 

• belki stalowe 

• kraty pomostowe systemowe 

• schody stalowe 

• płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym 

Montaż konstrukcji stalowych 

Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 

metalu po cięciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

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. 

Dopuszczalne odchyłki elementów 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, słupy, 
części ram 

0,001 długości lecz nie więcej 
jak 10 mm 

Skręcenie pręta - 0,002 długości lecz nie więcej 
niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

- 2 mm na dowolnym odcinku 
1000 m 

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie więcej 
niż 5 mm 

Przesunięcie środnika - 0,006 wysokośc 

Wygięcie środnika - 0,003 wysokości 

 

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 
500-1000 

0,5 
1,0 

2,5 
2,5 
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1000-2000 
2000-4000 
4000-8000 

8000-16000 
16000-32000 

1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0 

2,5 
4,0 
6,0 

10,0 
16 

Połączenia spawane 

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, położenie 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. 

Rzeczywista grubość spoin może 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. 

Wymagania dodatkowe takie jak: 

– obróbka spoin 

– przetopienie grani 

– wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor Budowy wpisem do dziennika 

budowy. 

Zalecenia technologiczne 

– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 

ponowne ich wykonanie. 

Połączenia na śruby 

– długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie 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 montażem 

pokryć warstwą smaru. 

– śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 

 

Montaż konstrukcji 

Konstrukcje stalowe należy posadowić na specjalnie przygotowanym podłożu.  

Mocowanie należy wykonać za pomocą kotew stalowych. 

Konstrukcje należy montować przy udziale środków, które zapewniają osiągniecie projektowanej 

wytrzymałości, stateczności układu geometrycznego i wymiarów oraz możliwość użytkowania 

konstrukcji. 

Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 

uprzednio zmontowanych. 
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Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

– sprawdzić stan podłoża, kompletność i stan śrub kotwiących oraz reperów wytyczających 

osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 

– porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny 

przekraczać wartości: 

Posadowienie słupa Dopuszczalne odchyłki mm 

rzędna fundamentu rozstaw śrub 

na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0 

na podlewce do 10.0 

 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

L.p. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

1 odchylenie osi słupa względem osi 
teoret. 

5 mm 

2 odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 

3 strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej niż 15 
mm 

4 wygięcie belki lub wiązara l/750 lecz nie więcej niż 15 
mm 

5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

 

Montaż elementów systemowych 

Montażu elementów systemowych takich jak kraty pomostowe należy dokonać z uwzględnieniem 

zaleceń producenta wybranego systemu z zastosowaniem łączników i materiałów pomocniczych 

zalecanych do danego systemu. 

 

Montaż płyt warstwowych 

Montażu płyt warstwowych należy dokonywać za pomocą śrub zgodnie z zaleceniami producenta 

przyjętego systemu. 

Wszelkie uszczelnienia zgodnie z przyjętym systemem. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ELEMENTÓW STALOWYCH 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w części ogólnej specyfikacji “Wymagania ogólne". 

2. Szczegółowe wymagania dotyczące przeprowadzenia ocen, badan i odbiorów stalowych 

konstrukcji budowlanych określa norma PN-B-06200:1997. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 

4. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 

terenie i poza placem budowy. 

5. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
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W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

1. wymiary i kształt dostarczonego materiału 

2. właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 

3. wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, 

prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 

4. jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 

5. jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej 

6. wymiary wykonanych elementów montażowych 

7. kształt wykonanych elementów montażowych 

8. jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja i przeciwpożarowe, a w 

szczególności sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok 

zabezpieczających 

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

1. osadzenie elementów kotwiących w podporach 

2. rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome 

3. połączenia montażowe 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogólne". 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 

Ilość konstrukcji stalowych oblicza sie według pomiarów sporządzonych z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót musza posiadać ważne 

certyfikaty legalizacji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości i jakości. 

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badan 

z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i 

wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN). 

W szczególności powinny być sprawdzone: 

• Podpory konstrukcji 

• Odchyłki geometryczne układu 

• Jakość materiałów i spoin 

• Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 

• Stan i kompletność połączeń 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podąć co 

najmniej: 

• Przedmiot i zakres odbioru 

• Dokumentacje określająca komplet wymagań 

• Dokumentacje stwierdzająca zgodność wykonania a wymaganiami 

• Protokoły odbioru częściowego 
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• Parametry sprawdzone w obecności komisji 

• Stwierdzone usterki 

• Decyzje komisji 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania, 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 

4. normy 

5. aprobaty techniczne 

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy: 

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 

PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej 

jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 

PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie 

PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz kształtowników 

walcowanych na gorąco. Wymagania ogólne 

PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe 

PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na 

zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia 

PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Wymiary 

PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. 

Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego 

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno 

- Projektowanie i wykonanie 

PN-61/M-82331 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym 

PN-EN 757:2000 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania 

łukowego stali o wysokiej wytrzymałości. Oznaczenie 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe – obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania 

podstawowe. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 


