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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – NADPROŻA STALOWE

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania
i odbioru prac budowlanych dla zadania:

„Przebudowa piwnic zewnętrznych budynku Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, oraz 
utwardzenie terenu wokół budynku od strony wschodniej i południowej”.

1.2.     Zakres stosowania ST  
Szczegółowe Specyfikacje  Techniczne  stanowią część Dokumentów Przetargowych  i  należy  je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.     Zakres rob  ó  t obj  ę  tych ST  
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  dla  robót  objętych  realizacją 
zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:
- nadproży stalowych,

1.4.     Okre  ś  lenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami
i wytycznymi.

1.5.     Og  ó  lne wymagania dotycz  ą  ce rob  ó  t  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

1.6.     Dokumentacja rob  ó  t  
Dokumentację robót  konstrukcji  stalowych  stanowią dokumenty  wyszczególnione
w  ST B - 00 Część ogólna.

2. Materiały
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
2.1. Wyroby walcowane - gotowe ze stali wg PN-EN 10025:2002
a.) Dwuteowniki wg PN – H 93452:2005
2.2. Łączniki
Jako łączniki występują: połączenia na śruby.
2.2.1. Śruby
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
a) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
- własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
c) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002
- własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998
d) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.
2.3. Powłoki malarskie
Proponuje się zestaw malarski:



– podkład – 2 warstwy gruntującej farby chlorokauczukowej,
– krycie – 2 warstwy emalii chlorokauczukowej.

3. Sprzęt

3.1 Sprzęt do montażu i transportu konstrukcji.
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, 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  umożliwiać  wykonanie  złączy  zgodnie  z  technologia 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną.
- spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
- eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcja.
- stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
-  spawarki  powinny  stać  na  izolującym  podwyższeniu  i  być  zabezpieczone  od  wpływów 
atmosferycznych
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
-  stanowisko robocze powinno być  urządzone zgodnie z przepisami bhp i  przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych,  oświetlone z dostateczna wentylacja.  Stanowisko 
robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. Transport
Elementy  konstrukcyjne  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas 
transportu  materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
Montaż  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  i  przy  udziale  haków,  które 
zapewnia:
osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości  i  stateczności  układu  geometrycznego  i  wymiarów 
konstrukcji.
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 
uprzednio zmontowanych.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.3.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola  jakości  wykonania  robot  polega  na  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Pozostałe roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz warunkami określonymi w pkt.5.
6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robot  muszą  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji 
projektowej  i  Specyfikacji  technicznej  oraz  muszą  posiadać  świadectwo jakości  producentów i 
uzyskać  akceptację  Inspektora  nadzoru.  Wszystkie  materiały  muszą  odpowiadać  parametrom 
określonym  w  dokumentacji  projektowej.  Materiały  muszą  odpowiadać  także  warunkom 
określonym w pkt. 2 i 5.

7. Obmiar robót.

7.1. Og  ó  lne zasady obmiaru rob  ó  t.  



Obmiar  robót  będzie  określa  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogólne zasady obmiaru robót podano
w ST B - 00 Część ogólna.

8. Odbiór robót.

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności  jest  wykonanie  elementów  wyszczególnionych  w  punkcie  1.3  niniejszej 
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę.
Dla  pozycji  kosztorysowych wycenionych  ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

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.


