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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
dotyczących ślusarki stalowej dla rozbudowy i przebudowy pomieszczeń szpitala SPZOZ w Kościanie
na oddział chirurgii i ortopedii, blok operacyjny, sterylizatornię oraz pomieszczeń pomocniczych z
dobudową szybu dźwigowego i nadbudową klatki schodowej . 

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST
W szczególności zakres obejmuje roboty jak niŜej , w zakresie wykonania, dostawy i montaŜu
następujących elementów :

− balustrady schodowe zewnętrzne i wewnętrzne wraz z pochwytami
− drabiny na dachu 

1.4.Podstawa opracowania
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką projektową.

2. MATERIAŁY

2.1. Stal
Do wykonania elementów ślusarki metalowej naleŜy stosować powszechnie produkowane materiały
stalowe odpowiadające normom przedmiotowym. Do łączenia poszczególnych elementów oraz
wyrobów ślusarki naleŜy stosować: 
- nity, wkręty, śruby i nakrętki, które odpowiadają wymaganiom normy.

2.2. Powłoki malarskie
Materiały na powłoki malarskie wg projektu wykonawczego.

2.3. Okucia
Wyroby ślusarskie [balustrady schodowe]

2.4. Badania na budowie:
2.4.1. KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptację Inspektora Nadzoru.
2.4.2. KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem :
• zgodności z projektem;
• zgodności z atestem wytwórni; .
• jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji
• jakości powłok antykorozyjnych;
• Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w
Czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy .

2.5. Ślusarka stalowa
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami
antykorozyjnymi.
2.5.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-84020.
Połączenia elementów wykonywać jako spawane lub skręcane na śruby.
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Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.5.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom.
• twardość Shor"a min. 35 - 40°;
- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 Mpa;
• odporność na temperaturę od -30 do + 80° C;
• palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia;
• nasiąkliwość - nie nasiąkliwe;
trwałość min. 20 lat.

3. SPRZĘT I MASZYNY
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna".
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna".
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie wpłyną
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.

Magazynowanie i transport wyrobów gotowych
(dotyczy arkuszy, zwojów, półproduktów, produktów gotowych)
W czasie transportu lub przenoszenia wyrobów gotowych naleŜy:
− unikać rzucania (zrzucania) wyrobów,
− przesuwania, ciągnięcia zwłaszcza po szorstkich, nierównych, zanieczyszczonych podłoŜach
Nieprzestrzeganie powyŜszych zasad i zaleceń moŜe spowodować:
− częściową lub całkowitą deformację wyrobów,
− powstanie rys i pęknięć. W przypadku głębokich rys mogą powstać pęknięcia podczas formo-

wania, gięcia i montaŜu elementów. W/w pęknięcia mogą równieŜ się pojawić w późniejszym
czasie w wyniku rozszerzania się i kurczenia metalu związanego ze zmianami temperatury.

− wyroby muszą być składowane na suchej, płaskiej, gładkiej i czystej powierzchni w pozycji do-
godnej 

− wszystkie wyroby muszą być ładowane, rozładowywane, transportowane i magazynowane w
warunkach uniemoŜliwiających kontakt z wilgocią. 

− wyroby muszą być magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych, czy-
stych paletach uniemoŜliwiających deformację produktów

− w pomieszczeniach magazynowych nie moŜe dochodzić do gwałtownych zmian temperatury,
powodujących skraplanie się pary wodnej na wyrobach  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić:
• moŜliwość mocowania elementów do ścian i innych elementów konstrukcyjnych budynku;
• jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków
wstrzeliwanych
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6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Wymagania ogólne
Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami
dokumentacji i normami państwowymi.
Badanie elementów – sprawdzenie :
- wymiarów
- wykończenia 
- powierzchni
- zabezpieczenia antykorozyjnego
- połączeń konstrukcyjnych
- prawidłowego działania części ruchomych
Badanie jakości wbudowania :
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości, spoziomowania
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania
- sprawdzenie części ruchomych
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna".

KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje
InŜyniera.
KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
– jakości materiałów
– zgodności z projektem
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji
– jakości powłok antykorozyjnych
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie
transportu potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU

7.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna".

7.2. Jednostki obmiarowe
Komplet – rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania
procentowego elementów stanowiących komplet .

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna".
Podczas odbioru naleŜy zwrócić uwagę na zgodność wykonania elementów z dokumentacją
projektową.
Dla poszczególnych typów robót naleŜy kierować się wskazówkami wg Warunków Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych, instrukcjami producentów oraz kartami
technicznymi produktów .

8.1. Odbiór elementów ślusarsko - kowalskich przed wbudowaniem.
Przy odbiorze elementów ślusarsko, kowalskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone
następujące cechy:
wymiary elementów i ich części składowych;
• wymiary gotowego elementu i jego kształt;
• zgodność elementów nowych z elementami odwzorowywanymi
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• prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub itp.) oraz.
Rozstaw otworów na śruby, średnice otworów oraz sprawność działania części ruchomych;
wielkość luzów miedzy ruchomymi elementami składowymi; dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek
w wymiarach, katach i płaszczyznach;
• czyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń;
• zabezpieczenie wyrobu przed korozja;
• zgodność z dokumentacja techniczna.

8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu 
Przy odbiorze elementów ślusarsko - kowalskich wbudowanych powinny być sprawdzone:
• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;
• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających;

9. ROZLICZENIE ROBÓT
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa
Jednostka Projektowa :
SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA
UL. PODLASKA 13, 60-623 POZNAŃ TEL. +61/8484190 FAX.+618484123

10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych (obowiązujące)

- Instrukcje montaŜu producentów

- Karty techniczne produktów

– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z pózn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pózn.
zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliŜenia przepisów
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.

10.2. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu.

PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia - Gatunki.

PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejąca - Gatunki

PN-89/H-84023.05 stal określonego zastosowania - stal niskowęglowa wyŜszej jakości, niskostopowa i
stopowa. Gatunki

PN-91/M-69703
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

PN-88/B-O1808
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok zabez
pieczających konstrukcje stalowe i Ŝelbetowe.

PN-71/H-97053
Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
Zast czesc, przez:
PN-79/H-97070 w części dotyczącej postanowień w p. 3.3 (Dokumentacja techniczno-technologiczna)
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