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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ślusarsko-kowalskich w trakcie realizacji ogrodzenia w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót ślusarsko-kowalskich obiektu, do których zostały użyte materiały
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:
konstrukcja stalowa nośna – elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym.
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił.
stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych
usztywniających konstrukcję.
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników,
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza.
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku
do jego długości.
rura – długi przewód o przekroju pierścieniowym.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne”
pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST AB01
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Profile i kształtowniki
Kompletowanie zgodnie z rysunkami:
- kotwy, kołki, wkręty i inne elementy mocujące,
-

(B.06.MOC.001)
kształtowniki stalowe zimnogięte,

-

(B.06.MOC.002)
kształtowniki stalowe walcowane,
(B.06.MOC.003)
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót ślusarsko-kowalskich
Wykonywanie robót ślusarsko-kowalskich należy wykonywać przy użyciu rusztowania, drobnego
sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych
Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały
powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach
półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od
materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,
itp.
4.3. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST AB01 „wymagania Ogólne” pkt.5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
5.3. Montaż elementów
5.3.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze
specyfikacją podaną w projekcie technicznym.
Prace powinny być tak przygotowane aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montażu i osadzanie elementów-ślusarsko kowalskich.
5.3.2. Przygotowanie podłoża
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed
przystąpieniem do robót:
- powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,
- powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.
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5.3.3. Montaż wyrobów ślusarsko-kowalskich
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty
ogrodzenia nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych.
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych
należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób,
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją
zaakceptowaną przez Inżyniera.
Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania elementów wyrobu i mocowania wyrobu do
podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu jest nie dopuszczalne
ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów.
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu.
Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do
podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami.
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części,
uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny
wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy
nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów.
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy rozporowych,
kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem
odpowiednich zasad:
- otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,
- z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,
- wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka
- przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,
- kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
- otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,
- kotwę posmarować klejem,
- wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,
- po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do
montażu wyrobów metalowych.
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być
metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi.
Montaż parkanu
Przed wykonaniem poszczególnych elementów parkanu wymiary sprawdzić w naturze. Elementy i
segmenty metalowe powinny być:
- nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć,
- odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normie lub świadectwie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji
projektowej.
Gotowe elementy malowane fabrycznie farbami antykorozyjnymi wg ST AB25 montować zgodnie z
rysunkami detali.
W czasie transportu oraz montażu należy uważać by nie zniszczyć powłoki antykorozyjnej a po
zakończonych pracach wszystkie uszkodzone powierzchnie zabezpieczyć farbą antykorozyjną.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Badanie materiałów
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na
podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń
wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził
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badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do
dokumentacji odbiorczej.
6.2.2. Badania gotowych elementów
Badania gotowych elementów kowalsko-ślusarskich powinno obejmować co najmniej sprawdzenie:
- wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem,
- wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem,
- zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej
szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć,
- rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją
techniczną oraz ich zamocowania i działania przez oględziny,
- połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
6.2.3. Badania jakości wbudowania
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów,
- szczelność wbudowanego elementu na przenikanie wód opadowych,
- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną.
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostką obmiarową robót ślusarsko-kowalskich jest mb, m2, szt, kpl, kg. Zasady obmiarowania
zgodnie z pkt. 4 Założeń szczegółowych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane.
7.3. Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
- wymiary gotowego elementu i jego kształt,
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub),
średnice otworów,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją.
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- prawidłowość działania elementów ruchomych oraz urządzeń zamykających,
- zgodność wbudowanego elementu z projektem,
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-

inne, których sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST AB01 „Wymagania ogólne ” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 20225:1994

Części złączne. Śruby, wkręty i nakrętki. Wymiarowanie,

PN-EN 26157-1:1998

Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby
dwustronne ogólnego stosowania.

PN-EN ISO 15481:2002

Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z
wgłębieniem krzyżowym

PN-73/H-92903

Stopy cynku. Blachy i taśmy

PN-88/H-01105 Stal.

Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-85/B-01805

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady
ochrony

PN-ISO 6707-1

Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne.

Norma ISO

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1. Instrukcje montażu elementów metalowych wydane przez poszczególnych Producentów.
2. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom I. Część 4,
Arkady, Warszawa 1997,
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne”
Tom I. Część 1-4. Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB
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