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ZAWARTO  OPRACOWANIA 

I. Uprawnienia 

II. Orzeczenie techniczne stanu istniej cego

III. Opis techniczny 

IV. Wyci g z oblicze  statycznych 

V. Cz  rysunkowa 

K-1.0 LOKALIZACJA KONSTRUKCJI NO NYCH 1 : 100 
K-2.0 PRZEKRÓJ 1 : 100 
K-3.1 KONSTRUKCJA NO NA TYP1 1 : 20/1:10 
K-3.2 KONSTRUKCJA NO NA TYP2 1 : 20/1:10 
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II.

1. Opis ogólny przedmiotowego budynku 
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem laboratoryjno-badawczym Wydzia u Elektrotechniki i 

Automatyki Politechniki Gda skiej. 

Budynek zawiera: 

- hal  badawcz

- konstrukcja stalowa, jednonawowa, rama o rozpi to ci 15.20m w rozstawie co 4.63m 
- konstrukcja ud wigowiona z suwnic  o ud wigu Q=10T 

- pokrycie dachu w postaci p yty elbetowej monolitycznej z szalunkiem traconym gr. 

12cm

- posadowienie hali na palach CFA 500mm 

- cz  techniczno -administracyjn
- budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony, obudowany do hali badawczej na 

ca ej jej d ugo ci. 

- stropodach p aski, niewentylowany, wykonany jako p yta elbetowa monolityczna z 

szalunkiem traconym gr.12cm 

- ciany murowane 
- posadowienie na palach CFA 500mm. 

- budynek trafostacji 

- budynek wolnostoj cy, parterowy, bez podpiwniczenia 

- stropodach p aski, niewentylowany, w konstrukcji elbetowej p yty z szalunkiem 

traconym gr. 10cm 
- ciany murowane 

2. Ocena stanu technicznego budynku pod k tem wykonania konstrukcji pod panele 

oneczne. Do oblicze  przyj to 132 panel s oneczne o wym. 100x170cm o wadze 

jednostkowej 30kg. 
W celu analizy mo liwo ci wykonania konstrukcji wsporczych pod panele s oneczne 

wykonano obliczenia wytrzyma ciowe: 

2.1. Sprawdzenie wytrzyma ciowe wi zara stalowego  

2.1.1. Zebranie obci
STA1. 

Lp Opis obci enia Obc. char. 
kN/m 

f kd Obc. obl. 
kN/m 

1.  Pokrycie pap  grub. 2 cm, szer. 4,63 m 
[(11,0kN/m3·0,02m)·4,63m] 

1,16 1,20 -- 1,39

2.  yta dociskowa grub. 6 cm, szer. 4,63 m 
[(24,0kN/m3·0,06m)·4,63m] 

6,67 1,30 -- 8,67

3.  We na mineralna w p ytach pó twardych grub. 20 0,93 1,30 -- 1,21
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cm i szer.4,63 m  [1,0kN/m3·0,20m·4,63m]
4.  yta elbetowa grub. 12 cm, szer. 4,63 m 

[(25,0kN/m3·0,12m)·4,63m] 
13,89 1,30 -- 18,06

: 22,65 1,29 -- 29,33

STA2. 

Lp Opis obci enia Obc. char. 
kN/m 

f kd Obc. obl. 
kN/m 

1.  Baterie s oneczne - [(0,13kN/m2)] szer. 4,63 m 0,60 1,20 -- 0,72
2.  Podstawy pod bateri  [(0,14kN/m2)] szer. 4,63 m 0,65 1,20 -- 0,78
3.  Konstrukcja stalowa no na [160kg/2mb wi zara] 0,80 1,10 -- 0,88
4.  Balast Konstrukcji [280kg/2mb wi zara] 1,40 1,10 -- 1,54
5.  Obci enie od wiatru na panele s oneczne 

[1,53kN/2mb wi zara] 
0,77 1,50 -- 1,16

: 4,22 1,20 -- 5,08

STA3. 

Lp Opis obci enia Obc. char. 
kN/m 

f kd Obc. obl. 
kN/m 

1.  Obci enie technologiczne pasa dolnego 
(0,30kN/m2·1,05) szer. 4,63 m 

1,50 1,30 -- 1,95

: 1,50 1,30 -- 1,95

SN1. Obci enie niegiem

Lp Opis obci enia Obc. char. 
kN/m 

f kd Obc. obl. 
kN/m 

1.  Obci enie niegiem po aci dachu 
jednopo aciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.2 
(strefa 1, A=0 m n.p.m. -> sk = 0,7 kN/m2, 
nachylenie po aci 2,0 st. -> 0,8)  szer. 4,63 m 
[(1,20kN/m2)·4,63m] 

5,56 1,50 0,00 8,34

: 5,56 1,50 -- 8,34
Obci enia - Przypadki 

Przypa
dek

Etykie
ta 

Nazwa przypadku Natura Typ analizy 

1 STA1 STA1 ci ar w asny Statyka liniowa
2 STA2 STA2 sta e Statyka liniowa
3 STA3 STA3 sta e Statyka liniowa
4 SN1 SN1 nieg Statyka liniowa
5 SGN/1=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 sta e Kombinacja liniowa
6 SGN/2=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 sta e Kombinacja liniowa
7 SGN/3=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 sta e Kombinacja liniowa
8 SGN/4=1*0.90 + 2*0.90 + 3*0.90 + 4*1.50 sta e Kombinacja liniowa
9 SGU/1=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 sta e Kombinacja liniowa

10 SGU/2=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 sta e Kombinacja liniowa
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2.1.2. Obliczenie Wi zara stalowego 

a. Widok ogólny modelu 

b. Obci enia
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c. Obwiednia si  normalnych 

d. Obwiednia ugi

e. Sprawdzenie wytrzyma ci elementów 

Pr t Profil Mater
ia Lay Laz Wyt . Przypadek 

 1 HEB 180 STAL 32.64 54.78 0.66 7 SGN/3=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 
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 11 HEB 180 STAL 18.47 30.99 0.26 7 SGN/3=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 

 12 HEB 120 STAL 28.05 46.24 0.32 7 SGN/3=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 

 13 HEB 140 STAL 23.86 39.54 0.27 7 SGN/3=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 

 14 HEB 120 STAL 28.05 46.24 0.14 7 SGN/3=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 

 15 HEB 120 STAL 28.05 46.24 0.10 7 SGN/3=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 

 16 HEB 120 STAL 28.05 46.24 0.10 7 SGN/3=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 

 17 HEB 120 STAL 28.05 46.24 0.14 7 SGN/3=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 

 18 HEB 140 STAL 23.86 39.54 0.27 7 SGN/3=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 

 19 HEB 120 STAL 28.05 46.24 0.32 7 SGN/3=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 

 20 HEB 180 STAL 18.47 30.99 0.26 7 SGN/3=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 

 22 HEB 180 STAL 18.43 30.93 0.28 7 SGN/3=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 

 23 HEB 180 STAL 16.32 27.39 0.86 7 SGN/3=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 

 24 HEB 180 STAL 18.43 30.93 0.28 7 SGN/3=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 

 26 HEB 100 STAL 24.04 39.46 0.16 7 SGN/3=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 

 27 HEB 100 STAL 24.04 39.46 0.11 7 SGN/3=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 

 28 HEB 100 STAL 24.04 39.46 0.11 7 SGN/3=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 

 29 HEB 100 STAL 24.04 39.46 0.16 7 SGN/3=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 

 30 HEB 100 STAL 24.04 39.46 0.15 7 SGN/3=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 

 31 HEB 100 STAL 24.04 39.46 0.15 7 SGN/3=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 4*1.50 

f.Sprawdzenie wytrzyma ci pasów: 
OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH PR T - NR23 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:  PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pr tów
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPA:
PR T: 23 PUNKT: 2 WSPÓ RZ DNA:   x = 0.46 L = 6.87 
m
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBCI ENIA:
Decyduj cy przypadek obci enia:   7 SGN/3=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 4*1.50  1*1.10+4*1.50+(2+3)*1.20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIA :
STAL       fy = 215.00 MPa           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10



SSTTRROONNAA
KK--1100

PARAMETRY PRZEKROJU:  HEB 180
h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=18.0 cm  Ay=54.93 cm2  Az=20.29 cm2  Ax=65.30 cm2  
tw=0.9 cm  Iy=3830.00 cm4  Iz=1360.00 cm4  Ix=42.30 cm4  
tf=1.4 cm  Wply=481.45 cm3  Wplz=231.01 cm3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SI Y WEWN TRZNE I NO NO CI:
N,Ed = 898.72 kN   My,Ed = 12.46 kN*m  
Nc,Rd = 1403.95 kN  My,pl,Rd = 103.51 kN*m   
Nb,Rd = 1345.18 kN  My,c,Rd = 103.51 kN*m   Vz,Ed = -3.44 kN 

MN,y,Rd = 42.05 kN*m   Vz,c,Rd = 251.86 kN 
Mb,Rd = 58.76 kN*m 

KLASA PRZEKROJU = 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z = 1.00 Mcr = 67.75 kN*m Krzywa,LT - b XLT = 0.56
Lcr,upp=14.99 m Lam_LT = 1.24 fi,LT = 1.22 XLT,mod = 0.57 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

wzgl dem osi y: wzgl dem osi z:
Ly = 14.99 m  Lam_y = 0.17  Lz = 14.99 m  Lam_z = 0.28  
Lcr,y = 1.25 m  Xy = 1.00  Lcr,z = 1.25 m  Xz = 0.96  
Lamy = 16.32  kyy = 0.88  Lamz = 27.39  kzy = 0.88 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMU Y WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzyma ci przekroju:
N,Ed/Nc,Rd = 0.64 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
My,Ed/My,c,Rd = 0.12 < 1.00   (6.2.5.(1)) 
My,Ed/MN,y,Rd = 0.30 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6.(1)) 
Kontrola stateczno ci globalnej pr ta:
Lambda,y = 16.32 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 27.39 < Lambda,max = 210.00    STABILNY 
My,Ed/Mb,Rd = 0.21 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.83 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.86 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugi cia  
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 7.5 cm Zweryfikowano 
Decyduj cy przypadek obci enia:   1 STA1 
uz = 2.5 cm  <  uz max = L/200.00 = 7.5 cm Zweryfikowano 
Decyduj cy przypadek obci enia:   10 SGU/2=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00  (1+2+3+4)*1.00 

Przemieszczenia  Nie analizowano
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH - PR T NR1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:  PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pr tów
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPA:
PR T: 1 PUNKT: 1 WSPÓ RZ DNA:   x = 0.40 L = 5.00 
m
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBCI ENIA:
Decyduj cy przypadek obci enia:   7 SGN/3=1*1.10 + 2*1.20 + 3*1.20 + 4*1.50  1*1.10+4*1.50+(2+3)*1.20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIA :
STAL       fy = 215.00 MPa           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMETRY PRZEKROJU:  HEB 180
h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=18.0 cm  Ay=54.93 cm2  Az=20.29 cm2  Ax=65.30 cm2  
tw=0.9 cm  Iy=3830.00 cm4  Iz=1360.00 cm4  Ix=42.30 cm4  
tf=1.4 cm  Wply=481.45 cm3  Wplz=231.01 cm3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SI Y WEWN TRZNE I NO NO CI:
N,Ed = -926.35 kN   My,Ed = 8.33 kN*m  
Nt,Rd = 1403.95 kN  My,pl,Rd = 103.51 kN*m   

My,c,Rd = 103.51 kN*m   Vz,Ed = 2.95 kN 
MN,y,Rd = 39.75 kN*m   Vz,c,Rd = 251.86 kN 

KLASA PRZEKROJU = 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

wzgl dem osi y: wzgl dem osi z:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMU Y WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzyma ci przekroju:
N,Ed/Nt,Rd = 0.66 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
My,Ed/My,c,Rd = 0.08 < 1.00   (6.2.5.(1)) 
My,Ed/MN,y,Rd = 0.21 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6.(1)) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugi cia  
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 6.2 cm Zweryfikowano 
Decyduj cy przypadek obci enia:   1 STA1 
uz = 1.8 cm  <  uz max = L/200.00 = 6.2 cm Zweryfikowano 
Decyduj cy przypadek obci enia:   10 SGU/2=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00  (1+2+3+4)*1.00 

Przemieszczenia  Nie analizowano
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 
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2.2. Obliczenia stropodachu nad cz ci  techniczno -administracyjn

Dokonano analizy porównawczej obci  p yty elbetowej monolitycznej z szalunkiem 

traconym gr.12cm. Przyrost obci  z  tytu u projektowanych konstrukcji stalowych 

cznie z balastem i dodatkowym obci eniem od wiatru wynosi ca. 11.7%. Taki 
przyrost uznaje si  za dopuszczalny oraz niezagra aj cy bezpiecze stwu konstrukcji. 

3. Wnioski i zalecenia 

Projektowane posadowienie zaprojektowanej konstrukcji wraz z panelami ogniw 
fotowoltaicznych i innymi zwi zanymi z tym instalacjami nie ma negatywnego wp ywu na 

konstrukcj  budynku 

Projektant:  

mgr in . El bieta Wewiórska 
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III.
1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot opracowania 

Projekt konstrukcji no nej elektrowni s onecznej laboratorium LINTE^2 

1.2. Lokalizacja 

Gda sk, ul. Sobieskiego 5 

Dz. Nr 235 obr b 54 

1.3. Inwestor 

Politechnika Gda ska 

Wydzia  Elektrotechniki i Automatyki 

80-233 Gda sk  ul. Gabriela Narutowicza 11/12 

1.4. Jednostka projektowa i projektanci konstrukcji 

Firma projektowo-us ugowa WELA 

Projektant:  mgr in . El bieta Wewiórska,  upr. proj. 1957/Gd/85 

1.5. Podstawa opracowania 
Przetarg . 

2. Opis konstrukcji 
2.1.1. Konstrukcja  

Projektuje si  konstrukcj  wsporcz -balastow  pod panele s oneczne. Konstrukcja 
wykonana jest z elementów stalowych ze stali S235JRG2. Konstrukcja stalowa sk ada si  z 

dwóch s upów. S upy posiadaj  regulacj  wysoko ci, poprzez wykonanie gwintu 

drobnozwojowego wewn trznego i zewn trznego M50x3 na d ugo ci 230mm na 

poszczególnych cz ciach s upa. Dodatkowo w miejscu po cznia s upa stalowego z 

podstaw , mo liwa jest regulacja k ta pochylania s upa za pomoc ruby M16 kl. 5.8 – 
ruby te musz  by  ocynkowane oraz posiada  podk adki plastikowe, aby unikn

uszkodzenia pow oki antykorozyjnej konstrukcji. Jedna z podstaw jest tak wykonstruowana 

aby mo na by o w niej zamocowa  balast. Balast przewidziany jest jako dwa zestawy 

czterech p yt chodnikowych o wym. 50x50x7cm przytwierdzanych za pomoc  p ytek 

oporowych przykr canych na pr ty stalowe fi12mm. Zaprojektowano dwa typy konstrukcji 
wsporczej ró ni ce si  mi dzy sob  d ugo ci  s upka, aby umo liwi  mocowanie paneli 

onecznych poziomo. 

Aby zapewni  szczelno  dachu, projektuje si  wykona , pod konstrukcj  podstaw, 

warstw  papy izolacyjnej asfaltowej na welonie z w ókien szklanych. Pap  nale y

przykleja  do pod a u ywaj c wy cznie lepików asfaltowych, z uwzgl dnieniem zalece

14



SSTTRROONNAA
KK--1144

ich producentów. 

Jako konstrukcja no na pod panele s oneczne projektuje si  typowe szyny monta owe

aluminiowe 40x40mm. Szyny nale y czy  mi dzy sob  wg wytycznych i zalece  ich 

producenta. Rama z typowych profili aluminiowych przykr cana jest do konstrukcji 
stalowych za pomoc rub M10 kl.5.8. ruby musz  by  ocynkowane. 

Konstrukcje no ne –balastowe stalowe rozmieszczone s  na istniej cym stropodachu 

tak aby podpory balastowe znajdowa y si  bezpo rednio nad wi zarem stalowym w 

rozstawie co 2.0 (jak pokazano na rysunku K-1.0). Lokalizacj  wi zarów nale y wyznaczy

geodezyjnie. Na stropodachu wyst puj  kominki wentylacyjne. W przypadku kolizji stojaka 

z kominkiem, kominek ten nale y przesun .
Zaprojektowana konstrukcja umo liwia zamocowanie do niej paneli s onecznych o 

wymiarach 100x170cm (+/- 20cm) pod k tem 38°. 

Ca  konstrukcji nale y zabezpieczy  antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. 

3. Uwagi 
 Ze wzgl du na doci enie konstrukcji stropodachu wymaga si  od nie ania powierzchni  

przy warstwie zalegaj cego niegu powy ej 30cm. 

 Wszystkie stosowane materia y budowlane oraz elementy, maszyny i urz dzenia musz
posiada  wymagane przepisami dokumenty dopuszczaj ce wyroby do stosowania w 

budownictwie. 

 Wszystkie roboty budowlane winny by  prowadzone pod bezpo rednim  i  ci ym
kierownictwem osoby z uprawnieniami budowlanymi, z odpowiednim do wiadczeniem 

zawodowym. Podczas prac nale y przestrzega  i stosowa  ogólne przepisy BHP w 

budownictwie. 

Projektant:  

mgr in . El bieta Wewiórska 
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IV. 
1. Obliczenia  

Widok okólny modelu 

Obci enia: STA1 [kN] 
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SSTTRROONNAA
KK--1166

Obci enia: Wiatr z lewej [kN] 

Obci enia: Wiatr z prawej [kN] 
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SSTTRROONNAA
KK--1177

Obci enia: nieg [kN] 

Obwiednia reakcji podporowych [kN] 

Projektant:  

mgr in . El bieta Wewiórska 
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1:100LOKALIZACJA KONSTRUKCJI NO NYCH 

K-1.0
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1:100PRZEKRÓJ

K-2.0
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1:20KONSTRUKCJA NO NA TYP1

K-3.1

1:10
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1:20KONSTRUKCJA NO NA TYP2

K-3.2

1:10
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SSTTRROONNAA
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PROJEKT KONSTRUKCJI NO NEJ ELEKTROWNI
ONECZNEJ LABORATORIUM LINTE^2

INWESTOR 
POLITECHNIKA GDA SKA
WYDZIA ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI
80-233 GDA SK, UL. GABRIELA NARUTOWICZA 11/12

ADRES  
INWESTYCJI 

GDA SK, UL. SOBIESKIEGO 5
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BRAN A
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Projektowa  w bran y elektrycznej: 
mgr in . Leszek Przychodze
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w specjalno ci elektrycznej do projektowania bez ogranicze
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02. Spis tre ci

01. Strona tytu owa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 1 
02. Spis tre ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2 
03. Uprawnienia i potwierdzenia przynale no ci do POIIB . . . . . . . . . . . str. 3 
04. Opis techniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 6 

1. Wst p
1.2. Podstawa opracowania 
1.3. Charakterystyka obiektu 
1.4. Zakres opracowania 
1.5. Instalacja odgromowa

05. Rysunki techniczne 

1. Wyznaczenie granic stref ochrony odgromowej rys. nr E-1.0 
2. Lokalizacja masztów odgromowych rys. nr E-2.0 
3. Konstrukcja masztu instalacji odgromowej rys. nr E-3.0

06. Za czniki 

1. Maszt odgromowy na trójnogu 
2. Uchwyt-betonowy w tworzywie wysoki do zwodów 
3. Uchwyt betonowy do korytek kablowych 
4. Z cze krzy owe 4-otw 
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1. Opis techniczny 
1.1. Wst p

- Dokumentacja niniejsza jest integraln  cz ci  projektu konstrukcji 
no nej elektrowni s onecznej laboratorium Linte^2. 

1.2. Podstawa opracowania 
Podstaw  do wykonania niniejszej dokumentacji by y dokumenty: 
- Zlecenie Inwestora 
- projekt konstrukcji no nej elektrowni s onecznej laboratorium Linte^2 

Obowi zuj ce normy i przepisy, m.in.: 

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napi cia - Cz  1: 
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje; 

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napi cia - Cz  4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa - Ochrona przed pora eniem 
elektrycznym  

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa - Ochrona przed skutkami 
oddzia ywania cieplnego  

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa - Ochrona przed pr dem
przet eniowym  

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -  
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa - Stosowanie rodków ochrony 
zapewniaj cych bezpiecze stwo - rodki ochrony przed pr dem 
przet eniowym  

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -  
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa – Dobór rodków ochrony w 
zale no ci od wp ywów zewn trznych - Ochrona przeciwpo arowa  

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego - Oprzewodowanie  

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego - Urz dzenia do ochrony przed 
przepi ciami  

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napi cia - Cz  5-
54: Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego -Uziemienia, przewody 
ochronne i przewody po cze  ochronnych  

- PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 
ogólne.

- PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
obostrzona.
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- PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
specjalna.

- PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
- PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urz dze  piorunochronnych.
- PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. 
Przewodnik B - Projektowanie, monta , konserwacja, i sprawdzenie urz dze
piorunochronnych.

- PN-IEC-61312-1:2001 Ochronna przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Zasady ogólne.

- PN-EN-62305-1:2006 Ochrona odgromowa - Cz  1. Wymagania ogólne.

Ustawy i rozporz dzenia 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 207 
z 2003r., wraz z pó niejszymi zmianami 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. 
nr 153 z 2003r., poz. 1504; wraz z pó niejszymi zmianami 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690; wraz z pó niejszymi zmianami 

- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze nia 1999r., w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach i instalacjach 
energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401). 

- Rozporz dzenie MSWiA z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.109/719); 

1.3. Charakterystyka obiektu 
Budynek laboratorium na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 

Politechniki Gda skiej w Gda sku przy ul. Sobieskiego 5. 
Dach p aski budynku o powierzchni 47 x 24 m2 , wysoko  budynku ok. 10m. 
Budynek po ony powy ej 54 równole nika, gdzie rednia liczba dni 

burzowych w roku wynosi rednio 18. Instalacja elektryczna budynku 
wyposa ona w elementy przeciwprzepi ciowe. 

1.4. Zakres opracowania  
Do zakresu niniejszej cz ci projektu technicznego nale  nast puj ce

elementy: 
– Zaprojektowanie instalacji odgromowej na dachu budynku,  
- wyznaczenie granic strefy ochronnej,  
– konstrukcji i rozmieszczenia masztów pionowych, 
– wsporników podtrzymuj cych zwody poziome na dachu z papy. 
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1.5. Instalacja odgromowa 

Zgodnie z wymogami normy odgromowej (PN EN 62305) budynek nale y
wyposa  w instalacj  ochrony odgromowej. 

1.5.1. Wyznaczenie strefy ochrony odgromowej. 

Przy wyznaczaniu strefy ochronnej pos ono si  metod  k ta
ochronnego polegaj  na wyodr bnieniu takiego k ta wierzcho kowego  (alfa) 
wyobra onej bry y sto ka obrotowego, zawieszonego na zwodach, 
pokrywaj cego ca kowicie chroniony obiekt. Dla wysoko ci wierzcho ka masztu 
h = 500 cm od powierzchni dachu, na podstawie wykresów wyznaczono 

t  = 70 o. Przestrze  chroniona obejmuje po 2 stojaki z panelami po obu 
stronach masztu jak to ilustruje rys. E-1.0. 

1.5.2. Lokalizacja masztów. 

Ze wzgl du na wielko  chronionej powierzchni dachu zastosowano 6 
typowych, identycznych masztów na trójnogu, o wysoko ci 500 cm, za . nr 1, 
rozmieszczonych jak na rys. E-2.0. Zwód pionowy, b cy integraln  cz ci
masztu wykonany z pr ta stalowego FeZn Ø = 16mm.  

1.5.3. Zwody poziome. 

Zwody poziome z drutu FeZn Ø = 8mm. Po czenia zwodów poziomych z 
istniej cymi przewodami odprowadzaj cymi za pomoc  typowych z czek do 
instalacji odgromowych, za . nr 4, zabezpieczonych przed korozj  przez 
ocynkowanie. Poniewa  przewód ten poprowadzony jest na odcinku ok. 6 m , 
poziomo, aby zachowa  bezpieczny odst p od powierzchni dachu z papy 
zastosowano typowe wsporniki do zwodów na dachu p askim, za . nr 2 
specjalne wsporniki dystansowe, których zadaniem jest zapobie enie 
nadmiernym zwisom drutu w sposób nie powoduj cy uszkodze  pokrycia 
dachowego. 

1.5.4. Wyprowadzenie przewodów z ogniw fotowoltaicznych. 

Z ka dego ogniwa, przewody zebrane s  w wi zki i u one we wspólnych 
korytkach oraz drabinkach kablowych doprowadzaj cych przewody do szafek 
sterowniczych na dachu budynku. Drabinki kablowe u one na dachu na 
typowych wspornikach do korytek kablowych, za . nr 3. 
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1:100Wyznaczenie strefy ochronnej

E-1.0

Strefa ochrony odgromowej Strefa ochrony odgromowej

wysoko  masztu h = 4 m wysoko  masztu h = 4,4 m

w zale nosci od wysoko ci masztu

Strefa ochrony odgromowej
wysoko  masztu h = 5,0 m
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1:100LOKALIZACJA MASZTÓW ODGROMOWYCH

E-2.0Strefa ochrony odgromowej

Zwody poziome

Drabinka kablowa 50x50

przewodów elektrycznych z ogniw fotowoltaicznych.
1. Drabinka kablowa 50x50 - 42,12 m ........3 szt.
2. Korytko kablowe 50x30  -    2,3 m .........10 szt.

Zestawienie drabinek kablowych do wyprowadzenia

Drabinka kablowa 50x50

3. Korytko kablowe 50x30  -  12,73 m ........6 szt.
4. Korytko kablowe 50x30  -  11,23 m ........4 szt.
5. Korytko kablowe 50x30  -   1,5 m ...........2 szt.

Wsporniki pod
zwody poziome
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1:25Po czenie masztu i zwodu projektowanego

E-3.0

do zwodu istniej cego
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Cz  I – specyfikacja techniczna ogólna 
ST – 00.00 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Wst p. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne, odnosi si  do wymaga  wspólnych dla wszystkich 
wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót, które zostan  wykonane podczas realizacji 
zadania:  
Nazwa inwestycji: Konstrukcja no na elektrowni s onecznej Laboratorium linte^2 Gda sk, ul. Sobieskiego 5 dz. 
nr 235 obr b 54 
Inwestor: Politechnika Gda ska Wydzia  elektrotechniki i automatyki ul. Gabriela Narutowicza 11/12 Gda sk 
Dokumentacja 

Dokumentacj  robót zwi zanych z wykonaniem zadania stanowi : 
a) projekt techniczny, 
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie  

publicznych), zgodna z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. 
nr 202, poz. 2072), 

c) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarz dzeniem MGPiB z 15.12.1994r.w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno ci wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania u ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z Ustaw  
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pó niejszymi zmianami), 

e) protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi protoko ami z 
bada  kontrolnych, dokumentacja powykonawcza. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej dla robót 
budowlanych. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1. 
Ponadto zgodnie z Rozporz dzeniem w sprawie okre lenia metod i sporz dzania kosztorysu inwestorskiego 
niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstaw  sporz dzania kosztorysu 
inwestorskiego. 
1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn . 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych 
specyfikacjami technicznymi okre lonymi w ST-00,00 pkt. 1.1. 
1.4. Okre lenia podstawowe. 

yte w ST i wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co: 
Dziennik Budowy – okre la obowi zuj ce Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury 
In ynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych  (wyznaczone przez 
Zamawiaj cego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 
Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania i do 
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Ksi ga Obmiaru – akceptowany przez In yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami s cy do wpisywania 
przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników. 
Wpisy w ksi dze Obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Materia y – wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie 
pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który wskazuje lokalizacj  i 
charakterystyk  obiektu na podstawie, którego obiekt b dzie realizowany. 
Przedmiar robót – kosztorys lepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem 
ich ilo ci. 
Teren budowy – teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót. 
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Odpowiednia (bliska) zgodno  – zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li 
przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony – z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robot budowlanych. 
Rysunki – cz  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu 

cego przedmiotem robót. 
Przeszkoda naturalna – element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna – dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyk ad 
droga, kolej, ruroci g itp. 
Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia – okre la Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. 
(Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagro eniom zwi zanym z 
wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób post powania w przypadku wyst pienia tych zagro . 
Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dost pu na plac budowy i po jej zako czeniu 
demontowane. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonywania robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na terenie 
budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow  i Specyfikacj  
Techniczn  wykonania i odbioru robót budowlanych (ST). 
1.6. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w warunkach Umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili ko cowego odbioru robót, a 
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na w asny koszt. 
1.7. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty obj te Kontraktem  
1.8. Zgodno  robót z Dokumentacj  Projektow  i ST. 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In yniera 
stanowi  cz  umowy, a wymagania okre lone cho by w jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji i nale y je wyceni  i uj  w cenie kontraktu. 
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje nast puj ca kolejno  ich 
wa no ci: 
- Specyfikacje Techniczne, 
- Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub uproszcze  w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi  In yniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materia y b  zgodne z Dokumentacj  Projektow  i ST. 
Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których 
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. 
Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z okre lonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. W przypadku, 
gdy  materia  lub  roboty  nie  b  w  pe ni  zgodne  z  Dokumentacj  Projektow  lub  ST  i  wp ynie  to  na  
niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y b  niezw ocznie zast pione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy z uwzgl dnieniem s siednich posesji. Fakt przyst pienia do Robót Wykonawca 
obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilo ciach 
oraz tre ci okre lonych przepisami. Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym 
stanie przez ca y okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i 
przyjmuje si , e jest w czony w Cen  Kontraktow . 
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, a  do 
jego zako czenia i odbioru ko cowego. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce: 
w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne rodki niezb dne do 
ochrony robót w sposób uzgodniony z In ynierem. 
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Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In ynierem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e w czony jest w cen  
kontraktow . 
1.10. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony 
rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki 
maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie budowy i wokó  
terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub dóbr publicznych i innych a 
wynikaj cych z nadmiernego ha asu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie 
jego sposobu dzia ania. 
1.11. Ochrona przeciwpo arowa. 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie utrzymywa  
sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz 
w magazynach i pojazdach. 
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dost pem osób trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.12. Materia y szkodliwe dla otoczenia. 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia 
Nie dopuszcza si  do u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona 
jednostk , jednocze nie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko. 
Materia ów, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  
zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych 
wbudowania. 
Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów 
od w ciwych organów administracji pa stwowej. 
Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich u ycie 
spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy. 
1.13. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochron  budowli, za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia 
podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych 
urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w 
czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju 
robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie budowy i 
powiadomi  In yniera o zamiarze rozpocz cia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera oraz 

dzie z nim wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenie instalacji na 
powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiaj cego. 
Wykonawca b dzie realizowa  roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców 
okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych robót budowlanych 
ponosi Wykonawca. 
1.14. Ograniczenie obci e  osi pojazdów. 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie materia ów i 
wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz, co do przewozu 
nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  In yniera. 
1.15. Bezpiecze stwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny 
pracy. 
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i 
odpowiedni  odzie  dla ochrony zdrowia i ycia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpiecze stwa publicznego. 
Wykonawca przed przyst pieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowi zany opracowa  instrukcje 
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi  z ni  pracowników w zakresie wykonywanych przez 
nich robót. 
Dla robót budowlanych stwarzaj cych zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi, In ynier budowy jest 
zobowi zany sporz dzi  lub zapewni  sporz dzenie planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  bezpiecze stwa okre lonych powy ej s  
uwzgl dnione w Cenie Umowy. 
1.16. Ochrona robót. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od 
daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia robót przez In yniera oraz b dzie utrzymywa  
roboty do czasu ko cowego odbioru. 
Utrzymywanie powinno by  prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy by y w zadowalaj cym 
stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ko cowego. 
In ynier mo e wstrzyma  roboty, je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, w tym 
przypadku na polecenie In yniera powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
1.17. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca jest zobowi zany zna  wszelkie przepisy wydane przez w adze centralne miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich 
wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie 
informowa  In yniera o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. 
1.18. Równowa no  norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy, które spe nia  maj  
materia y, sprz t i inne towary oraz wykonywane roboty, b  obowi zywa  postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powo anych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. 
1.19. Czasowe zaj cie terenu poza liniami rozgraniczaj cymi. 
Wykonawca jest zobowi zany do poniesienia kosztów czasowego zaj cia terenu dla celów wykonania robót 
poza liniami rozgraniczaj cymi wraz z kosztami prawnymi i op atami za zajmowanie terenu, dokonaniem 
niezb dnych uzgodnie  z w cicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego. 
2. Materia y. 
Wszystkie zastosowane materia y musz  by  zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg której 
materia  nadaje si  do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, je eli jest oznakowany znakiem CE 
albo umieszczony jest przez Komisj  Europejsk  w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki 
budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). 
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, je eli producent, maj cy siedzib  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokona  oceny zgodno ci i wyda , na swoj  wy czn  
odpowiedzialno , krajow  deklaracj  zgodno ci z Polsk  Norm  wyrobu budowlanego albo aprobat  
techniczn . Ocena zgodno ci obejmuje w asno ci u ytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego 
przeznaczenia, maj ce wp yw na spe nienie przez obiekt budowlany wymaga  podstawowych. 
2.1. ród a uzyskania materia ów. 
Co najmniej na tydzie  przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi In ynierowi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodno ci oraz próbki 
do zatwierdzenia przez In yniera. 
Zatwierdzenie przez In yniera pewnych materia ów zdanego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie 
materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie. Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  
materia ów w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie post pu robót. 
2.2. Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostan  przez Wykonawc  
wywiezione z terenu budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez In yniera. Je eli In ynier zezwoli 
Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te, do których zosta y zakupione, to koszt tych 
materia ów zostanie przewarto ciowany (skorygowany) przez In yniera. 
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Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na 
asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i nie zap aceniem. 

2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy b  one potrzebne do robót, by y 
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do 
kontroli przez In yniera. 
Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
In ynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc . 
2.4. Wariantowe stosowanie materia ów. 
Je li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materia u w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed 

yciem materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to wymagane dla bada  prowadzonych przez 
In yniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  zmieniany bez zgody In yniera. 
3. Sprz t. 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i 
powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez In yniera. 
W przypadku braku ustale  w wy ej wymienionych dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i 
zaakceptowany przez In yniera. 
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In yniera w terminie przewidzianym Umow . 
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego 

ytkowania. 
Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny. 
Je li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska  akceptacj  
przed u yciem sprz tu. 
Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia niegwarantuj ce zachowania jako ci i warunków 
wyszczególnionych w Umowie, zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport. 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie 
na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In yniera, w terminie przewidzianym umow . 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  w czysto ci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na w asny koszt. 
Wykonawca zobowi zany jest do czyszczenia kó  pojazdów budowy przed wjazdem na drogi 
publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszcze  nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi 
wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 
5. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jako  stosowanych 
materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , wymaganiami ST, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami In yniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów 
robót zgodnie z Dokumentacja Projektow  lub przekazanymi na pi mie instrukcjami In yniera. B dy 
pope nione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan  usuni te przez Wykonawc  na w asny 
koszt, z wyj tkiem, kiedy dany b d oka e si  skutkiem b du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy 
na pi mie przez In yniera. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno ci za ich dok adno . 
Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na 
wymaganiach sformu owanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy 
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podejmowaniu decyzji In ynier uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce 
przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne 
czynniki wp ywaj ce na rozwa  decyzj . 
Polecenia In yniera b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu 
przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytu u ponosi Wykonawca. 
6. Kontrola jako ci robót. 
6.1. Program zapewnienia jako ci. 
Wykonawca jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji In yniera program zapewnienia jako ci. W 
programie zapewnienia jako ci Wykonawca powinien okre li  zamierzony sposób wykonywania robót, 
mo liwo ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót zgodnie z dokumentacj  projektow , ST oraz 
ustaleniami. 
Program zapewnienia jako ci powinien zawiera : 
a) cz  ogóln  opisow  
- organizacj  wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót, 
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium w asnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ) 
- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
steruj cych a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i form  przekazywania tych informacji In ynierowi. 
b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót 
- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w 
mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilo ci rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu, 
- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
- sposób post powania z materia ami i robotami nieodpowiadaj cymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jako ci robót. 
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  jako . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli. Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, In ynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  
wykonanie robót zgodnie z umow . Wykonawca dostarczy In ynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane 
urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  
wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca. 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez In yniera. Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi 
In yniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji In yniera. 
6.4. Pobieranie próbek. 
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem 
wytypowane do bada . In ynier b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w testach. Na zlecenie In yniera 
Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci, co do jako ci, 
o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  wymienione lub naprawione z w asnej woli. 
Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 
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Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez In yniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez In yniera b  odpowiednio opisane i 
oznakowane w sposób zaakceptowany przez In yniera. 
6.5. Raporty z bada . 
Wykonawca powinien przekazywa  kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak ni  w 
terminach okre lonych w Systemie Zapewnienia Jako ci. 
Wyniki bada  b  przechowywane w postaci zaproponowanej przez In yniera. 
6.6. Badania prowadzone przez In yniera. 
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, In ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów. In ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc . In ynier mo e pobiera  próbki materia ów i 
prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty 
Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy 
ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i ST. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
In ynier mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj : 
a) Certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi 
okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 
b) Deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 
- Polsk  Norm , 
- lub aprobat  techniczn  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  
obj te certyfikacj  okre lon  w pkt „a” i które spe niaj  wymogi Specyfikacji. W przypadku materia ów, dla 
których w/w dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia dostarczona do robót b dzie posiada  te 
dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemys owe musz  posiada  w/w 
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  
odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w 
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zako czenia budowy. 
Odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na 
Kierowniku Budowy. 
Ksi ga obmiaru. 
Ksi ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na zapisanie ilo ciowe faktycznego post pu ka dego z 
elementów wykonywania robót. Szczegó owe obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w 
jednostkach przyj tych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si  do Ksi gi Obmiarów. 
Pozosta e dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si  nast puj ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protoko y przekazania Wykonawcy placu budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 
d) protoko y odbioru robót, 
e) protoko y z narad i polecenia In yniera, 
f) korespondencje na budowie. 
Dokumenty budowy b  przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla In yniera i przedstawiane do 
wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 
7. Obmiar robót. 
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i ST, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o zakresie obmierzonych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b  wpisywane do Ksi gi Obmiaru. Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilo ciach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku 
uko czenia wszystkich robót. 
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dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera na pi mie. 
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz stotliwo ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na 
rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre lonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i In yniera. 
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem robót, a tak e w 
przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót. 
Wszystkie obmiary robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
Wszystkie obmiary robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Ksi gi Obmiarów. 
8. Odbiór robót. 
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru, dokonywanym 
przez In yniera przy udziale Wykonawcy: 
Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu – polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. Odbiór robót takich prac b dzie 
dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
post pu robót.  
Odbioru dokonuje In ynier. 
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem In yniera. 
Odbiór powinien by  wykonany nie pó niej ni  3 dni od daty powiadomienia In yniera o gotowo ci do odbioru. 
Decyzj  odbioru, ocen  jako ci oraz zgod  na kontynuowanie robót In ynier dokumentuje wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Odbiór cz ciowy – polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych cz ci robót, który mo e by  wcze niej 
oddany do eksploatacji. 
Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ko cowym robót. 
Odbiór ko cowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zu ycia materia ów i robocizny robót w 
odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i kosztów. 
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ko cowego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  
wpisem do Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie In yniera. 
Odbiór ko cowy nast pi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez 
In yniera zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa poni ej. 
Odbioru ko cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci In yniera i 
Wykonawcy. 
Komisja odbieraj ca roboty wskazana przez Zamawiaj cego dokona ich oceny jako ciowej na podstawie 
przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z 
Dokumentacj  Projektow  i ST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych uzupe niaj cych lub wyko czeniowych, 
komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ko cowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacj  Projektow  i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  
wykonywanych robót w stosunku do wymaga  w dokumentach Umowy. 
Dokumenty do odbioru ko cowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokó  odbioru ko cowego 
sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 
a) Dokumentacje projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona 
w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj  powykonawcz , 
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupe niaj ce lub zamienne), 
c) Recepty i ustalenia technologiczne, 
d) Dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y), 
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodnie z ST, 
f) Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, zgodnie z ST, 
W przypadku, gdy roboty pod wzgl dem wy ej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie b  
gotowe do odbioru ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru 
ko cowego robót. Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych 
wyznaczy komisja. 
Odbiór pogwarancyjny. 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ko cowym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad zapisanych w cz ci dotycz cej „Odbioru 
ko cowego robót”. 
9. Podstawa p atno ci. 
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  przedmiarow  ustalon  
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie materia y, czynno ci, 
wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie okre lone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe obejmowa  b  robocizn  wraz z towarzysz cymi kosztami, warto  zu ytych materia ów 
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, warto  prac 
sprz tu z kosztami towarzysz cymi, koszty po redni i zysk. 
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 
Cena umowa mo e by  zwi kszona w nast puj cych przypadkach: 
a) Warunki terenowe s  zdecydowanie bardziej skomplikowane ni  mo na by o przypuszcza  z informacji 
przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentów rozeznania, 
b) In ynier zleca wykonanie robót dodatkowych, 
c) In ynier zleca wykonanie dodatkowych bada  materia ów lub robót a ich wynik nie potwierdza wyst powania 
wad, 
d) B d w wykonanych przez Wykonawc  pomiarach wynika z b dnych danych przekazanych przez In yniera, 
e) Inni wykonawcy, w adze publiczne, przedsi biorstwa u yteczno ci publicznej nie dzia aj  zgodnie z 
wyznaczonymi terminami powoduj c opó nienia lub dodatkowe koszty. 
Wszystkie dodatkowe koszty przed one przez Wykonawc  musz  by  zatwierdzone przez In yniera. 
Koszt  robót  tymczasowych  i  towarzysz cych  zawarty  b dzie  w  cenie  kontraktowej.  Roboty  te  nie  b  
rozliczane osobno. 

atno ci miesi czne – zgodnie z umow  zawart  z Zamawiaj cym. 
atno  zostanie wstrzymana na mocy ustale  zawartych w Umowie. 

10. Przepisy zwi zane. 
 Aktualne przepisy prawa oraz obowi zuj ce normy techniczne. 
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Cz  II - prace ogólnobudowlane  
Spis tre ci:            

1. ST 01.01 – KONSTRUKCJE STALOWE – CPV 45223100-7  
2. ST 01.02 - POKRYCIA DACHOWE - CPV 45260000-7 

 
 
ST – 01.01 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KONSTRUKCJE STALOWE 
CPV 45223100-7 
Wst p. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru konstrukcji 
stalowych dla zadania okre lonego w ST-00.00 pkt. 1.1. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegó owa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie 
konstrukcji stalowych w obiekcie j.w. 
2. Materia y. 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ce materia ów i urz dze . 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów ich pozyskiwania i sk adowania podano 
w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów i urz dze . 
Jako materia y konstrukcyjne przewiduje si  stal kszta tow  okre lon  szczegó owo w projekcie technicznym. 
Materia y stalowe musz  posiada  atest. Nie wolno stosowa  kszta towników o zmienionej geometrii. 
Kszta towniki przed zamontowaniem nale y oczy ci  z uszcz cej si  rdzy, zabrudze  z zaprawy, zat uszcze  i 
innych zanieczyszcze  mog cych powodowa  brak przyczepno ci lub korozj  elementów stalowych. W 
przypadku stwierdzenia niezgodno ci materia u z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowi zek 
wymieni  materia  na pe nowarto ciowy. 
Sprz t. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu. 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu s  zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu. 
Ogólne zasady transportu s  zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce transportu. 
Transport powinien zapewnia : 
- stabilno  pozycji za adowywanych materia ów, 
- zabezpieczenie materia ów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrol  za adunku i wy adunku, 
Do transportu materia ów, sprz tu budowlanego i urz dze  stosowa  sprawne technicznie rodki transportu. 
Warunki transportu powinny zapewnia  zabezpieczenie elementów przed wp ywem szkodliwych czynników 
atmosferycznych. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie 
wp yn  niekorzystnie na jako  robot i w ciwo ci przewo onych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod wzgl dem formalnym jak i 
rzeczowym. Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte s  w ST ”Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegó owe zasady wykonywania robót. 
 Wymagania dotycz ce wykonania robót monta owych konstrukcji stalowych oraz zabezpieczenia 
antykorozyjnego 
Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami aktualnie obowi zuj cych norm 
technicznych i postanowieniami umowy. 
Prace  przygotowawcze w zakresie wykonania konstrukcji stalowej  
1) zakup materia ów wskazanych do wykonania konstrukcji 
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2) dobranie metody spawania i materia ów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji 
spawanej, klasy z czy spawanych, spawanego materia u i pozycji spawania 
3) przygotowanie szablonów do trasowania kszta tu detali i rozmieszczenia otworów 
4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego 
elementu monta owego do kontroli dok adno ci przygotowanych detali i ko cowego spawania 
Zakres robót przygotowawczych w zakresie monta u konstrukcji 
- oczyszczenie miejsc monta u elementów konstrukcji 
- wyznaczenie osi i rz dnych w miejscach monta u elementów konstrukcji 
- wytrasowanie miejsc otworów pod ruby kotwi ce przy pomocy wcze niej przygotowanych szablonów,  
- wykonanie otworów pod ruby kotwi ce, osadzenie rub kotwi cych 
Prace przygotowawcze w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego 
Elementy i konstrukcje powinny by  zabezpieczone w wytwórni. Pow oki uszkodzone w czasie monta u 
naprawi  na budowie. 
Zakres robót zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji 
- stojak Typ 1 
- stojak Typ 2 
- maszt instalacji odgromowej 
Konstrukcj  wykona  w wyspecjalizowanym zak adzie. 
5.2.1. Wykonanie i tolerancja 
Wykonanie warsztatowe i tolerancja wg aktualnie obowi zuj cych norm technicznych. 
5.2.2. Po czenia spawane 
Przygotowanie kraw dzi do spawania wg aktualnie obowi zuj cych norm technicznych wraz z kartami 
technologicznymi spawania. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaj  badaniu, ocenie jako ci i odbiorowi. 
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na spawane po czenia doczo owe. 
5.2.3. Monta  i scalanie konstrukcji na miejscu budowy. 
Monta  konstrukcji nale y przeprowadzi  w oparciu o przepisy bhp i ppo . zachowuj c warunki techniczne 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. Monta  nale y przeprowadza  z u yciem narz dzi nie 
powoduj cych uszkodze  pow oki antykorozyjnej wyrobów warsztatowych 
5.2.4. Sk adowanie konstrukcji na placu budowy. 
Obowi zkiem Wykonawcy monta u jest przygotowanie placu sk adowego konstrukcji i udost pnienie go 
Wytwórcy. Konstrukcja nie mo e bezpo rednio kontaktowa  si  z gruntem lub wod , sposób uk adania 
konstrukcji powinien zapewni : 

- jej stateczno  i nieodkszta calno , 
- dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
- dobr  widoczno  oznakowania elementów sk adowych, 
- zabezpieczenie przed gromadzeniem si  wód opadowych, niegu, zanieczyszcze  itp. 

5.2.5. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich po enia. 
Elementy sk adowane na placu budowy musz  by  transportowane do miejsca wbudowania w sposób 
gwarantuj cy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy d wigów musz  by  podnoszone 
przy u yciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpiecze stwa. 
5.2.6. Wykonanie po cze  tymczasowych. 
Konstrukcje ca kowicie spawane musz  by  scalone wg projektu monta u i projektu technologii spawania 
zawieraj cego plan spawania. Spawane styki monta owe mog  by  wykonane przy zapewnieniu warunków 
przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotno ci 
oraz os oni cia od wiatrów. 
Po czenia spawane 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy musz  by  przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Je li 
zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (w czaj c w to spoiny sczepne) 
musi by  to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nie przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej uchwytów monta owych (uszy) do podnoszenia lub zamocowa  wymaga zgody 
Inspektora. Inspektor mo e za da  wykonania oblicze  sprawdzaj cych skutki przyspawania uchwytów 
monta owych. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi  mo na w temperaturach powy ej 5°C. Ka da 
spoina konstrukcyjna musi by  oznakowana przez wykonuj cego j  spawacza jego mark . Wszystkie spoiny 
monta owe po wykonaniu podlegaj  badaniu, ocenie jako ci i odbiorowi. Koszty bada  ultrad wi kowych 
ponosi Wykonawca, a wykonywa  je mog  jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora. Wytwórca 
zobowi zany jest gromadzi  pe  dokumentacj  bada  w postaci radiogramów i protoko ów i przekaza  j  
Inspektorowi nadzoru podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. 
 
Po czenia na ruby. 
O ile nie jest okre lone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni, wykonywanie otworów i ich 
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rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nale y wykona  podczas ostatecznego monta u konstrukcji. 
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub sto kowe) powinny by  prostopad e do elementu. 
Rozwiertaki i wiert a powinny by  w miar  mo liwo ci prowadzone mechanicznie. Z e rozmieszczenie otworów 
dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie mo e by  wykonywane tylko przy pomocy urz dze  
obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na 

ciwym miejscu. Wszystkie cz ci musz  by  starannie doci ni te w czasie wiercenia. le wykonane lub 
rozmieszczone otwory nie powinny by  naprawiane przez spawanie, chyba e jest to dozwolone przez 
Inspektora. Szczelno  po czenia za pomoc rub i trzpieni monta owych powinna by  taka, aby 
szczelinomierz grubo ci 0,2 mm nie móg  wej  mi dzy powierzchnie czone g biej ni  na 20mm. 

ugo ruby powinna by  taka, aby gwint ruby pracuj cy na docisk i cinanie (w po czeniach zwyk ych i 
pasowanych) nie wchodzi  g biej w otwór czonej cz ci ni  na 2 zwoje. Nakr tka i eb ruby powinny 
bezpo rednio lub poprzez podk adki dok adnie przylega  do powierzchni czonych elementów. 
Zakres robót antykorozyjnych 
Konstrukcj  zabezpieczy  antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe. 
Pow oka cynkowa powstaje w procesie cynkowania ogniowego poprzez zanurzenie wyrobów metalowych lub 
eliwnych w roztopionym ciek ym cynku. Pow oka cynkowa powstaje w wyniku reakcji pomi dzy elazem, a 

cynkiem i tworzy si  po obydwu stronach stali oraz na wewn trznej i zewn trznej powierzchni profili 
zamkni tych. Pow oka cynkowa powsta a przy zanurzeniu wyrobu metalowego w k pieli cynkowej ma budow  
warstwow . Grubo  warstw nie jest sta a i jest zale na od parametrów procesu cynkowania ogniowego, a wi c 

ównie od temperatury k pieli i czasu zanurzenia. Pow oka cynkowa powstaje w wyniku reakcji pomi dzy 
elazem, a cynkiem i tworzy si  po obydwu stronach stali oraz na wewn trznej i zewn trznej powierzchni profili 

zamkni tych. Pow oka cynkowa powsta a przy zanurzeniu wyrobu metalowego w k pieli cynkowej ma budow  
warstwow . Grubo  warstw nie jest sta a i jest zale na od parametrów procesu cynkowania ogniowego, a wi c 

ównie od temperatury k pieli i czasu zanurzenia. 
Wp yw na przebieg reakcji mi dzy cynkiem, a elazem w szczególno ci wywieraj : 
- pierwiastki towarzysz ce zawarte w wyrobie stalowym lub eliwnym (g ównie krzem i fosfor), 
- temperatura k pieli cynkowej, 
- czas trwania reakcji zachodz cej podczas k pieli, 
- pierwiastki towarzysz ce zawarte w k pieli 
- struktura i topografia powierzchni (chropowato  powierzchni), 
- grubo  wyrobu przeznaczonego do cynkowania ogniowego. 
Cynk przystaje do stali w procesie wytwarzania stopu pomi dzy stal  a cynkiem. Tworzy si  w ten sposób 
trwa a, nieprzepuszczalna i mechanicznie wytrzyma a pow oka, która chroni stal dzi ki specjalnemu uk adowi 
elektochemicznemu. Reakcja cynku ze stal  w procesie cynkowania ogniowego ma zazwyczaj miejsce w 
temperaturze 445 - 455 °C. W tej temperaturze elazo i cynk szybko wchodz  w reakcj  ze sob , we zwi zku z 
tym wyroby stalowe przeznaczone do cynkowania ogniowego mog  by  zanurzone w k pieli cynkowniczej 
tylko przez kilka minut. W trakcie cynkowania ogniowego nast puje stopniowa dyfuzja roztopionego p ynnego 
cynku w powierzchni  wyrobu stalowego lub eliwnego , co powoduje powstanie warstw stopowych. Na górnej 
powierzchni wyrobu wyci gni tego z k pieli cynkowej zostaje pow oka (warstwa) czystego cynku. 
Wygl d i budowa pow oki 
Pierwsz  warstw , która wyst puje na powierzchni ocynkowanego elementu stalowego, jest warstwa w której 
wyst puje prawie czysty cynk - Zn (minimalna zawarto elaza).Kolejne warstwy to tzw. warstwy stopowe, a 
wi c Zeta, Delta i Gamma. Warstwa zeta zawiera oko o 6 % elaza (Fe), kolejna warstwa Delta zawiera ok. 10 
% elaza , a ostatnia warstwa Gamma jest stopem elaza i cynku, który zawiera oko o 25 % elaza. Pow oka 
cynkowa ma zazwyczaj wygl d b yszcz cy, lecz niekiedy jej wygl d od momentu ocynkowania jest szary i 
matowy. Dzieje si  tak zazwyczaj w wyniku cynkowania niektórych gatunków stali, a tak e dosy  cz sto przy 
wysokotemperaturowym cynkowaniu ogniowym detali stalowych i eliwnych, gdzie temperatura k pieli 
cynkowej wynosi > 500°C. Pami ta  nale y równie  o tym, e w miar  up ywy czasu (kilku miesi cy) pow oka 
cynkowa zmienia swój wygl d z b yszcz cej w szar  i matow . Dzieje si  tak w wyniku reakcji, jaka zachodzi 
pomi dzy cynkiem a powietrzem. Nie powoduje to obni enia lub pogorszenia innych w asno ci pow oki 
cynkowej. 
Trwa  pow oki 
W miar  up ywy czasu pow oka cynkowa ulega utlenieniu, co prowadzi bezpo rednio do ubytków a nawet 
zaniku warstwy czystego cynku, a tym samym do ods oni cia warstwy stopowej cynku i elaza. Oczywi cie 
warstwa stopowa równie  zapewnia ochron  przed korozj , poniewa  wyst puje w niej cynk. Trwa  pow oki 
 
cynkowej zale y przede wszystkim od tzw. obci enia korozyjnego rodowiska, w którym ocynkowane 
elementy s  eksploatowane. Nie bez znaczenia pozostaje równie  sama grubo  pow oki cynkowej. 
Istnieje pi  kategorii odporno ci korozyjnej: 
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 C1 (bardzo s aba) - np. wn trza budynków klimatyzowanych - roczny ubytek pow oki cynkowej to < 
0,1 m, co daje ochron  przed korozj  na > 100 lat, 

 C2 (s aba) - atmosfera z niewielk  zawarto ci  zanieczyszcze  i suchym klimatem, np. obszary wiejskie 
- roczny ubytek pow oki cynkowej to 0,1 ÷ 0,7 m, co daje ochron  przed korozj  na oko o 100 lat, 

 C3 ( rednia) - np. atmosfera miejska o rednim zanieczyszczeniu, a tak e umiarkowany klimat 
nadmorski - roczny ubytek pow oki cynkowej to 0,7 ÷ 2,1 m, co daje ochron  przed korozj  na 35 ÷ 
100 lat, 

 C4 (silna) - np. obszary przemys owe, tereny nadmorskie o umiarkowanym zasoleniu - roczny ubytek 
pow oki cynkowej to 2,1 ÷ 4,2 m, co daje ochron  przed korozj  na 18 ÷ 35 lat, 

 C5 (bardzo silna) - np. tereny silnie uprzemys owione o wysokiej wilgotno ci powietrza i agresywnej 
atmosferze, równie  tereny nadmorskie o wysokim zasoleniu. 

Odporno  na uszkodzenia mechaniczne 
Pow oka cynkowa jest odporna na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia mechaniczne). Jest to spowodowane 
tym, e budowy pow oki, jak ju  wiemy, nie ma charakteru jednolitego i jest zbudowana w sposób warstwowy. 
Pierwsza warstwa na zewn trz ocynkowanego elementu sk ada si  g ównie z czystego cynku (sk ad chemiczny 
tej warstwy pow oki cynkowej jest odzwierciedleniem sk adu k pieli cynkowej), jest to wi c dosy  mi kka i 
plastyczna warstwa, która pozwala na zamortyzowanie uderzenia i a tym samym absorbuje wi kszo  nacisków. 
Kolejne warstwy stopowe, które wykazuj  si  stosunkowo du  twardo ci , chroni  pod e przed 
uszkodzeniem. Przy powa nym uszkodzeniu pow oki, gdzie mo e doj  do odpadni cia pierwszej mi kkiej 
warstwy cynku, pozostaje nienaruszona warstwa stopowa pow oki cynkowej, która pozwala na tzw. ochron  
elektrochemiczn . Pow oka cynkowa jest jedyn  pow ok  antykorozyjn , która w przypadku miejscowego 
uszkodzenia nie traci swojej w ciwo ci. Jest mo liwe dzi ki tzw. ochronie elektrochemicznej, która cz sto 
nazywana jest ochron  ofiarn . Przedstawione powy ej zdj cie ukazuje uszkodzenia pow oki cynkowej i jak 
mo na zaobserwowa , mniejsze uszkodzenia (np. zadrapania) nie ulegaj  korozji, poniewa  wype nione zosta y 
tlenkami i w glanami powsta ymi z cynku. Oczywi cie taka ochrona skuteczna jest tylko na pewnym obszarze 
pow oki cynkowej. 
Grubo  pow oki 
Za pomoc  cynkowania ogniowego otrzymywane s  na wyrobach stalowych i eliwnych pow oki cynkowe o 
grubo ci : od 70 do 150 mikrometrów ( m). Taka grubo  pow oki cynkowej pozwala na zabezpieczenie 
antykorozyjne ocynkowanego wyrobu na szereg d ugich lata (w rodowisku o umiarkowanym obci eniu 
korozyjnym szacuje si , e jest to przedzia  od 30 do 50 lat). Grubo  pow oki cynkowej mierzy si  w 
mikrometrach ( m), za pomoc  specjalnych urz dze  (np. ultrametrów) lub podaje si  mas  pow oki cynkowej 
w g/m2. Skuteczno  zabezpieczenia stali przed korozj  w procesie cynkowania ogniowego, zale y przede 
wszystkim od struktury oraz grubo ci pow oki cynkowej. 
Grubo  pow oki zale y od nast puj cych czynników: 

 grubo ci stali, 
 sk adu chemicznego stali (g ównie chodzi tutaj o zawarto  fosforu i krzemu), 
 temperatury k pieli cynkowej, 
 czasu w czasie którego element przetrzymywany jest w k pieli cynkowej, 
 chropowato ci powierzchni. 

Okre lenie grubo ci pow ok w zale no ci od grubo ci materia u, z którego wykonane zosta y elementy 
przeznaczone do cynkowania: 
Naprawa pow oki cynkowej 
Nawet przy zachowaniu najwi kszej staranno ci w czasie procesu cynkowania cz sto dochodzi do powstania 
miejscowych usterek w pow oce cynkowej. Jest to zazwyczaj spowodowane b dami konstrukcyjnymi 
powsta ymi przy projektowaniu elementów stalowych przeznaczonych do ocynkowania, a tak e w wyniku nie 
przestrzegania wymaga  technologicznych i konstrukcyjnych jakie musz  zosta  spe nione przed przekazaniem 
elementów lub konstrukcji stalowych do ocynkowania (np. niew ciwe zaprojektowanie otworów 
odpowietrzaj cych w profilach zamkni tych - za ma e rednie, otwory umieszczone na niew ciwej wysoko ci, 
w niew ciwym miejscu, zastosowanie w konstrukcjach powierzchni zak adkowych lub innych miejsc, w 
których zbiera si  kwas, pozosta ci po pow oce malarskiej, pozosta ci po anty-rozpryskowej farbie 
silikonowej u ywanej przy spawaniu konstrukcji przed ocynkowaniem ogniowym). Suma poszczególnych 
miejsc naprawy nie mo e przekroczy  oko o 0,5% cznej powierzchni ocynkowanego elementu. Pojedynczy 
obszar bez pow oki nie mo e przekracza  wielko ci 10 cm2. (co jest równowa ne kwadratowi o boku ok. 31 
mm). W przypadku du ych uszkodze  pow oki, które powsta y w wyniku b dów konstrukcyjnych przy 
przygotowywaniu konstrukcji do cynkowania, w wyniku nie przestrzegania wymaga  technologicznych i 
 
konstrukcyjnych zalecanych przez ocynkowni , jak równie  w przypadku spawania lub ci cia elementu 
cynkowanego, konieczna jest naprawa uszkodzonej pow oki cynkowej. 
Sposoby naprawy. 
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Napraw  wadliwej pow oki cynkowej nale y wykonywa : 
 za pomoc  natryskiwania cieplnego cynkiem, 
 przez odpowiednie pokrycie farb  bogat  w cynk, 
 zastosowanie stopów lutowniczych na bazie cynku. 

Naprawa powinna obejmowa  usuni cie zanieczyszcze  oraz niezb dne czyszczenie i przygotowanie 
powierzchni uszkodzonego miejsca dla zapewnienia wymaganej przyczepno ci. Najbardziej popularn  
(najcz ciej stosowan ) naprawy uszkodze  i ubytków w pow oce cynkowej jest metoda druga, gdzie oczyszcza 
si  uszkodzon  powierzchni  i nak ada kilka warstw, a  do uzyskania o 30 m wi cej ni  grubo  pierwotnej 
pow oki. Je eli ocynkowane elementy, konstrukcje b  nast pnie pokrywane dodatkow  pow ok  (np. malarska 
lub pokrycie proszkowe), to zleceniodawca powinien o tym fakcie poinformowa  ocynkowni , pozwoli to na 
zastosowanie odpowiedniej metody naprawy wadliwych miejsc w powierzchni ocynkowanego elementu, 
konstrukcji. Grubo  pow oki na naprawianym obszarze powinna wynosi  co najmniej 30 m wi cej ni  jest 
wymagana grubo  miejscowa pow oki cynkowej. W przypadku kiedy ma by  nanoszona dodatkowa pow oka 
(malarska lub pokrycie proszkowe), grubo  pow oki w miejscu naprawianym powinna by  taka sama jak 
pow oki cynkowej. 
Je eli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowi  
inaczej to przyjmuje si e pojedyncza grubo  pow oki nie mo e by  mniejsza 80% grubo ci nominalnej 
pow oki. Tak wi c pojedyncza grubo  pow oki powinna osi ga  wielko  pomi dzy 80% a 100% nominalnej 
grubo ci pow oki , pod warunkiem e przeci tna wielko  dla ca ci ( rednia) jest równa lub wi ksza od 
nominalnej grubo ci pow oki. Jednocze nie nale y zadba  o osi gni cie nominalnej grubo ci pow oki przy 
unikaniu obszarów o nadmiernej grubo ci. Zalecane jest aby maksymalna grubo  pow oki nie by a wi ksza ni  
3-krotna nominalna grubo  pow oki. W celu osi gni cia wymaganej grubo ci pow oki, powinno si  okresowo 
podczas nak adania pow oki, sprawdza  jej grubo  na mokro. Nale y przestrzega  okre lonego odst pu mi dzy 
nak adaniem poszczególnych pow ok oraz mi dzy na eniem ostatniej pow oki a oddaniem konstrukcji do 
eksploatacji. Czasy te powinny wynika  z dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej lub karty 
technicznej wyrobów lakierniczych. Wady ka dej pow oki prowadz ce do pogorszenia jej w ciwo ci 
ochronnych lub maj cy znacz cy wp yw na wygl d powinny by  usuni te przed na eniem nast pnej pow oki. 
Pow oki nale y nak ada  z materia ów malarskich przyj tych na budow . Gruntowa czyli pierwsza warstw  
pow oki nale y nanie  na pod e nie pó niej ni  6 godzin od jej oczyszczenia. Podstawow  technik  
nak adania farb jest natrysk bezpowietrzny ( hydrodynamiczny). Pow oka gruntowa powinna pokrywa  ca y 
profil konstrukcji stalowej. Ka da pow oka powinna by  na ona mo liwie równomiernie bez pozostawienia 
miejsc niepokrytych. 
5.5 Warunki techniczne wykonania robót  
Wykonanie konstrukcji stalowych 
Obróbka elementów 
Wytwarzanie konstrukcji nale y poprzedzi  sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowo ci u ywanych wyrobów 
ze stali konstrukcyjnej. Ci cie elementów i obrabianie brzegów nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami na 
rysunkach. Stosowa  ci cie no ycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub pó automatyczne. Dla elementów 
pomocniczych i drugorz dnych stosowa  mo na ci cie gazowe r czne. Brzegi po ci ciu powinny by  
oczyszczone. Przy ci ciu no ycami podniesione brzegi powierzchni ci cia nale y wyrówna  na odcinkach 
wzajemnego przylegania z powierzchni  ci cia elementów s siednich. Arkusze nie obci te w hucie nale y 
obcina  co najmniej 20 mm z ka dego brzegu. Ostre brzegi po ci ciu nale y wyrównywa  i st pi  przez 
wyokr glenie promieniem r = 2 mm lub wi kszym. Przy ci ciu tlenowym mo na pozostawi  bez obróbki 
mechanicznej te brzegi, które b  poddane przetopieniu w nast pnych operacjach spawania oraz te, które 
osi gn y klas  jako ci nie gorsz  ni  3-2-2-4. Ci cie i materia ów hutniczych nale y wykona  termicznie 
(automatycznie lub pó automatycznie). 
Powy sze dok adno ci nie dotycz  wymiaru, na którym pozostawia si  zapas monta owy. Wytwórca powinien 
w obecno ci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykona  próbne u ycie sprz tu przeznaczonego do prostowania 
i gi cia elementów. Wyst pienie p kni  po prostowaniu lub gi ciu powoduje odrzucenie wykonanych 
elementów. 
Dopuszczalne odchy ki wymiarów liniowych 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dok adno  nie zosta a podana na Rysunkach lub innych 
normach, powinny by  zawarte w granicach norm, przy czym rozró nia si : 
a). wymiary przy czeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zale ne od innych wymiarów, podlegaj ce pasowaniu, 
warunkuj ce prawid owy monta  oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, 
b). wymiary swobodne, których dok adno  nie ma konstrukcyjnego znaczenia. Dopuszczalne odchy ki 
wymiarów liniowych 
Sk adowanie konstrukcji na placu budowy 
Obowi zkiem Wykonawcy monta u jest przygotowanie placu sk adowego konstrukcji i udost pnienie go 
Wytwórcy, by móg  dokona  roz adunku dostarczonej konstrukcji i usun  ew. uszkodzenia powsta e w 
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transporcie. Konstrukcj  na placu budowy nale y uk ada  zgodnie z projektem technologii monta u 
uwzgl dniaj c kolejno  poszczególnych faz monta u. Konstrukcja nie mo e bezpo rednio kontaktowa  si  z 
gruntem lub wod  i dlatego nale y j  uk ada  na podk adkach drewnianych lub betonowych (np. na podk adach 
kolejowych). Sposób uk adania konstrukcji powinien zapewni : 
a). jej stateczno  i nieodkszta calno , 
b). dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
c). dobr  widoczno  oznakowania elementów sk adowych, 
d). zabezpieczenie przed gromadzeniem si  wód opadowych, niegu, zanieczyszcze  itp. 
Monta  konstrukcji stalowych 
Elementy konstrukcji winny by  oznakowane w sposób trwa y i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyj tymi 
na rysunkach monta owych. czniki i elementy z czne powinny by  odpowiednio opakowane, oznakowane i 
przechowywane w warunkach suchych. Je eli uszkodzone elementy s  naprawiane przed monta em, sposób 
naprawy powinien by  uzgodniony z osob  uprawnion  do kontroli jako ci. W ka dym stadium monta u 
konstrukcja powinna mie  zdolno  przenoszenia si  wywo anych wp ywami atmosferycznymi oraz 
obci eniami monta owymi, sprz tem i materia ami. Roboty nale y tak wykonywa , aby adna cz  
konstrukcji nie zosta a podczas monta u przeci ona lub trwale odkszta cona. Sta e po czenia elementów 
konstrukcji powinny by  wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu ca ej konstrukcji lub 
niezale nej jej cz ci. Przek adki stosowane do regulacji konstrukcji nale y wykonywa  ze stali o takich samych 

asno ciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy  przed wypadni ciem. W 
po czeniach rubowych zak adkowych szczelina w styku nie spr anym nie powinna przekracza  2 mm. 
Otwory na ruby zaleca si  dopasowywa  za pomoc  przebijaków a w razie konieczno ci rozwierca . W 
przypadkach, w których zastosowanie przek adek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest 
odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem. 
Wymagania szczegó owe dotycz ce warunków wykonywania robót 
Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny by  czyste, suche i 
wolne od widocznych p kni  i karbów. Materia y z oznakami uszkodze  (p kni cia i odpryski, zardzewia y i 
brudny element) nie powinny by  stosowane. Spawany element powinien by  zabezpieczony przed 
bezpo rednim oddzia ywaniem wiatru, deszczu i niegu, zw aszcza przy spawaniu w atmosferze gazów 
ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia poni ej 0oC nale y stosownie do rodzaju konstrukcji rozwa  
zastosowanie wst pnego podgrzania. Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany po enia spoin w stosunku 
do projektu jest dopuszczalne. 
6. Kontrola jako ci. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci. 
Ogólne zasady kontroli jako ci zawarte s  w ST „Wymagania ogólne”. 
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robot, materia ów i urz dze . 
3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i rodki techniczne do kontroli jako ci robot 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
4) Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadaj ce odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2 Badania jako ci robót w czasie budowy 
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1) wymiary i kszta t dostarczonego materia u 
2) w ciwo ci wytrzyma ciowe dostarczonego materia u 
3) wymiary i kszta t elementów przeznaczonych do scalenia w element monta owy, 
prawid owo  rozmieszczenia i wielko ci otworów pod ruby monta owe  
4) jako  i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 
5) jako  po cze  spawanych w zale no ci od kategorii po czenia i klasy konstrukcji 
spawanej 
6) wymiary wykonanych elementów monta owych 
7) kszta t wykonanych elementów monta owych 
8) jako  wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozj  a w szczególno ci sprawdzenie jako ci 
czyszczenia mechanicznego i grubo ci pow ok malarskich 
W trakcie monta u konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1) osadzenie rub kotwi cych w elementach podporowych 
2) rozmieszczenie elementów monta owych i ich wzajemne po enie w pionie i w poziome 
3) po czenia monta owe w zakresie ilo ci, rednicy i klasy wytrzyma ciowej czników 
rubowych, a w szczególno ci dokr cenie rub i nakr tek. 

Badania w czasie robot : 
1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni 
2) oceny przygotowania powierzchni do nak adania pow ok 
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3) kontroli warunków wykonywania pow ok 
4) kontroli procesu nak adania pow ok 
Kontrola oczyszczenia powierzchni : 
1) zapozna  si  ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyj ciowego pod a i 
zanieczyszcze  
2) kontrolowa  parametry stosowanej metody oczyszczenia i prac  urz dze  
3) ewentualnie uzupe ni  proces o metod  odt uszczania zat uszcze  powsta ych podczas przygotowania 
powierzchni 
4) dokona  odbioru powierzchni do malowania lub cynkowania 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte s  w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót. 
Wielko ci obmiarowe okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian 
zaakceptowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze. 
Obmiar robot okre la ilo  wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilo  robot oblicza si  wed ug pomiarów sporz dzonych z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzgl dnieniem wymaga  technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w 
ksi dze obmiaru. 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy stosowane do obmiaru robot musz  posiada  wa ne certyfikaty 
legalizacji. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte s  w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w 
odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. Gotowo  do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy przedk adaj c In ynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj  powykonawcz  robot. Ocena i 
badania powinny by  wykonane zgodnie z programem bada  zawartym w programie jako ci, obejmuj cym 
wszystkie stosowane materia y i wyroby oraz procesy wytwarzania i monta u. 
Odbiór ko cowy konstrukcji powinien obejmowa  sprawdzenie i ocen  dokumentów kontroli i bada  z ca ego 
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami innych 
obowi zuj cych norm europejskich. 
W szczególno ci powinny by  sprawdzone: 
Podpory konstrukcji 
Odchy ki geometryczne uk adu 
Jako  materia ów i spoin 
Stan elementów konstrukcji i pow ok ochronnych 
Stan i kompletno  po cze  
W protokole odbioru sporz dzonym z udzia em stron procesu budowlanego nale y poda  co 
najmniej: 
Przedmiot i zakres odbioru 
Dokumentacj  okre laj  komplet wymaga  
Dokumentacj  stwierdzaj  zgodno  wykonania a wymaganiami 
Protoko y odbioru cz ciowego 
Parametry sprawdzone w obecno ci komisji 
Stwierdzone usterki 
Decyzje komisji 
8.1 Zakres odbiorów 
Odbiorom podlega ka dy etap wykonania konstrukcji a wi c: 
Po wykonaniu konstrukcji przez wytworni  – odbioru dokonuje si  w wytworni 
Po uko czeniu monta u na placu scalania na budowie 
Odbiór ko cowy po ustawieniu konstrukcji w po eniu docelowym 
Odbiór konstrukcji u Wytwórcy 
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by  dokonany odbiór konstrukcji. 
Odbiór polega na ogl dzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich bada  przewidzianych w 
programie wytwarzania konstrukcji. Wytwórca powinien przedstawi : 
Rysunki warsztatowe 
Dziennik wytwarzania 
Atesty u ytych materia ów 
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wiadectwa kontroli laboratoryjnej 
Protoko y odbiorów cz ciowych 
Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania 
Odbiór ko cowy 
Ko cowy odbiór konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej uko czeniu. 
Do odbioru ko cowego Wykonawca powinien przedstawi  nast puj ce dokumenty: 
Dokumentacj  techniczn  obiektu i robot 
Protoko y bada  kontrolnych lub za wiadczenia (atesty) jako ci u ytych materia ów 
Protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych 
Zapisy w dzienniku budowy dotycz ce wykonanych robot 
Pisemne uzasadnienie odst pstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny 
Odbiór ko cowy powinien polega  na sprawdzeniu: 
Zgodno ci konstrukcji z dokumentacj  techniczn  i Specyfikacj  techniczn  
Prawid owo ci kszta tu i g ównych wymiarów konstrukcji 
Prawid owo ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów sk adowych 
Prawid owo ci z czy mi dzy elementami konstrukcji 
Dopuszczalno ci odchy ek wymiarowych oraz odchyle  od kierunku poziomego i pionowego 
Protokó  odbioru ko cowego zawiera: 
Dat , miejsce i przedmiot spisanego protoko u 
Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwórcy konstrukcji, Wykonawcy monta u, Biura Projektów 
opracowuj cego Rysunki 
Stwierdzenie zgodno ci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacji 
Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odst pstw od Rysunków, nie maj cych wp ywu na no no , walory 

ytkowe i trwa  obiektu 
Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okre lenie warunków eksploatacji 
8.2 Ocena wykonania elementów lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego 
1) Je eli wszystkie sprawdzenia i badania dadz  wynik dodatni, nale y uzna  wykonanie robot za w ciwe. W 
przypadku, gdy chocia  jedno ze sprawdze  da wynik ujemny, nale y uzna  ca  robot albo tylko ich cz  za 
wykonane niew ciwie. 
2) W razie uznania ca ci lub cz ci robot za wykonane niew ciwie nale y ustali , czy stwierdzone 
odst pstwa od postanowie  dokumentacji i warunków technicznych zagra aj  bezpiecze stwu budowli lub 
uniemo liwiaj  jej u ytkowanie godnie z przeznaczeniem. 
3) Konstrukcje zagra aj ce bezpiecze stwu budowli lub uniemo liwiaj ce jej u ytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem powinny by  rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawid owy oraz 
przedstawione do odbioru. 
Badania odbiorowe pow ok malarskich : 
Wygl d  powierzchni  poprzez  ocen  wzrokow  pod  k tem  jednolito ci  barwy  ,  si y  krycia  i  takich  wad  jak  
dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, p cherzyki powietrza , uszczenie sp kania zacieki 

ciwo ci pow oki takich jak : grubo  , przyczepno  i porowato  badanych przy u yciu przyrz dów i 
metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami 
Grubo  pow oki bada si  metodami nieniszcz cymi. 
Przyczepno  pow oki do pod a i przyczepno  mi dzywarstwow  bada si  metodami niszcz cymi. 
Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego , opracowanego dla realizowanego przedmiotu zamówienia opisane 
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy. 
9.Podstawa p atno ci. 
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy p atno ci. 
Ogólne zasady p atno ci s  zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
Dokumentacj  odniesienia jest: 
2) umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym wraz z harmonogramem robot 
3) zatwierdzona przez Zamawiaj cego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
4) normy 
5) aprobaty techniczne 
6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania, monta u i zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych obejmuje: 
- zakup i dostarczenie materia u, 
- oczyszczenie strumieniowo - cierne profili i blach, 
- wykonanie konstrukcji: przycinanie, po czenia spawane, skr cane, 
- ocynkowanie konstrukcji zewn trznych 
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- malowanie podk adowe, antykorozyjne konstrukcji, wykonanie w Wytwórni 
- dostawa konstrukcji na plac budowy, 
- monta  konstrukcji stalowych 
- uzupe nienie malowania podk adowego konstrukcji 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów konstrukcji oraz po czyszczeniu konstrukcji, 
- usuni cie odpadów poza teren budowy. 
W cenie jednostkowej mieszcz  si  równie  koszty likwidacji stanowisk roboczych oraz wykonania prac 
towarzysz cych, monta u i demonta u ewentualnych rusztowa  i pomostów roboczych niezb dnych do 
wykonania, 
monta u, oczyszczenia i pomalowania konstrukcji stalowych. 
10.Przepisy zwi zane. 

 Zalecenia i Instrukcje producentów. 
 Aktualne przepisy prawa oraz obowi zuj ce normy techniczne. 

 
 
ST 01-02 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRY  DACHOWYCH Z PAPY 
CPV 45260000-7 
1.Wst p. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i 
odbioru robót okre lonych w ST-00.00 pkt. 1.1. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegó owa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót uj tych w ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci u enia pokrycia dachowego z papy 
asfaltowej na welonie szklanym na lepiku 
2. Materia y. 
2.1. WyOgólne wymagania dotycz ce materia ów ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów i urz dze  
Materia y stosowane powinny mie  m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z obowi zuj cymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracj  Zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub z aktualnie obowi zuj cymi normami 
technicznymi, 
- Certyfikat na znak bezpiecze stwa, 
- Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdowa  si  termin przydatno ci do stosowania. Sposób transportu i sk adowania 
powinien by  zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowi zany jest 
posiada  na budowie pe  dokumentacj  dotycz  sk adowanych na budowie materia ów przeznaczonych do 
wykonania robót 
Materia y: 
- papa asfaltowa na welonie szklanym 
- lepik asfaltowy do stosowania na zimno 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu. 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu s  zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
3.1.2 Szczegó owe wymagania dotycz ce sprz tu. 
Do wykonania pokrycia dachowego niezb dne s : 
- szpachelka 
- nó  do ci cia 
- wa ek dociskowy z silikonow  rolk  
- przyrz d do prowadzenia rolki papy 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu. 
Ogólne zasady transportu s  zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce transportu. 
Zabrania si  transportu i sk adowania papy w pozycji le cej. 
5. Wykonanie robót. 

62



21 
 

Prace z u yciem pap asfaltowych mo na prowadzi  w temperaturze nie ni szej ni  0ºC. Temperatury stosowania 
w/w pap mo na obni  pod warunkiem, e rolki b  magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. 
+20ºC ) i wynoszone na dach bezpo rednio przed u eniem. Nie nale y prowadzi  prac dekarskich w 
przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym 
wietrze. 
Arkusze papy nale y czy  ze sob  na zak ady: 
- pod ny – 10 cm 
- poprzeczny – 12 do 15 cm 
Sklejanie warstw papy asfaltowej wykona  przy pomocy lepiku asfaltowego na zimno, o zdolno ci klejenia 
papy do papy – nie mniej ni  150 N/30cm². 

Przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy przy robotach dekarskich: 
- Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mie  aktualne karty zdrowia stwierdzaj ce brak 
przeciwwskaza  do ich wykonywania. W szczególno ci nale y zwróci  uwag  na wyniki bada  
psychotechnicznych w zakresie wyst powania zawrotów g owy, padaczki, l ków przestrzeni itp., które 
wykluczaj  mo liwo  zatrudnienia przy robotach pokrywczych. 
- Pracownicy powinni by  przeszkoleni w zagadnieniach bezpiecze stwa i higieny pracy w zakresie 
wykonywanych czynno ci. 
- Przed rozpocz ciem robót izolacyjnych pracownicy powinni by  zaopatrzeni w odzie  i obuwie ochronne oraz 
w zale no ci od wykonywanych czynno ci – w inne przedmioty ochronne, jak r kawice, maski, okulary itp. 
- Pracownicy wykonuj cy roboty pokrywcze i pracuj cy w pobli u okapów oraz na dachach o pochyleniu po aci 
powy ej 30% skierowanym na otwart  przestrze  powinni by  ubezpieczeni linami, niezale nie od istnienia 
por czy wzd  okapów i innych zewn trznych kraw dzi dachu. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci. 
Ogólne zasady kontroli jako ci zawarte s  w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegó owe zasady kontroli jako ci. 
Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z projektem 
7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót. 
Wielko ci obmiarowe okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian 
zaakceptowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.magania ogólne dotycz ce materia ów i urz dze . 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte s  w ST „Wymagania ogólne”. 
8.1.2. Szczegó owe zasady odbioru robót. 
Odbiór pokrycia z papy asfaltowej na welonie szklanym: 
Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym tak e papy warstwy wierzchniej do papy warstwy spodniej, 
polega na stwierdzeniu przez ogl dziny, czy zosta y zachowane wymagania dotycz ce sposobu ich u enia. 
9.Podstawa p atno ci. 
9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy p atno ci. 
Ogólne zasady p atno ci s  zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Szczególne zasady dotycz ce podstawy p atno ci. 
Jednostka obmiarowa jest: 
– 1 m2 wykonanego pokrycia. 
10.Przepisy zwi zane. 

 Zalecenia i Instrukcje producentów. 
 Aktualne przepisy prawa oraz obowi zuj ce normy techniczne. 
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CZ  III 

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 

 

 

 

PROJEKT KONSTRUKCJI NO NEJ ELEKTROWNI 
ONECZNEJ. 

INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU 
LABORATORIUM LINTE^2 

ul. Sobieskiego 5 

 

 

 

 

 

Wszystkie prace i roboty budowlane nale y wykonywa  i odbiera  zgodnie z aktualnymi przepisami 
prawa oraz obowi zuj cymi normami technicznymi. 

 

 

czerwiec, 2014 
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SST-E   
INSTALACJA ODGROMOWA 

 
KOD CPV – 45.31.00.00-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 
KOD CPV – 45.31.12.00-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
KOD CPV – 45.31.11.00-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

 

 

1. WST P 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI - Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  
wymagania dotycz ce instalacji odgromowej na dachu budynku LINTE^2 . 

1.2. INWESTOR Inwestorem jest POLITECHNIKA GDA SKA Wydzia  Elektrotechniki i Automatyki  
Gda sk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 

1.2.Zakres stosowania SST - Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac  wymienionych w punkcie powy ej. 

1.3.Zakres prac obj tych specyfikacj  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe wyst puj ce przy 
wykonaniu i odbiorze instalacji odgromowej, a tak e roboty tymczasowe oraz prace towarzysz ce. 

1.4.Opis prac przewidzianych w projekcie 

Budowa nowej instalacji odgromowej 

1.5.Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi normami oraz przepisami i OST. 

2. MATERIA Y 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w OST. 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Instalacja odgromowa: 

Pr ty ocynkowane o rednicy 8 mm 

Elementy czeniowe 

Materia y stosowane do budowy powinny mie : 

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  
europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  
specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, lub 
deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy 
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ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj  Europejsk , lub znakowanie znakiem budowlanym, 

co oznacza, e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , b  uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”. 

3. SPRZ T 

E.1.3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST – „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Do wykonania robót nale y stosowa  jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  
Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci zaakceptowanym przez Inwestora. 

W przypadku braku takich ustale  w dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inwestora. Sprz t stosowany do wykonania robót musi by  utrzymany w dobrym stanie i 
gotowo ci do pracy, oraz spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 

ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST – „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2.Sk adowanie materia ów 

Zgodnie z ogólnymi zasadami opisanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.2.Odtworzenie instalacji odgromowej powinno by  wykonane zgodnie z projektem pierwotnym. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli i jako ci robót podano w OST - „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST –„Wymagania ogólne” pkt 7. 

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z SST, harmonogramem 
finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem finansowym przygotowanym przez 
Wykonawc . 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w OST – „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2.Opis sposobu odbioru robót 
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- Do odbioru robót powinny by  przed one nast puj ce dokumenty: 

dokumentacja wykonawcza, dziennik budowy, oraz dokumentacja powykonawcza wraz z 
naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji 
budowy. 

Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmowa : 

- sprawdzenie wykonania po cze  i rodzaju zastosowanych czników, 
- sprawdzenie rednicy pr tów w instalacji odgromowej 

Przy odbiorze nale y sprawdzi  : 
Prawid owo  po cze  instalacji odgromowej 

Po wykonaniu uziomów ochronnych, nale y wykona  pomiary ich rezystancji.  

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1.Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST – „Wymagania ogólne” 

9.2.Zasady rozliczenia i p atno ci 

Rozliczenie robót zwi zanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych mo e by  dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi 
przez Wykonawc  w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu 
odbiorów cz ciowych robót. Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu 
robót stanowi warto  tych robót obliczona na podstawie obmiaru i ceny jednostkowej z kosztorysu 
ofertowego. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE: 

- Zalecenia i Instrukcje producentów. 
- Aktualne przepisy prawa oraz obowi zuj ce normy techniczne. 
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Firma Projektowo Usługowa "Wela" ul. Skarżyńskiego 10G/1,80-463 Gdańsk

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Konstrukcja nośna elektrowni słonecznej Laboratorium LINTE^2
ADRES INWESTYCJI   :     Gdańsk, ul. Sobieskiego 7 dz. nr 235 obręb 54
INWESTOR   :     Politechnika Gdańska Budynek Elektrotechniki i Automatyki 
ADRES INWESTORA   :     Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
BRANŻA   :     budowlana, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Gizela Bielawska
DATA OPRACOWANIA   :     2014-06-26

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     IIkw2014

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ................................................    % R, S
  Zysk [Z] ......................................................................    % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
  VAT [V] ......................................................................    % (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klasyfikacja robót:
 CPV  45223100-7 Montaż konstrukcji metalowej
 CPV  45260000-7 Pokrycia dachowe
 CPV  45312311-0   Montaż instalacji piorunochronnej 
 
osztorys opracowano w oparciu o  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r  Dziennik  Ustaw nr 130, poycja 1389 w spra
wie określenia metod i podstaw sprawdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych ora z planowa
nych kosztów robót określonych w programie funkcjonalno - użytkowycm 

Norma3 Nr 3708-l8d4r2ZR
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politechnika linte KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PG  Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

1 Montaż stojaków
1

d.1
KNR-W 2-01
0113-01

Roboty pomiarowe geodezyjne - wytyczenie osi dźwigarów dachowych kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

KNR 4-06
0306-02

Wykonanie i montaż  konstrukcji podstaw pod urządzenia o masie do 500 kg t

<stojak typ 1>0.1671*40 t 6.68
RAZEM 6.68

3
d.1

KNR 4-06
0306-02

Wykonanie i montaż konstrukcji podstaw pod urządzenia o masie do 500 kg t

<stojak typ 2>0.1675*46 t 7.71
RAZEM 7.71

4
d.1

KNR 4-06
0303-07

Wykonanie i montaż konstrukcji szyn montażowych alu m

<poziome>287.4 m 287.40
<ukośne>87.0*1.7 m 147.90

RAZEM 435.30
5

d.1
KNR 2-11
0410-01

Wykonanie balastu z  płyt chodnikowych 50*50*7 m2

0.5*0.5*4*2*(40+47) m2 174.00
RAZEM 174.00

2 Izolacja dachu
6

d.2
KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą asfaltową na welonie szklanym m2

2.15*46 m2 98.90
RAZEM 98.90

3 Instalacja odgromowa
3.1 Instalacja odgromowa

7
d.3.

1

KNR 5-08
0601-15

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym
papą lub blachą

szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

8
d.3.

1

KNR 5-08
0606-01

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zain-
stalowanych wspornikach na dachu płaskim

m

36.0 m 36.00
RAZEM 36.00

9
d.3.

1

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersal-
nych krzyżowych

szt.

12.0 szt. 12.00
RAZEM 12.00

10
d.3.

1

KNR 5-08
0618-02

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych odgałęź-
nych 3-wylotowych

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

11
d.3.

1

KNR 5-08
0615-04

Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18mm na dachu lub dymni-
ku stromym

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

12
d.3.

1

KNR-W 5-08
0615-02

Montaż masztu na trójnogu szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

13
d.3.

1

KNR 5-08
0603-03

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wsporni-
kach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do
120mm2

m

6.0 m 6.00
RAZEM 6.00

14
d.3.

1

KNR 5-08
0621-02

Montaż osłon o dł. do 2m przewodów uziemiających na cegle szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

15
d.3.

1

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

6 pomiar. 6.00
RAZEM 6.00

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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politechnika linte KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.3.
1

KNP 18
1346-01.01

Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze
złącze kontrolne

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

3.2 Montaż koryt kablowych
17

d.3.
2

KNR 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szer.100mm m

273.0 m 273.00
RAZEM 273.00

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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