
SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-07

Kod CPV 45223100-7
MONTAś KONSTRUKCJI METALOWYCH

BALUSTRADY RUROWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Kluczbork  kwiecień 2008



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

2

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP ....................................................................................................................  3

1.1. Przedmiot ST ....................................................................................................  3

1.2. Zakres stosowania ST ......................................................................................  3

1.3. Zakres robót objętych ST ..................................................................................  3

1.4. Podstawowe określenia ....................................................................................  3

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót .................................................................  3

2. MATERIAŁY .............................................................................................................  3

3. SPRZĘT ...................................................................................................................  4

4. TRANSPORT ...........................................................................................................  4

5. WYKONANIE ROBÓT .............................................................................................  4

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ...............................................................................  4

7. OBMIAR ROBÓT .....................................................................................................  5

8. ODBIÓR ROBÓT .....................................................................................................  5

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .......................................................................................  6

10. PRZEPISY ZWIĄZANE .........................................................................................  6

NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna

ST-00 - Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ITB – Instytut Techniki Budowlanej

 



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

3

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i odbioru  robót  montaŜowych  balustrad  klatki  schodowej  z  profili
rurowych  ze  stali  nierdzewnej  w  ramach  budowy  Sali  gimnastycznej  z  zapleczem
socjalnym, pomieszcze ń dydaktycznych oraz infrastruktury technicznej .

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu
wykonanie :

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów,
wymagań  i  sposobów  oceny  podłoŜy,  wymagań  dotyczących  wykonania  i  montaŜu
balustrady schodowej z profili rurowych nierdzewnych oraz ich odbiorów.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST-00  „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz
za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY

2.1.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST-00.

2.2. Rodzaje materiałów
Zastosowanym materiałem  do  wykonania  balustrad  są  elementy  rurowe  stalowe  ze

stali  nierdzewnej  lub  systemowe:  o  średnicach  poręczy  i  pochwytów  o45mm,  słupków
o50,8mm, wypełnienia pionowego z rurek stalowych nierdzewnych o14 mm łączonych ze
słupkami 
i rurkami pośrednimi poziomymi o22mm. Mocowanie balustrady „od góry” typu GNTS.

Elementy  balustrad  powinny  zostać  dostarczone  na  budowę  w  zestawach  dla
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kaŜdej  balustrady  osobno  i  być  zaopatrzone  w  dokument  dostawy,  który  powinien
zawierać:
•rodzaj materiału z zaświadczeniem jakości wydanym przez jego producenta
•asortyment, ilość oraz oświadczenie o kompletności zestawu
•gwarancję jakości wyrobu oraz atesty i certyfikaty dopuszczające wyroby do stosowania

 
w budownictwie.

Producent  powinien  dostarczyć  wytyczne  o  transporcie  i  składowaniu  oraz  warunki  i
instrukcje montaŜu balustrad.

3. SPRZĘT

Roboty  moŜna  wykonać  przy  uŜyciu  innego  sprzętu  odpowiedniego  dla  danego
rodzaju robót, zaakceptowanego przez Nadzór.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Transport  elementów  balustrad  naleŜy  dokonać  w  oryginalnych  opakowaniach
producenta,  dowolnym  środkiem  transportu,  zaakceptowanym  przez  Nadzór,  w
warunkach  zabezpieczających  przed  czynnikami  zewnętrznymi  i  uszkodzeniami
mechanicznymi.

Składowania  elementów  balustrad  naleŜy  dokonać  w  oryginalnych  opakowaniach
producenta,  stosując  się  do  jego  wytycznych,  w  warunkach  zabezpieczających  przed
czynnikami zewnętrznymi 
i uszkodzeniami mechanicznymi.
 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymag ania ogólne” .

Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane
roboty budowlane.

Przystępując  do  wykonania  montaŜu  balustrad  naleŜy  dokładnie  zapoznać  się  z
warunkami  i  instrukcją  montaŜu  wydaną  przez  producenta,  a  następnie  wyznaczyć  na
elementach budowlanych miejsca mocowania, zgodnie z dokumentacją  projektową,  dla
zapewnienia  zakładanych  wymiarów  balustrad  i  wykonać  odpowiedniej  średnicy  i
głębokości  otwory  do  zamontowania  kotew.  Za  ich  pomocą  zamocować  do  podłoŜa
systemowe elementy (stopki, łączniki itp.), a następnie zgodnie  
z instrukcją dokonać montaŜu pozostałych elementów balustrady.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  .

Kontrolą powinno być objęte: 

•sprawdzenie zgodności elementów balustrady z dokumentem dostawy
•sprawdzenie lokalizacji balustrady w odpowiednim miejscu 
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•sprawdzenie prawidłowości wykonania czynności zawartych w. niniejszej specyfikacji
•sprawdzenie  podstawowych  wymiarów  montowanych  balustrad,  długości,  wysokości,

kształtu,  odstępu,  prostoliniowości,  zachowania  pionów,  poziomów,  jednolitości
nachylenia w stosunku do posadzki, odległości między pochwytami  i  braku uszkodzeń
(zagięcia, wgniecenia, pęknięcia itp.)

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagan ia ogólne”.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostki  obmiarowe  zgodnie  z  Przedmiarem  i  jednostkami  zawartymi  w  kosztorysie
ofertowym.

3. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagan ia ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbiór cz ęściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności
kierownika budowy.

Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia
robót jeŜeli umowa taką formę przewiduje.

8.3. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)

Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonanie  robót  w
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie
przedłoŜonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów  oraz  dokonanej  ocenie
wizualnej.

Zasady  i  terminy  powoływania  komisji  oraz  czas  jej  działalności  powinna  określać
umowa.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny przeprowadza się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość
jest  określona  w  umowie.  Celem  odbioru  pogwarancyjnego  jest  ocena  stanu  balustrad
po  uŜytkowaniu  w  okresie  gwarancji  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
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Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  elementów
stalowych z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy
wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych konstrukcjach stalowych.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST-00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści

Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  za  wykonane  roboty   moŜe  być
dokonana według następujących sposobów:

- rozliczenie  ryczałtowe  gdy  podstawą  płatności  jest  ustalona  w  dokumentach
umownych  stała  wartość  wynagrodzenia;  wartość  robót  w  tym  przypadku  jest
określona  jako  iloczyn  ceny  jednostkowej  i  ilości  robót  określonych  na  podstawie
dokumentacji projektowej i umowy,

W  jednym  i  drugim  przypadku  rozliczenie  moŜe  być  dokonane  jednorazowo  po
wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym odbiorze  lub  etapami  określonymi  w
umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Roboty  przy  wykonywaniu  balustrad  aluminiowych  płatne  są  wg  obmiaru  na

podstawie ceny jednostkowej zawierającej:
•Wytyczenie miejsc mocowania balustrady
•Wykonanie  otworów  w  podłoŜu  i  montaŜ  za  pomocą  kotew  elementów  mocujących

balustrady (stopki, łącznik itp.)
•MontaŜ pozostałych elementów balustrady.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez
indywidualnych oznaczeń tolerancji
PN/-71/H-034651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności
korozyjnej środowiska.
PN/-77/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia wiatrem.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.


