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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
przy remoncie staw IV Bramy Torowej na torze wodnym Szczecin-Świnoujście. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania ogólne dla robót objętych 
specyfikacją: 

 
ST-1. Remont konstrukcji stalowej 21 

ST-2. Metalizacja 29 

ST-3. Powłoka malarska 37 

ST-4. Remont cokołu 53 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 

1.4.1. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. nr 10 z 18.02.1995 r.) 

 

1.4.2. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, a proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do stosowania, 
W budownictwie (zgodnie z Ustawą Prawo budowlane) certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu  z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów dla 
których nie ustalono PN). 

 

1.4.3. Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią urzędu wydającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń 
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą 
i Projektantem. 

1.4.4. Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania robót, wydawania poleceń Wykonawcy i do występowania w imieniu 
Zamawiającego w sprawach realizacji Kontraktu. 

 
1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
1.4.6. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 

1.4.7. Rejestr Obmiarów – opatrzony pieczęcią Zamawiającego akceptowany przez Kierownika 
Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę 
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obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
1.4.8. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.9. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem   Dokumentacji 

Projektowej. 
 
1.4.10. Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (ślepy kosztorys). 

1.4.11. Zamawiający – jednostka budżetowa która zatrudnia Wykonawcę do wykonania robót. 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Danych kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, lokalizację obiektu, Dziennik Budowy oraz Dokumentację 
Projektową. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 
urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony istniejących punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
i nawigacyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa dostarczona przez Zamawiającego będzie się składać 
z następujących części: 
1. Projekt budowlano-wykonawczy remontu stawy Bramy Torowej  
2. Przedmiar robót w układzie kosztorysowym. 
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
 

Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej: 
 

1. Projekt organizacji placu budowy. 
Projekt należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. 

2. Dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót, w tym szczególnie: 
- atest czystości dna. 

 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do 
dokumentacji projektowej wynikłe w trakcie realizacji robót. 
 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
Dokumentacja Projektowa, Przedmiar Robót i Specyfikacje Techniczne stanowią część 
Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczonego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną, a będą miały wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót, a w szczególności: 
- takiego prowadzenia robót, by nie stwarzać zagrożeń w żegludze na czynnym torze 

wodnym, 
- zapewnienia warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: oświetlenie 
i znaki ostrzegawcze, sygnały, strażników, drogi  tymczasowe, ogrodzenie tymczasowe 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów, pieszych i żeglugi oraz 
wykonywanych prac. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy znaków i świateł 
ostrzegawczych, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: 
- stosować się do przepisów Ustawy o odpadach z 27.06.1997 (Dz. U. z 13.08.1997) 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, wykopów i dróg dojazdowych 
2) Środki zabezpieczające przed: 

I. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi oraz odpadami z robót rozbiórkowych, 

II. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
III. możliwością powstania pożaru.  

Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest przed rozpoczęciem działalności 
powodującej powstawanie odpadów przedłożyć właściwemu organowi informację 
o wytwarzanych odpadach, ilości i sposobie zagospodarowania. Odpady i ich ilość określić 
należy na podstawie obmiarów z odliczeniem odpadów przeznaczonych do ponownego 
wykorzystania. 
Odpady po segregacji oraz ocenie co do możliwości ponownego wykorzystania zostaną 
odtransportowane do: 
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złom – przedsiębiorstwa zajmujące się skupem metali na złom, 
gruz ceglany i betonowy– składowisko odpadów komunalnych. 

 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony  przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Wymagany 

przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. 
 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną a jej użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne, które zostały 
wykazane w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 



Specyfikacja techniczna ST-0. Wymagania ogólne 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
Remont staw IV Bramy Torowej 

8 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktu. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania przez Inspektora Nadzoru 
potwierdzenia zakończenia robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia budowy w taki sposób, aby  
budowla lub jej elementy były utrzymywane w zadawalającym stanie przez cały okres 
realizacji, aż do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie lub zabezpieczenie 
robót, to nie później niż ciągu 24 godzin od otrzymania polecenia, od Inspektora Nadzoru, 
powinien przystąpić do usunięcia zaniedbań. 

 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając mu odpowiednie świadectwa i certyfikaty. 
 

2.    MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Ponadto powinny być zgodne 
z Polskimi Normami lub powinny posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności 
lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z 09.11.1999 – Dz. U. nr 5/00 poz 53). 
Wykonawca dla potwierdzenie jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub 
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznej. 

 

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
a. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
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producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b. Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu. 

 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie odpowiednio skorygowany. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje je na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 

 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni by tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy muszą być uzgodnione z Inspektora Nadzoru, natomiast znajdujące się poza 
terenem budowy organizuje i zabezpiecza Wykonawca. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiałów, lub okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
nie korzystnych wpływów na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji 
Technicznej, Programowi Zapewnienia Jakości lub Projekcie Organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 
i wskazaniach Inspektora Nadzoru  w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca w razie potrzeby dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania oraz wymaganych okresowych 
prób i badań. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna przewidują 
możliwość  wariantowego użycia sprzętu, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem tego sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora 
Nadzoru. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 

 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport drogowy 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń przy transporcie materiałów 
oraz sprzętu na i z terenu robót.  
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminach przewidzianych Kontraktem. 

Koszty związane z usunięciem uszkodzeń dróg spowodowane użyciem 
niewłaściwych środków transportu obciążać będą Wykonawca.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
4.2. Transport wodny 

Stosowany do wykonania robót przewidzianych Kontraktem tabor pływający  powinien 
spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa żeglugi.  

 
6. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normowe występujące przy produkcji i badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i  organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a. część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- organizację ruchu drogą wodną wraz z oznakowaniem robót, 
- BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
zestaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

 

b. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu lądowego z podaniem sposobu za i rozładunku, 
- rodzaj i ilość środków transportu wodnego z podaniem sposobu za i rozładunku, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
- sposób magazynowania materiałów, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 
jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wynik badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
 

Inspektora Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę 
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w Specyfikacji Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
zaakceptowanych przez niego. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia wyników badań, Inspektora Nadzoru 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 
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ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że wyniki 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a. certyfikat bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a. 
i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację 
Techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określając 
w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczane przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, 
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- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w Dokumentacji Projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych 
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzanych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru  do 
ustosunkowania się.  
Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
(2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 
  
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1) do (3) następujące 
dokumenty: 
a. pozwolenie na realizację zadania budowy (pozwolenie na budowę), 
b. protokoły przekazania terenu budowy, 
c. decyzje administracyjne i uzgodnienia z osobami trzecimi oraz inne dokumenty 

prawne, 
d. protokoły odbioru robót, 
e. protokoły z narad i ustaleń, 
f. korespondencję na budowie. 
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(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane w miejscu ustalonym w Kontrakcie i będą 
odpowiednio zabezpieczone. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych 
w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3  dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności  na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczane w m³ jako długość pomnożona przez średni przekrój.   

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą wyrażane w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.  
Głębokości wodne należy mierzyć w metrach, pionowo od lustra wody do dna echosondą 
lub sondą ręczną. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie  
technicznym, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także występowania dłuższej przerwy w robotach 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów.  
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W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Rejestru Obmiarów, Którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b. odbiorowi częściowemu, 
c. odbiorowi ostatecznemu, 
d. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
 Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  zakończenie robót i przyjęcie 
dokumentów, o których mowa w pkt 8.5. 
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Dokumentach Kontraktowych. 
 

8.5.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany powstałe w trakcie realizacji 

Kontraktu w stosunku do podstawowej dokumentacji projektowej. 
2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub 

zamienne). 
3. Receptury mieszanek i ustalenia techniczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 

Specyfikacją Techniczną i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości. 
6. Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 

Specyfikacją Techniczną i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości. 
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót. 
9. Atest czystości dna. 
10. Inne dokumenty wymagane przez Zleceniodawcę. 

          

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawiane wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie które powinny uwzględniać koszty organizacji placu budowy, 

magazynów, biur i laboratoriów, koszty montażu utrzymania i późniejszego 
demontażu instalacji tymczasowych (dróg, budynków, nabrzeży, wody, 
elektryczności, kanalizacji itp.), oznakowania tymczasowego, zapewnienia 
środków ochrony osobistej i BHP na placu budowy oraz koszty ogólne biura 
głównego Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- kwotę ryczałtową urządzeń technicznych Zamawiającego, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe podane przez Oferenta w Kosztorysie traktowane 
są jako ostateczne i nie będą uwzględniane żadne roszczenia płatności dodatkowych za 
roboty, chyba że roszczenia te wynikają z warunków Kontraktu. 
 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 
zawartych w Specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruch drogowego i wodnego 

Koszt wybudowania ewentualnych objazdów, przejazdów oraz organizację ruchu 
obejmuje: 
a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem jego kopii 
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 
z postępu robót, 

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, w tym oznakowania żeglugi, 

c. opłaty za zajęcia terenu, 
d. przygotowanie terenu, 
e. tymczasowe nawierzchnie, ewentualnie tymczasowe konstrukcje cumownicze, 
f. tymczasowe przebudowy urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a. oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b. utrzymanie płynności ruchu publicznego i wodnego. 
 
Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a. usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 
dni przed datą składania ofert), o ile nie zostanie postanowione inaczej. 
Roboty wykonywane będą w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich 
postanowień na równi ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych. 
Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem mniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontu 
konstrukcji stalowych przy remoncie staw IV Bramy Torowej na torze wodnym szczecin-
Świnoujście. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisy techniczne i rysunki, wykonanie elementów 
i konstrukcji stalowych obejmuje: 
 

� demontaż drzwi okrętowych – 3 szt. (wymiar 180 × 60 cm) i ich warsztatowa naprawa 

– wymiana blachy pokrycia i uszczelek gumowych, naprawa zawiasów, oczyszczenie, 

pokrycie powłoką malarską, 
 

� demontaż wysięgnika usytuowanego na południowej nodze wieży, 

� demontaż blach pokładowych wszystkich pomostów występujących na stawie: 

górnego i dolnego laterny oraz obu pomostów wieży kratowej,  
 

� wstępne zewnętrzne oczyszczenie konstrukcji, 

� ewentualna wymiana stalowych elementów konstrukcji stalowej, których konieczność 
wymiany zostanie stwierdzona w czasie wstępnego oczyszczania konstrukcji oraz 

podczas demontażu blach pomostowych, 
 

� wycięcie skorodowanych fragmentów poszycia ścian szybu komunikacyjnego i 

laterny, 
 

� naspawanie nakładek z blachy w miejscu wyciętych fragmentów poszycia, 

� zewnętrzne oczyszczenie obiektu, 

� pokrycie konstrukcji powłoką cynkową – natryskiwanie cieplne, 

� pokrycie konstrukcji powłoką malarską, 

� wykonanie i montaż gotowych krat pokładowych obu pomostów laterny oraz obu 

pomostów wieży kratowej (rys. nr 10, 11, 12 i 13), 
 

� wykonanie i montaż nowej drabiny wejściowej na pierwszy pomost konstrukcji 

kratowej (rys. nr 14). 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami 

i ST zawartymi w ST-0-0 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

 
2. MATERIAŁY 
 

2.1.  Stal  konstrukcyjna 
Do wykonania konstrukcji stalowych należy stosować stal węglową zwykłej jakości 
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ogólnego przeznaczenia gatunku St3SX. Stal St3S powinna spełniać wymagania normy 

PN-72/H-84020. 

Wyroby stalowe muszą : 
a)  mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych 

przewieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-01102. 

b)  spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 

• dla blach uniwersalnych i grubych PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 

i PN-83/H-92203 

• dla blach nieckowatych i cylindrycznych  PN-81/H-92121 

• dla blach żeberkowych  PN-73/H-92127 

• dla walcówki, prętów i kształtowników  PN-81/H93000,  PN-85/H-93001 

• dla kątowników równoramiennych  PN-81/H-93401 

• dla kątowników nierównoramiennych  PN-81/H-93402 

• dla ceowników  PN-86/H-93403 

• dla teowników  PN-86/H-93406 

• dla dwuteowników  PN-86/H-93407 

 W przypadkach braku atestów hutniczych lub w przypadkach uzasadnionych wątpliwości 

kontrola wewnętrzna Wytwórcy konstrukcji lub Inspektor Nadzoru winny zarządzić 
przeprowadzenie badań w celu określenia składu chemicznego i/lub cech 

wytrzymałościowych stali. Koszty tych badań obciążają wykonawcę (wytwórcę), jako 

zobowiązanego do przedstawienia świadectw i atestów. 
 

2.2.  Kraty pomostowe 
Kraty zgrzewane systemowe z płaskowników stalowych ocynkowane ogniowo 

2.3. Materiały spawalnicze i śruby montażowe 
 Materiały spawalnicze używane do spawania konstrukcji winny być pod względem 

wytrzymałościowym dostosowane do materiału łączonych elementów. Takich materiałów 

należy również używać do mocowania wszelkiego rodzaju elementów oprzyrządowania, 

uchwytów i przepałów technologicznych. 
Zamówienia na łączniki (śruby montażowe) i materiały spawalnicze składa Wytwórca 
stalowej konstrukcji u zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru wytwórców tych 
materiałów.  
Na Wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców 
i przechowywania atestów potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie 
przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawione 
wraz z dostawą każdej partii materiałów. Badania, które warunkują wystawienie atestów 
Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na własny koszt. 
Spełnione muszą być wymagania następujących norm przedmiotowych: 
- dla nakrętek do śrub wg PN-M-82144. 

- dla nakrętek niskich stosowanych jako przeciwnakrętka wg PN-M-82153 

- dla podkładek pod śruby wg PN-M-82002, PN-M-82003, PN-M-82005, PN-M-82006, 

PN-M-82008, PN-M-82009 , PN-M-82018 

- dla śrub montażowych wg PN-M-82101 

- dla elektrod wg PN-M-69430 i PN-M-69433  

- dla drutów spawalniczych wg PN-M-69420 

- dla topników do spawania łukiem krytym wg PN-M-69355 

- dla topników do spawania żużlowego wg PN-M-69356 

Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według 

gwarancji dostawcy. 

Śruby ocynkowane klasy 8.8 powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych 

pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający 

segregację na poszczególne asortymenty. 
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Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych 

i ogrzewanych pomieszczeniach. 

Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej 

konstrukcji mostowej powinny być oddzielone od pozostałych. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją przewiduje się użycie następującego 

sprzętu podstawowego: 

- rusztowania systemowe 

- zestawy do cięcia stali (palnik acetylenowo-tlenowy), 

- spawarka elektryczna 500 A, 

- dźwig samojezdny (minimum 5Mg), 

- samochody skrzyniowe, 

- przyczepa dłużycowa, 

- ciągnik kołowy 110 kM, 

- ponton roboczy nośności 200 ton,  

- holownik, 

- dźwig pływający (minimum 5Mg), 

- dźwig samojezdny (minimum 5Mg). 
 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny 

odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji 

aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali 

konstrukcyjnej powinny być utrzymywane wstanie suchym i składowane nad gruntem na 

odpowiednich podporach. Niedopuszczanie jest długotrwałe składowanie stali 

niezabezpieczonych przed opadami. 

Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie 

z PN-H-01102. Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania 

konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów należy przenieść oznaczenia na części pozbawione 

oznaczeń. 
 
 

 5. WYKONANIE KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW STALOWYCH 
5.1. Obróbka elementów 
5.1.1. Cięcie elementów 

Stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne a dla elementów 

pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. 

Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre 

brzegi po cięciu należy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r =2 mm lub 

większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, 

które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które 

osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4 wg PN-M-69774.  

Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być 
oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i rozprysków materiału. 

 

5.1.2. Prostowanie i gięcie elementów 

 Prostowanie i gięcie na zimno w walcach i prasach blach grubych i uniwersalnych, 

płaskowników i kształtowników dopuszcza się w przypadkach, gdy promienie krzywizny 

r są nie mniejsze, a strzałki ugięcia f nie większe niż graniczne dopuszczalne wartości 

podane w tabeli 1 z PN-89/S-10050. 

 Przy prostowaniu i gięciu na zimno nie wolno stosować uderzeń, a stosować należy siły 

statyczne. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości strzałki ugięcia lub 

promienia krzywizny podanych w tabeli 1 prostowanie i gięcie elementów stalowych 
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należy wykonać na gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w 

temperaturze nie niższej niż 750oC. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 

razy większy niż obszar prostowany lub odkształcany. Kształtowniki należy nagrzewać 
równomiernie na całym przekroju. 

 Chłodzenie elementów powinno odbywać się powoli w temperaturze otoczenia nie niższej 

niż +5oC, bez użycia wody. 
 

5.2. Przygotowanie elementów konstrukcji do składania 
5.2.1. Przygotowanie brzegów i powierzchni elementów do spawania 

 Brzegi i powierzchnie elementów powinny być przygotowane do spawania zgodnie 

z projektem technologii spawania. 

 Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące 

powierzchnię cięcia wg PN-M-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy 

głębokim przetopie materiału rodzimego nie większe niż dla klasy 3-3-3-3. 
 

5.2.2. Powierzchnie przylegające 

 Powierzchnie pracujące na docisk powinny być obrobione. Współczynnik chropowatości 

Ra tych powierzchni wg PN-87/M-04251 nie powinien być większy niż 2,5 µm. 
 

5.3. Składanie konstrukcji stalowej 
 Spawanie konstrukcji należy wykonać zgodnie z projektem technologii spawania. 

Wszystkie prace spawalnicze można powierzyć jedynie wykwalifikowanym spawaczom, 

posiadającym aktualne uprawnienia. Niezależnie od posiadanych uprawnień zaleca się 
sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy przez wykonanie próbnych złączy 

elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy 

elektrod zasadowych). Każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem 

spawacza, wybijanym na obu końcach krótkich spoin w odległości 10 do 15 mm od 

brzegu, a na długich spoinach w odległości co 1m 

 Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości 

powinna być wyższa niż 0o C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5oC. 

Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu 

przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych warunkach 

atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80%, mżawka, wiatry  

o prędkości większej niż 5 m/sek., temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) należy 

opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości. 

Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15 mm od rowka 

spoiny należy przed spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych 

zanieczyszczeń do czystego metalu. 

 Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem 

tlenowym, usuwając zgorzelinę i  nierówności. Wszystkie spoiny czołowe powinny być 
podpawane lub wykonane taką technologią (np. przez zastosowanie odpowiednich 

podkładek lub wycinanie grani i jej podpawanie), aby grań była jednolita i gładka. 

Dopuszczalna wielkość podtopienia lub wklęśnięcia grani w podspoinie  wg PN-85/M-

69775 wg klasy wadliwości W1 dla złączy specjalnej jakości i W2 dla złączy normalnej 

jakości. 

 Obróbka spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę 
mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie 

przekroczy 3 % tej grubości. 

 Przygotowanie elementów do wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków do 

spawania) należy wykonać wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-

74/M-69016, PN-65/M-69017, PN-88/M-69018. 

 Do wykonania połączeń spawanych można używać wyłącznie materiałów spawalniczych 

przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć zaświadczenie 

o jakości. Do wykonania spoin sczepnych należy stosować spoiwa w gatunku takim 
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samym jak na warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniając. 

 Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników 

powinny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 

Wystąpienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów białych kryształów świadczy 

o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu 

wody w reakcję chemiczną ze składnikami otuliny. 

 Sprzęt spawalniczy powinien umożliwić wykonanie złączy spawanych zgodnie 

z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną . Jego stan techniczny powinien  

zapewnić utrzymanie określonych parametrów spawania, przy czym wahania natężenia 

i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekroczyć 10 %. 

 Czołowe spoiny elementów należy kończyć poza przekrojem samego elementu, używając 

do tego płytek wybiegowych. Płytki wybiegowe powinny mieć tę samą grubość i kształt co 

spawane elementy.  

Po przymocowaniu płytek (za pomocą zacisków) spoiny powinny być na nie wprowadzone 

na długość co najmniej 25 mm. Przy usuwaniu płytek wybiegowych należy przeprowadzić 
cięcie w odległości co najmniej 3 mm od brzegu pasa, a następnie usunąć nadmiar przez 

obróbkę mechaniczną. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program badań 

Program badań obejmuje : 

a) badania materiałów, spoin i połączeń spawanych (kontrola wewnętrzna w wytwórni 

+ ewentualnie kontrola zewnętrzna inwestora.) 

b) badania konstrukcji w czasie montażu na miejscu budowy (kontrola zewnętrzna) 

c) badania konstrukcji całkowicie zmontowanej przed oddaniem do eksploatacji (kontrola 

zewnętrzna). 
 

6.2. Badanie materiałów i konstrukcji w wytwórni przed wysłaniem na plac budowy 
6.2.1.  Badanie kontrolne stali 

 Należy sprawdzić atesty materiałów stalowych i protokoły odbioru z hut. 

 

6.2.2.  Badanie elementów stalowych 

 Należy sprawdzić, czy użyte do konstrukcji elementy stalowe: blachy grube 

i kształtowniki są zgodne z dokumentacją techniczną i odpowiadają właściwym normom, 

czy odchyłki prostoliniowości i kształtu przekroju i elementu nie przekraczają 
dopuszczalnych wartości. Nie wolno stosować do konstrukcji elementów stalowych 

z odzysku o nie znanej historii bez badania ich cech. 

Poza tym należy sprawdzić, czy : 

• długość elementów i ich kształt są zgodne z rysunkami warsztatowymi  

• powierzchnie przylegające są dostatecznie szczelne  

• krawędzie są właściwie obrobione 

• elementy są właściwie oznakowane 

 

6.2.3.  Sprawdzenie wymiarów konstrukcji obejmuje: 

• zasadnicze wymiary konstrukcji, tj. rozpiętość, wysokość, rozstaw 

• przekroje belek głównych, poprzecznych i podłużnych, rozstaw poprzecznic i żeber 

stężających 

• średnice, liczbę i rozstaw otworów na śruby 

 Dokładność pomiaru powinna wynosić 1 mm. Wyniki pomiarów powinny być zgodne 

z projektem technicznym i rysunkami warsztatowymi. 
 

6.2.4.  Badanie materiałów spawalniczych ( spoiwa) 

 Badanie materiałów spawalniczych polega na sprawdzeniu, czy mają one atesty wydane 

przez wytwórnię tych materiałów, gwarantujące zgodność tych materiałów 

z przedmiotowymi normami podanymi w 1.3. oraz, czy okres ważności gwarancji nie 
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został przekroczony. 

Jeśli materiały spoiwa nie mają atestów lub jeśli okres gwarancji podany w atestach już 
minął należy w wytwórni konstrukcji stalowych wykonać przy użyciu tych materiałów 

badania stopiwa i złącz sprawnych podane w 5.2.6. 

 Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. 

Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm 

żużlowych lub zaklęśnięć. W spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie 

powinna przekraczać 15% grubości spawanych elementów. 

 Wady spoin pachwinowych i czołowych wykrywalne przez oględziny spoin 

i makroskopowe nieniszczące badania określa się wg PN-75/M-69703. Wymaga się 
zachowania klasy wadliwości nie wyższej niż W2 wg PN-85/M-69775. Spoiny powinny 

być zbadane prześwietleniem zgodnie z planem prześwietleń lub badań ultradźwiękowych 

wg PN-89/M-70055/02 podanym w projekcie technologii spawania. Na radiogramie 

powinny być podane: jego numer, nazwa wytwórni oraz wskaźnik jakości obrazu wg PN-

77/M-70001. Na konstrukcji obok każdej spoiny powinno być odbite jej oznaczenie 

zgodnie z oznaczeniami na planie prześwietleń lub badań ultradźwiękowych, a na okres 

prześwietlania spoiny należy na konstrukcji umieścić oznaczenie spoiny z podziałem spoin 

długich. 

 Wszystkie spoiny czołowe należy prześwietlać na całej ich długości. Na podstawie 

radiogramów wykonanych wg PN-72/M-69770 oraz wad spoin określonych wg PN-75/M-

69703 i wykrytych prześwietleniem wg PN-74/M-69771 należy określić klasę spoiny 

zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-85/M-69775. Klasa ta powinna być wpisana do protokołu 

badań spoin. 

 Spoiny czołowe specjalnej jakości odpowiadać klasie wadliwości złącza R1, a normalnej 

jakości klasie R2 wg PN-87/M-69772. Złącza za pomocą spoin czołowych powinny być 
zbadane na zginanie wg PN-88/M-69720. Złącza te należy również zbadać na udarność 
samej spoiny strefy przejścia i strefy ciepła materiału wg PN-88/M-69773. 

 Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nie odpowiadające wymaganiom 

należy usuną w sposób nie powodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej 

dodatkowych naprężeń. Powtórnie wykonane spoiny w miejscu usuniętych należy poddać 
ponownemu badaniu w pełnym zakresie łącznie z prześwietleniem. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest l tona stali konstrukcji lub elementów wyposażenia. Do 
płatności przyjmuje się tonaż zgodnie z Dokumentacją Projektową, zwiększony lub 
zmniejszony o ilości wynikające z zaaprobowanych zmian. Zarówno Inspektor Nadzoru 
jak i Wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia tonażu, w przypadku wątpliwości. 
Żądanie Wykonawcy musi być przedłożone na piśmie. 
- Ciężar właściwy stali należy przyjmować według polskich norm. Naddatki wynikające 

z zastosowania przez Wykonawcę elementów zamiennych o większych niż potrzeba 
wymiarach nie są zaliczane do tonażu. 

- Ciężar śrub, nakrętek, łączników do współpracy z betonem oraz podkładek wlicza się 
do tonażu konstrukcji wg ich nominalnego ciężaru i wymiarów. 

- Nie wlicza się do tonażu powłok ochronnych. 
- Ciężar spoin wlicza się do tonażu wg ich nominalnych wymiarów, nadlewek, 

wydłużeń itp. nie uwzględnia się. Nie potrąca się z tonażu otworów i wcięć 
o powierzchni mniejszej od 0,01m2. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorom częściowym.   

Należy je przeprowadzić zgodnie zasadami i wymaganiami podanymi w ST-0-0 

Wymagania Ogólne. 
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inspektor Nadzoru po zapoznaniu się 
z programem wytwarzania konstrukcji i programem montażu sporządzonymi przez 
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Wytwórcę konstrukcji i Wykonawcę montażu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zaaprobowany tonaż wykonanej konstrukcji i elementów wyposażenia według obmiaru 
płatny jest na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: 
dostarczenie wszystkich czynników produkcji, przygotowanie i dostarczenie rysunków 
warsztatowych, badanie blach i płyt stalowych oraz wykonanie poleceń Inspektora 
Nadzoru z tym związanych, czyszczenie, cięcie, trasowanie, wiercenie, obróbkę 
maszynową, pasowanie, ukosowanie, spawanie, skręcanie na śruby, montaż, nagrzewanie, 
zapewnienie śrub, nakrętek i podkładek (niezbędnych do wykonania montażu na budowie) 
razem ze śrubami zapasowymi oraz bolcami montażowymi, obróbką termiczną, kontrolę 
kwalifikacji spawaczy, prowadzenie badań robót spawalniczych wraz z zastosowaniem 
metod nieniszczących, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji (warsztatowe), 
oznakowanie elementów konstrukcji wg kolejności ich montażu na budowie, dostarczenie 
konstrukcji i elementów wyposażenia na miejsce załadunku na wodny sprzęt transportowy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

PN-M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość.  
PN-M-82002  Podkładki. Wymagania i badania. 

PN-M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia.  

 PN-M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne.  

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

PN-M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni.  

PN-M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje.  

 PN-H-69014 Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej 

jakości i niskostopowej.  

PN-H-92203  Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary. 

PN-H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki 

walcowane na gorąco.   
PN-H-93001 Walcówka i pręty walcowane na gorąco ze stali węglowej wyższej 

jakości i stopowej  konstrukcyjnej.  

PN-H-69430  Stal walcowana. Kątowniki równoramienne. 

PN-M-69433  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

PN-M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali 

niskowęglowych i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 

PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali. 

PN-M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 

 PN-M-69356 Topniki do spawania żużlowego. 

 PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru metalizacji konstrukcji stalowej staw IV Bramy Torowej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu 

zabezpieczenia antykorozyjnego przez ocynkowanie wszystkich powierzchni stalowych 

konstrukcji staw. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 

1.4.1. natryskiwanie cieplne – proces w którym materiał powłokowy jest nagrzewany do stanu 

plastycznego lub ciekłego, wewnątrz lub na zewnątrz pistoletu (urządzenia) do 

natryskiwania, a następnie rozpylany i nanoszony na przygotowaną powierzchnię. 
Powierzchnia nie jest przy tym nadtapiana. 

 

1.4.2. cynkowanie ogniowe (zanurzeniowe) – proces w którym warstwa ochronna wytworzona 

jest na elementach zabezpieczanych przez zanurzenie ich w kąpieli z roztopionego cynku. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do metalizacji 

Metalizację należy wykonać przy zastosowaniu odpowiedniego materiału w zależności od 

przyjętej metody wykonania metalizacji o czystości cynku nie mniejszej niż 99,5 %, spełniającego 

wymagania PN-73/M-69412. 

2.2. Materiały pomocnicze 

Tłuszcz należy usuwać produktami organicznymi, takimi jak: 

- benzyna ekstrakcyjna, 

- ksylen, 

- lub inne zalecone przez Inżyniera. 

 

Do przygotowania powierzchni stali za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej należy stosować 
ostrokrawędziowe, suche i nie zanieczyszczone materiały ścierne o wielkości ziarna 0,5 – 1,5 mm, 

np.: 

- korund, 

- elektrokorund wg PN-76/M-59111 

- ścierniwo pomiedziowe wg PN-EN ISO 11126-3. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do czyszczenia konstrukcji 

Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu 

strumieniowo-ściernym zaakceptowanymi przez Inżyniera. Należy stosować sprężarki 

o wydajności 6-8 m3/minutę sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,6 – 1,2 MPa (na jedno stanowisko 

piaskarskie); sprężarka powinna mieć system osuszania i odolejania powietrza.  W czasie 
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czyszczenia metodą strumieniowo-ścierną należy stosować urządzenia zmniejszające pylenie 

oraz urządzenie do natychmiastowego odsysania ścierniwa i odspojonych zanieczyszczeń.  

3.2. Sprzęt do metalizacji 

Do metalizacji można używać urządzeń  gazowych lub łukowych. 

W projekcie zabezpieczenia antykorozyjnego można założyć wydajność 30 m2/dobę z jednego 

urządzenia z łukiem elektrycznym i 15 m2/dobę z jednego urządzenia gazowego; do jednego 

urządzenia potrzeba 10 kW mocy. 

3.3. Sprzęt do testowania przygotowania powierzchni 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem do testowania przygotowania 

powierzchni, właściwości powłok i warunków atmosferycznych: 

- wzorce stopni przygotowania powierzchni wg PN-ISO 8501-1 i 8501-2 

- wzorce stopni przygotowania spoin, ostrych krawędzi i wad powierzchniowych wg PrISO 

8501-3 

- wzorce profilu chropowatości powierzchni wg PRrPN-EN-ISO 8503-3, 

- taśmę do oceny stopnia zapylenia wg ISO 8502-3, 

- konduktometr do oceny rozpuszczalnych zanieczyszczeń jonowych, 

- termometr do oceny temperatury powietrza, podłoża i wilgotnościomierz od oceny wilgotności 

względnej powietrza oraz tabele do odczytu temperatury punktu rosy lub przyrząd do odczytu 

punktu rosy, 

- grubościomierz do pomiaru grubości powłok. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Transport rozpuszczalników 

Transport rozpuszczalników winien odbywać się z zachowaniem obowiązujących przepisów 

materiałów przewozie materiałów niebezpiecznych, zgodnie z PN-C-81400. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Powłoka metalizacyjna będzie wykonywana na miejscu i musi spełniać wymagania podane w PN-

EN 22063:1996. 

Powłoka metalizacyjna będzie układana na wszystkich odkrytych powierzchniach stalowych. 

Powierzchnie te muszą być również objęte przygotowaniem powierzchni do metalizacji. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Przygotowanie powierzchni do metalizacji 

Elementy konstrukcji przewidziane do metalizacji powinny mieć zapewniony dobry dostęp do 

pokrywanej powierzchni i pozwalać na prawidłową pracę urządzeń do czyszczenia (obróbki 

strumieniowo-ściernej) i natryskiwania cieplnego. Przygotowanie powierzchni do metalizacji 

polega na jej oczyszczeniu do stopnia Sa3 oczyszczenia wg PN-ISO 8501-1. 

Oczyszczenie polega na: 

- odtłuszczeniu powierzchni stali z olejów lub smarów przy pomocy szmat (czyste, lniane) 

zwilżonych w rozpuszczalniku, ostatnie przetarcie powinno być czystym rozpuszczalnikiem, 

nie zanieczyszczonym olejem czy smarem, 

- usunięciu z powierzchni zanieczyszczeń w postaci rdzy, zgorzeliny (warstw tlenków), 

zadziorów, nierówności po spawaniu, wyrównaniu spoin i zaokrągleniu krawędzi, co należy 

wykonać przy pomocy metody strumieniowo-ściernej;  

- usunięciu zanieczyszczeń jonowych (należy oznaczyć zanieczyszczenia jonowe zgodnie z ISO 

8502-9 i w przypadku poziomu wyższego od 15 mS/m usunąć je w procesie mycia pod 
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ciśnieniem – najlepiej ciepłą wodą) 
- wygładzeniu spoin oraz usunięcie topnika po spawaniu przy pomocy szlifowania, tak aby 

niemożliwe było gromadzenie się zanieczyszczeń w obrębie spoin 

- wyokrągleniu wszystkich krawędzi promieniem nie mniejszym od r = 2 mm 

- uzyskaniu stopnia chropowatości powierzchni pod powłoki z cynku Ry5 40 -50 µm 

określonego wg  PN-EN ISO 8503-2 

 
W procesie czyszczenia strumieniowo-ściernego należy przestrzegać następujących zasad: 

1. Należy stosować suche i pozbawione zanieczyszczeń ścierniwo. 

2. Nie należy prowadzić czyszczenia w bezpośredniej bliskości świeżo pomalowanych 

powierzchni.  

3. Na wolnym powietrzu piaskować tylko przy dobrej pogodzie. 

4. Osoby przeprowadzające czyszczenie muszą mieć odpowiedni strój ochronny, a zwłaszcza 

maski na twarzy, chroniące drogi oddechowe przed pyłem oraz mechanicznym uszkodzeniem 

przez odbite cząstki ścierniwa bądź oczyszczonego materiału. 

5. W celu uniknięcia nadmiernej chropowatości zaleca się stosowanie ścierniwa o granulacji: 

- korundu 0,8 – 1,2 mm, 

- ścierniwa pomiedziowego 0,4 – 3,2 mm. 

6.   Ścierniwo po każdorazowym użyciu należy oczyścić z produktów korozji. 

Nie wolno dopuścić do powstania nalotu korozyjnego po oczyszczeniu powierzchni. 

Nie należy dotykać powierzchni oczyszczonej gołymi rękami oraz zostawiać na niej śladów pyłów 

po obróbce strumieniowo-ściernej. 
 

Okres od ukończenia przygotowania powierzchni obróbką strumieniowo-ścierną do rozpoczęcia 

natryskiwania powłoki metalizacyjnej powinien być krótszy niż: 
- 4 godziny - na otwartym powietrzu w temperaturze powyżej 150C i wilgotności względnej 

poniżej 65 %, 

- 0,5 godziny - na otwartym powietrzu pod zadaszeniem, przy wilgotności względnej 90 %. 
 

Jeżeli przerwa będzie dłuższa lub nastąpiło zanieczyszczenie oczyszczonej powierzchni, to należy 

ją ponownie oczyścić metodą strumieniowo-ścierną. Sam pył i kurz można usunąć 
z oczyszczonych powierzchni przy pomocy szczotek z włosia, przy pomocy przedmuchiwania 

strumieniem suchego odoliwionego powietrza bądź przy pomocy odkurzaczy przemysłowych. 

Wygląd powierzchni po oczyszczeniu i spawaniu powinien odpowiadać wymaganiom P2 zgodnie 

z PrISO 8501-3. 
 

Obróbkę strumieniowo-ścierną powierzchni można wykonywać gdy temperatura powierzchni jest 

o 30C wyższa od temperatury punktu rosy, lecz nie niższa od 50C przy wilgotności względnej 

powietrza nie wyższej od 85 %. 

5.2.2. Natryskiwanie powłoki metalizacyjnej 

Powłoki metalizacyjne można wykonywać przy temperaturze powietrza większej niż +50C, przy 

wilgotności względnej powietrza mniejszej od 85 %, oraz gdy temperatura elementu jest większa 

o 30C od temperatury punktu rosy otoczenia. Robót nie można wykonywać w czasie deszczu, 

mgły, przy silnym wietrze. 

Ciśnienie gazów dla pistoletów płomieniowych oraz warunki prądowe dla pistoletów łukowych 

powinny być zgodne z instrukcjami obsługi tych urządzeń. 
Podczas natryskiwania należy zapewnić odpowiednie odległości pistoletów od płaszczyzny 

natryskiwanej, które wynoszą 150÷200 mm przy zastosowaniu pistoletu płomieniowego i 80÷150 

mm przy pistolecie łukowym. 

Przy ręcznym nakładaniu powłok w celu uzyskania równomiernej grubości powłoki pistolet należy 

prowadzić ruchem jednostajnym w taki sposób, by każde następne pasmo zachodziło na uprzednio 

wykonane na połowę jego wysokości. Dla uzyskania właściwej, żądanej grubości, należy 

natryskiwać kilka warstw w taki sposób, by kierunki nakładania w następujących po sobie 

warstwach były prostopadłe w stosunku do siebie. Przy natryskiwaniu na elementy przewidziane 



Specyfikacja techniczna ST-2. Metalizacja 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Remont staw IV Bramy Torowej 

33 

do spawania, należy w miejscu przewidywanych spawów pozostawić nie pokryty pas materiałem 

metalizacyjnym o szerokości około 50 mm, który należy pokryć łatwą do usunięcia powłoką 
ochronną (gruntem ochrony czasowej nie przeszkadzającym w pracach spawalniczych) lub zakleić 
taśmą. 
W czasie spawania należy chronić powierzchnię z wykonaną powłoką metalizacyjną osłonami 

z blachy, by nie dopuścić do osadzania się na niej odprysków rozgrzanego metalu. 

Po zakończeniu montażu fragmenty powierzchni przewidziane do uzupełniającej metalizacji 

należy poddać obróbce strumieniowo-ściernej, osłaniając powierzchnie metalizowane przed 

działaniem ścierniwa. Po dokładnym oczyszczeniu należy uzupełnić powłokę metalizacyjną tak, 

by nowa powłoka zachodziła na uprzednio wykonaną. 

5.2.3. Powłoka metalizacyjna 

Metalizację należy wykonać z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5 % wykonując powłokę 
o grubości 200 µm. Natryskana powłoka powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie 

może wykazywać wad w postaci rys, pęknięć, pęcherzy i odspojeń powłoki od podłoża. Grubość 
powłoki może być większa od założonej, BN-89/1076-02 określa dopuszczalną odchyłkę +90 µm 

dla powierzchni płaskich, a w miejscach trudno dostępnych przy natryskiwaniu ręcznym odchyłki 

mogą być dwukrotnie większe. Gdy powłoka jest zbyt cienka, można uzupełnić jej grubość, pod 

warunkiem, iż powłoka nie uległa zawilgoceniu lub zabrudzeniu i nie wykazuje śladów korozji. W 

przypadku niedostatecznej przyczepności powłoki, odstawania jej na krawędziach, występowania 

pęknięć lub pęcherzy całą powłokę należy usunąć i wykonać ją ponownie, po powtórnej obróbce 

strumieniowo-ściernej. Powłoki metalizowane należy pokryć zestawem malarskim wg rodzaju 

i zasad określonych w technologii zabezpieczenia antykorozyjnego. Do czasu nałożenia powłok 

malarskich metalizowane powierzchnie muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

i zabrudzeniem. Możliwie szybko po zakończeniu metalizacji należy uszczelnić powłokę 
metalizacyjną poprzez naniesienie powłoki technologicznej z materiału od dużej penetrowalności 

i zwilżalności podłoża. 

5.2.4. Warunki dotyczące bezpieczeństwa pracy 

Na otwartych przestrzeniach pracownik powinien posiadać pyłoszczelny skafander 

z odprowadzeniem i doprowadzeniem powietrza. 

Przy czyszczeniu strumieniowym pracownik powinien mieć kask dźwiękochłonny, a przy 

czyszczeniu szczotkami okulary ochronne. Nie należy dopuścić, aby do środowiska dostawały się 
pyły metaliczne. Zużyte ścierniwo jest odpadem w rozumieniu „Ustawy o odpadach” z dnia 

27 czerwca 1997 r. Ścierniwo powinno być utylizowane zgodnie z przepisami wykonawczymi do 

tej ustawy.  

Podczas nakładanie powłoki metalizacyjnej robotnicy powinni używać masek przeciwpyłowych 

i okularów.  

Pracownicy powinni pracować z uprzednio wybudowanych i odebranych pod względem 

bezpieczeństwa rusztowań. 
Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne badania wysokościowe. Powinna zabezpieczona 

być asekuracja wodna i łączność telefoniczna z lądem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Sprawdzenie jakości materiałów 

Ocenę materiału na powłokę metalizacyjną należy przeprowadzić w oparciu o atest Producenta. 

Ścierniwo winno odpowiadać normom przedmiotowym. 

6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do metalizacji 

a) Wizualną ocenę przygotowania powierzchni do metalizacji należy przeprowadzić wg PN-EN-

ISO 8501-1:1996. Powierzchnia powinna być oczyszczona do stopnia Sa3. 
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Powierzchnię stali należy obejrzeć w rozproszonym świetle dziennym lub w sztucznym z żarówką 
o mocy co najmniej 100W i porównać z fotografiami wzorców zamieszczonych w normie. Wzorce 

należy umieścić obok ocenianej powierzchni. Jako wynik dla danego elementu należy przyjąć 
najgorszy stwierdzony stopień czystości powierzchni, najbliższy wyglądowi ocenianej 

powierzchni stalowej.  

 

b) Dopuszczalne wady powierzchni przygotowanej do metalizacji wg PrISO 8501-3 należy 

przyjmować jak dla „P2”, wg tabeli poniżej. 

Rodzaj wady Duża agresywność środowiska P2 
Odpryski spawalnicze nie dopuszcza się 
Nierówności lica spoiny złącza spawanego nie dopuszcza się 
Żużle spawalnicze nie dopuszcza się 
Porowatość spoin nie dopuszcza się 
Podtopienia spoin powierzchnia gładka 

Zakończenia spoiny spawalniczej powinny być usunięte ostre nierówności 

Kratery i wgniecenia o szerokości większej od 

głębokości 

nie dopuszcza się 

Wżery o szerokości mniejszej od głębokości nie dopuszcza się 
Zawalcowania, obce wtrącenia powierzchnia wolna od wad i gładka 

Ostre, wolne krawędzie po cięciu nie dopuszcza się; należy stępić, zaokrąglić 
przez zeszlifowanie 

c) Ocena chropowatości powierzchni:  

Ocenę należy przeprowadzać wg PrPN-EN-ISO 8503-2:1988. Oceniany jest parametr Ry5 

określony w PrPN-EN-ISO 8503-1:1988. Porównuje się wzorce (wg PrPN-EN-ISO 8503-2:1988) 

z badaną powierzchnią. Oceny dokonuje się wizualnie w rozproszonym świetle dziennym lub 

sztucznym z żarówką o mocy co najmniej 100W lub dotykowo przesuwając po badanej 

powierzchni palcem. W zależności od kształtu ziaren użytego ścierniwa stosuje się odpowiedni 

wzorzec. 

 

d) Ocena stanu zatłuszczenia powierzchni: 

Ocenę należy przeprowadzić wg PN-70/H-97052. 

Na badaną powierzchnię nakłada się 2-3 krople benzyny ekstrakcyjnej (rodzaj II wg PN-56/C-

96022). Po upływie 10 s na badane miejsce przykłada się krążek bibuły do sączenia, a na drugi 

krążek wzorcowy z tej samej bibuły daje się 2-3 krople tej samej benzyny. Po odparowaniu 

benzyny porównuje się krążki przy świetle dziennym. 

Różnica wyglądu krążków (obecność lub brak plamy tłuszczowej) świadczy o zatłuszczeniu 

powierzchni. 

Ocenę należy przeprowadzić przynajmniej w trzech miejscach badanej powierzchni. 

 

e) Ocena stanu zapylenia powierzchni: 

Ocenę przeprowadza się zgodnie z ISO 8502-3:1992. 

Na badaną powierzchnię nakłada się pasek taśmy samoprzylepnej Celofix A długości 15 cm 

i trzykrotnie przeciąga kciukiem przez całą długość taśmy. Taśmę po zdjęciu nakłada się na 

kontrastowe podłoże i porównuje ze wzorcami podanymi w normie. 

Ocenę należy przeprowadzić przynajmniej w trzech miejscach badanej powierzchni. 

 

f) Ocena zanieczyszczeń jonowych na powierzchni 

Metoda zdejmowania zanieczyszczeń z powierzchni 

Metodę zdejmowania zanieczyszczeń jonowych z powierzchni obiektu przed malowaniem opisano 

w normie ISO 8502-2:1991. Można również zastosować metodę z przylepnymi szablonami 

opisaną poniżej. Liczba punktów zdejmowania zanieczyszczeń podana jest w tablicy poniżej: 
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Liczba punktów zdejmowania zanieczyszczeń jonowych 

Wielkość powierzchni w m2 Liczba punktów pomiarowych 
Do 100 5 

101 – 1000 10 

powyżej 1000 10 punktów na każde 100 m 

W miejscu pomiarowym nakleja się szablon o wymiarach 10 × 10 cm z papieru samoprzylepnego 

celem ograniczenia powierzchni pobrania próbki. Z tego obszaru zdejmuje się zanieczyszczenia za 

pomocą trzech tamponów z waty zamoczonych w wodzie destylowanej o maksymalnym 

przewodnictwie 5µScm-1. Tampony moczy się w pojemniku ze 100 ml wody destylowanej. Po 

przetarciu ograniczonego szablonem obszaru tampon umieszcza się w suchym pojemniku. Po 

zakończeniu zdejmowania zanieczyszczeń ograniczony obszar wyciera się suchym tamponem 

i umieszcza się go też w pojemniku. Do pojemnika z tamponami wlewa się resztę 
niewykorzystanej wody destylowanej i intensywnie miesza. Szacuje się, że tą metodą zdejmuje się 
ok. 50 % zanieczyszczeń. 
 

Oznaczanie zanieczyszczeń w zdjętej próbce 

Oznaczenia dokonuje się zgodnie z ISO 8502-9. 

Przewodność roztworu wody destylowanej ze zdjętymi zanieczyszczeniami mierzy się 
konduktometrem z kompensacją temperatury. 

Wynik w temperaturze 20°C podaje się w mS/m. 

Poziom zanieczyszczeń jonowych badany zgodnie z ISO 8502-9 powinien wynosić poniżej 

15 mS/m.. 

6.3. Kontrola nakładania powłoki metalizacyjnej 

W trakcie natryskiwania powłoki metalizacyjnej należy sprawdzać warunki pogodowe 

(temperatura powietrza i elementu, wilgotność powietrza, temperatura punktu rosy otoczenia, brak 

opadów, mgły, silnego wiatru) oraz technologiczne (odległość natryskiwania, ciśnienie gazów 

bądź napięcie i natężenie prądu w zależności od stosowanej aparatury, które powinny być zgodne 

z instrukcjami obsługi tych urządzeń, sposób nanoszenia powłoki). 

6.4. Ocena jakości powłoki metalizacyjnej 

Ocenę jakości należy wykonać pod kątem jej zewnętrznego wyglądu, porównując z uzgodnionymi 

uprzednio wzorami powłoki metalizacyjnej. Powłoka metalizacyjna powinna spełniać wymagania 

PN-EN 22063:1996.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy (m2) powierzchni powłoki metalizacyjnej na 

podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających 

zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy 

uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny 

wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest 

zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 

- przygotowanie powierzchni do metalizacji (w tym obróbka krawędzi i spoin), 

- nałożenie powłoki metalizacyjnej zgodnie z zastosowaną technologią, z zabezpieczeniem 

kolejno nakładanych warstw powłoki, 

- wykonanie niezbędnych rusztowań stojących i  ich przekładanie, 

- przeprowadzanie badań przewidzianych w Specyfikacji, 

- dostosowanie się do warunków pogodowych, 

- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót na środowisko, 

- zabezpieczenie wykonanej powłoki przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 

- zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- demontaż i usunięcie rusztowań, 
- uporządkowanie miejsca robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzorcowa ocena czystości powierzchni. 

Stopnie skorodowania  

2. ISO 8502-9 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Możliwa do stosowania w warunkach terenowych 

metoda konduktometryczna oznaczania rozpuszczalnych soli 

w wodzie. 

3. Pr PN-EN-ISO 8503-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów. Charakterystyka chropowatości powierzchni 

podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. 

4. PN-EN 22063:1996 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, 

aluminium i ich stopy. 

Inne dokumenty 

1. Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych 

drogowych obiektów mostowych, IBDiM, 1999 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

metalizacji konstrukcji stalowej staw IV Bramy Torowej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu zabezpieczenia 

antykorozyjnego przez pokrywanie powłokami malarskimi, uprzednio ocynkowanych powierzchni 

stalowych konstrukcji staw. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Czas przydatności wyrobu do stosowania – czas, w którym wyrób lakierowy po zmieszaniu 

składników nadaje się do nanoszenia na podłoże 

1.4.2. Zestaw malarski – zestaw materiałów powłokowych do ochrony antykorozyjnej konstrukcji 

ze stali ocynkowanej SikaCor EG-System, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede 

wszystkim funkcję ochronną. 

1.4.3. Punkt rosy – temperatura, przy której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan 

nasycenia. Po obniżeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu poniżej punktu 

rosy następuje wykraplanie się wody zawartej w powietrzu. 

1.4.4. Podkład gruntujący – warstwy nałożone bezpośrednio na podłoże w celu jego 

zabezpieczenia SikaCor EG-Sealer 

1.4.5. Międzywarstwa – farba przeznaczona na powłokę międzywarstwową, mającą różne funkcje, 

np. izolacyjną, wypełnienie porów, wygładzenie małych nierówności, zabezpieczenie 

przeciwko uderzeniu, itp. SikaCor EG1 

1.4.6. Warstwa nawierzchniowa – ostatnia, zewnętrzna powłoka malarska SikaCor EG5 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia przy każdej dostawie Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności materiału 

z Polska Normą lub Aprobatą Techniczną, a także Karty Techniczne poszczególnych materiałów. 

Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. 

2.2. Właściwości ogólne materiałów malarskich do zabezpieczenia antykorozyjnego 

Należy stosować materiały malarskie, należące do zestawu malarskiego, nadające się na 

ocynkowane powierzchnie stalowe. Kolor farb – zgodny z technologią zabezpieczenia 

antykorozyjnego. 

Należy zastosować powłokę malarską o piętnastoletniej trwałości w rozumieniu normy ISO 129-1 

przy eksploatowaniu jej w środowisku, dla którego kategoria korozyjności została określona w 

projekcie technologicznym zabezpieczenia antykorozyjnego (pkt. 5.2) Trwałość całkowitego 

zabezpieczenia (zestawu metalizacyjno-malarskiego) powinna wynosić 25 lat.  
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2.3. Farby stosowane na poszczególne warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego 

Na ocynkowaną powierzchnię należy zastosować system: 

 
Nazwa systemu Przygotowanie 

powierzchni 
Grunt Międzywarstwa Nawierzchniowa Grubość 

całkowita 
powłok 

malarskic
h (µµµµm) 

Metalizacyjno-

malarski 

Sa3, metalizacja 

natryskowa, 
powłoka 

technologiczna 

(patrz ST-2) 

200 µm 

Epoksydowy 

SikaCor EG 
Sealer  

40 µm  

Epoksydowa 

SikaCor EG1  

80 µm 

Poliuretanowa, 

alifatyczna, SikaCor 
EG5  

80 µm 

   400 

 
Na warstwę gruntującą należy stosować farbę dwuskładnikową na bazie żywicy epoksydowej, 

przeznaczoną do wykonywania warstw gruntowych na podłożach metalizowanych cynkiem 

natryskowo. Gęstość ≥ 1,5 g/cm3, zawartość części stałych w mieszaninie > 50%, grubość suchej 

warstwy 40µm (nakładana w 1 warstwie). 

Na międzywarstwę należy stosować farbę j.w. o grubości suchej warstwy 80µm (nakładana 

w 1 warstwie) 

Na warstwę nawierzchniową należy stosować dwuskładnikową poliuretanową, o gęstości ≥ 1,4 

g/cm3, zawartość części stałych w mieszaninie ≥50%, grubość suchej warstwy 80µm (nakładana 

w 1 warstwie). 

2.4. Materiały do przygotowania powierzchni do malowania 

Farby będą nakładane na powierzchnię metalizowaną, oczyszczoną sprężonym powietrzem.  

3. SPRZĘT 

Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów, instrukcjami 

nakładania farb dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi się przede wszystkim 

do metod aplikacji i parametrów technologicznych nanoszenia. 

4. TRANSPORT 

4.1. Składowanie materiałów malarskich 

Materiały malarskie należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone 

budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów 

materiałów łatwo palnych zgodne z normą PN-89/C-81400. Temperatura wewnątrz pomieszczeń 
magazynowych powinna wynosić +5÷250C. Ponadto materiały powinny być przechowywane wg 

określonych przez Producenta okresach podanych w gwarancji i warunkach przechowywania. 

Na każdym opakowaniu produktu powinna być umieszczona etykieta zawierająca następujące 

dane: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę farby, 

- datę produkcji i okres przydatności do stosowania, 

- masę netto, 

- warunki przechowywania, 

- klasę bezpieczeństwa pożarowego, 

- opis środków  ostrożności i wymagań BHP, 
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4.2. Transport materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego 

Transport wyrobów do zabezpieczenia antykorozyjnego winien odbywać się z zachowaniem 

obowiązujących przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w normach 

przedmiotowych i wg PN-89/C-81400.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca w trakcie wykonywania i po wykonaniu robót wypełni odpowiednie protokoły 

przedstawione w Załącznikach do niniejszej ST. 

5.2. Warunki wykonywania prac malarskich 

Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich wynosi od + 15 0C do 

+300C, a nie powinna być niższa niż +50C. Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 
80 %, nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły  

i w czasie występowania rosy oraz przy silnym wietrze (40 Beauforta). 

Temperatura podłoża powinna wynosić co najmniej +100C i powinna być o 30C wyższa od punktu 

rosy. 

Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była narażona  

w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. Po 15 września prace malarskie powinny być 
wykonywane pod osłonami z możliwością regulacji temperatury i wilgotności.  

Oprócz ww. warunków należy przestrzegać warunków podanych przez Producenta materiałów 

malarskich. 

Wzór protokołu z warunków klimatycznych podano w Załączniku 1. 

5.3. Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu 

Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości, termin przydatności do 

aplikacji. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów zawartych w kartach 

technicznych.  

5.4. Nakładanie warstw farby 

• Warstwę gruntującą należy nakładać natryskiem na odpowiednio przygotowaną ocynkowaną 
powierzchnię – suchą, pozbawioną produktów korozji, soli, tłuszczu i kurzu. Spoiny 

i krawędzie powinny być dokładnie pokryte farbą gruntującą. Grubość powłoki 40µm. 

• Drugą warstwę (międzywarstwę) można nakładać po upływie czasu zalecanym przez 

producenta, w zależności od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i rodzaju farby 

(zwykle w temp. 200 C wynosi on 2 godz.). Grubość powłoki 80µm. 

• Warstwę nawierzchniową należy nakładać na suchą powierzchnię, pozbawioną 
zanieczyszczeń, wolną od tłuszczu i kurzu. Zaleca się stosowanie natrysku bezpowietrznego. 

Czas schnięcia farby w temp. 200C wynosi około 3 – 8 godz., czas pełnego utwardzenia 

powłoki 7 dni. Grubość powłoki 80µm. 
 

Po wykonaniu każdej z warstw Wykonawca wypełni protokół wg Załącznika 2B. 

5.5. Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Malowanie może być operacją niebezpieczną dla robotników, dlatego podczas nakładania 

materiałów należy ściśle przestrzegać następujących wskazówek: 

-     robotnicy muszą mieć pyłoszczelne, wentylowane kombinezony 

- w czasie transportu, składowania i malowania powinny być przestrzegane zasady higieny 

osobistej. W szczególności robotnicy nie powinni przechowywać jedzenia ani ubrań, jak 

również nie powinni spożywać posiłków w pobliżu miejsca robót. Do mycia rąk powinni 

używać bawełnianych szmat namoczonych w benzynie ekstrakcyjnej. Po wyschnięciu powinni 

umyć ręce mydłem i wodą. Do pielęgnacji rąk powinni stosować specjalne kremy ochronne. 
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- materiały malarskie nie powinny dostać się do środowiska. 

- powinny być ściśle przestrzegane zasady ochrony przeciwpożarowej 

- wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne badania wysokościowe.  

- powinna zabezpieczona być asekuracja wodna i łączność telefoniczna z lądem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Sprawdzenie jakości materiałów malarskich 

Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału, Wykonawca przedstawi przy każdej dostawie 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności materiału z Polską Normą lub Aprobatą 
Techniczną. Materiały, na podstawie powyższych dokumentów, powinny spełniać wymagania 

podane w pkt.2. niniejszej ST. Materiały nie spełniające wymogów należy wyeliminować. Przed 

rozpoczęciem malowania należy doświadczalnie ustalić parametry malowania. 

6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania 

Ocena przygotowania powierzchni stali do malowania obejmuje: 

- wizualną ocenę stanu powierzchni (suchość, brak zapyleń i zanieczyszczeń olejami  

i smarami) 

- badanie odłuszczenia wg PN-70/H-97052 lub ), 

- badanie skuteczności odpylenia wg ISO 8502-3 (stopień zapylenia nie powinien być większy 

niż 3), 

- skuteczność usunięcia zanieczyszczeń jonowych- można sprawdzić stosując opracowane przez 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie testy do oceny ilości chlorków  

i siarczanów znajdujących się na powierzchniach przygotowanych do malowania lub wg 

normy ISO 8502-9 (zanieczyszczenie jonowe powinno być niższe niż 15mS/m). 

- sprawdzenie braku zawilgocenia powierzchni zgodnie z PrISO 8502-11 

Podczas odbioru powierzchni przed malowaniem szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne 

oczyszczenie szwów spawalniczych, złączy, miejsc trudnodostępnych, gdzie często pozostają 
zanieczyszczenia. 

Protokół ze sprawdzenia powierzchni do malowania wypełnić zgodnie z załącznikiem 2A. 

Ocenę powierzchni do malowania przeprowadza się bezpośrednio przed malowaniem. 

6.3. Kontrola nakładania powłok malarskich 

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem sprawności użytego sprzętu 

i techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków 

pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu schnięcia 

i aklimatyzacji powłok. 

Rozpoczynając nanoszenie powłok, a także przy wszystkich zmianach sprzętu i materiałów należy 

na bieżąco kontrolować grubość nakładanej warstwy mierząc jej grubość na mokro grzebieniem 

malarskim zgodnie z ISO 2808 metoda 7B.  

 

6.4. Sprawdzenie jakości wykonanych powłok 
Wykonawca wykaże, że poszczególne powłoki malarskie zostały wykonane zgodnie 

z przedmiotowymi normami, Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Projektową: 
- po zagruntowaniu 

- po wykonaniu międzywarstwy,  

- po wykonaniu warstwy nawierzchniowej 

Ocenę jakości powłok malarskich przeprowadza się kontrolując: 

- wygląd zewnętrzny powłoki – (ocena niedomalowań, zacieków, wtrąceń, zmarszczeń, cofania 

się wymalowania, kraterowania igłowego, kraterowania z pękającymi pęcherzami, spękań, 
skórki pomarańczowej 

- grubość powłok 

- przyczepność powłok 

- stopień wyschnięcia powłoki 
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• Wygląd zewnętrzny powłoki 

Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym  

o mocy 100 W z odległości  0,5 – 1,0 m od powierzchni. 

Za miejsce obserwacji przyjmuje się obszar w kształcie kwadratu dobrze widoczny  

z odległości 0,5 – 1,0 m. Należy przyjąć 2-4 miejsc obserwacji na każde 100 m2 malowanej 

powierzchni. 

a) Ocena wyglądu powłok pośrednich 

Powłoki pośrednie w zestawie podlegają jedynie ocenie pod kątem wad niedopuszczalnych. 

Za niedopuszczalne wady powłok malarskich uznaje się wady wynikające ze złej jakości farb 

lub zastosowania w zestawie farb niewspółpracujących ze sobą oraz niestarannego 

prowadzenia prac malarskich, w wyniku czego występuje na ogół podnoszenie się pokrycia, 

spęcherzenie i zmarszczenie. 

Za wady niedopuszczalne należy uznać: 
- grube zacieki w formie firanek z występującymi na nich spęcherzeniami powłoki, 

- grube zacieki kończące się kroplami farby, 

- skórka pomarańczowa i kratery wynikające z podnoszenia się pokrycia, 

- kratery przebijające powłokę do podłoża, 

- duże spęcherzenia, 

- zmarszczenia, spękania wgłębne, 

- spękania deseniowe. 

Wystąpienie choćby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powłokę na danym 

fragmencie powierzchni. 

b) Ocena wyglądu powłoki nawierzchniowej 

W ocenie koloru należy posługiwać się kartą kolorów RAL. 

Wymagana jest klasa II wyglądu powłoki na minimum 70% miejsc obserwacji oraz klasa III 

na maksymalnie 30% miejsc obserwacji (wg tabeli 1). 

Tabela 1 Klasy jakości powłok malarskich 

Wady powłoki Klasa II Klasa III 
Zmiana koloru i 

odcienia 

Kolor zgodny z kartą kolorów; 

nieznaczna zmiana odcienia na 

zaciekach 

kolor zgodny z kartą kolorów; 

nieznaczne różnice w odcieniu 

Zanieczyszczenia 

mechaniczne 

Pojedynce zaniezyszczenia wmalowane 

w powłokę lub osadzone w warstwie 

nawierzchniowej 

Zanieczyszczenia w formie 

pojedynczych zgrupowań, których pow. 

nie przekracza 1 cm2 

Zacieki Nieznaczne zacieki uwidacznijące się 
jedynie zmianą odcienia powłoki 

Małe, płaskie niekończące się kroplami 

farby 

Ukłucia igłą, kratery Pojedyncze ukłucia igłą dość liczne ukłucia igłą, pojedynczne 

kratery   

Zmarszczenia, 

spęcherzenia, skórka 

pomarańczowa, 
spękania 

powierzchniowe 

Bardzo nieznaczne drobne 

zmarszczenia, niedopuszczalne 

spękania, skórka pomarańczowa i 
spęcherzenia 

drobne zmarszczenia, nieznaczna skórka 

pomarańczowa, niedopuszczalne 

spękania i spęcherzenia 

 

• Grubość powłok 

Pomiar należy przeprowadzić zgodnie z ISO 2808:1997. Do pomiaru należy stosować miernik 

elektromagnetyczny z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Wyniki pomiarów przy 

prawidłowej grubości zestawu powinny spełniać wymóg, aby 90% wyników pomiarów 

wykazywało nie niższą od wartości nominalnej, a najwyżej 10% pomiarów może mieć wartość 
co najmniej 0,9 wartości nominalnej. Maksymalna grubość nie może być większa od 

trzykrotnej grubości nominalnej. Liczba punktów pomiarowych powinna wynosić 50 na każde 

5000 m2. 
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• Przyczepność powłok 

Przyczepność powłok można testować metodą siatki nacięć wg PN-EN-ISO 2409, stosując nóż 
o odległościach między ostrzami 3 mm lub metodą odrywową (pull off) wg PN-ISO 4624. Po 

dokonaniu pomiaru każdą z wymienionych metod należy uzupełnić zniszczoną powłokę 
malarską tym samym systemem lakierowym, który stosowano uprzednio przy malowaniu. 

Liczba punktów pomiarowych powinna wynosić 10 na każde 1000 m2. 
 

• Stopień wyschnięcia powłoki – określa się wg PN-79/C-81519 

Protokół z kontroli całego systemu powłokowego oraz Karta Dokumentacji Powykonawczej 

zostały przedstawione w Załącznikach 2C i 3. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) powłoki antykorozyjnej o projektowanej 

grubości na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających 

zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty  
 

• Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości robót przed ich 

zakryciem. 

• Odbiór częściowy polega na ocenie jakości, ilości i wartości sprzedażnej wykonywanych robót 

objętych odbiorem częściowym. Przedmiotem odbioru częściowego mogą być wyłącznie 

zakończone elementy obiektu (np. przęsło). 

• Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie jakości, ilości i wartości sprzedażnej 

wykonanych robót. Przedmiotem odbioru końcowego mogą być tylko całkowicie zakończone 

roboty na obiekcie. 

Odbiory następują na podstawie wyników badań przedstawionych w pkt. 6. Jeżeli wszystkie 

badania dały wyniki pozytywne, roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. 

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne 

z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 

zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- dostarczenie projektu technicznego wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego, 

- zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 

- przygotowania powierzchni konstrukcji do malowania, 

- wykonanie powłok malarskich przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i ST, 

- wykonanie projektu rusztowań i konstrukcji zabezpieczających, 

- wykonanie niezbędnych rusztowań i ich przekładanie, 

- wykonanie prac zabezpieczających, 

- przeprowadzanie badań przewidzianych w Specyfikacji, 

- dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw między 

poszczególnymi operacjami (warstwami), 

- naprawa uszkodzonej powłoki antykorozyjnej, 

- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót, 

- zabezpieczenie wykonanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami czynników 

atmosferycznych oraz zanieczyszczeń, 
- demontaż rusztowań , 
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- zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich  

i składowania dostarczonych z Wytwórni elementów konstrukcji, 

-    zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- wykonanie próbnych powłok malarskich, 

- wykonanie badań i przygotowanie odpowiednich protokołów i raportów  

- uporządkowanie miejsca robót. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-ISO 8501-1 Przygotowywanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie 

zabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 

wcześniej nałożonych powłok (kolorowe wzorce). 

2. Aneks do PN-ISO 8501-1 Informacyjny dodatek do Arkusza 1. Reprezentatywne 

fotograficzne przykłady zmian wyglądu stali po obróbce 

strumieniowo-ściernej z użyciem różnych ścierniw. 

3. PN-ISO 8501-2 Przygotowywanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży 

stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok (kolorowe 

wzorce). 

4. ISO-DIS 8501-3 Przygotowywanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

Stopnie przygotowania spoin, ostrych krawędzi (po cięciu) i 

innych wad powierzchniowych. 

5. ISO/TR 8502-1 Przygotowywanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Test na obecność rozpuszczalnych produktów 

korozji żelaza. 

6. ISO 8502-2 Przygotowywanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Laboratoryjne metody oznaczania chlorków na 

oczyszczonej powierzchni. 

7. ISO 8502-3 Przygotowywanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach 

stalowych przygotowanych do malowania. Metoda taśmy 

przylepnej. 

8. ISO 8502-4 Przygotowywanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Określenie możliwości kondensacji pary wodnej na 

powierzchni przed malowaniem. 

9. ISO 8502-5 Przygotowywanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Oznaczanie chlorków na powierzchniach przed 

malowaniem. Metoda rurek wskaźnikowych. 

10. ISO 8502-6 Przygotowywanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Badania wyrywkowe rozpuszczalnych 

zanieczyszczeń. Metoda Bresla. 

11. ISO 8502-7 Przygotowywanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 
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powierzchni. Możliwe do stosowania w warunkach terenowych 

analityczne metody oznaczania chlorków (projekt). 

12. ISO 8502-8 Przygotowywanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Możliwe do stosowania w warunkach terenowych 

analityczne metody oznaczania siarczanów (projekt). 

13. ISO 8502-9 Przygotowywanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Możliwa do stosowania w warunkach terenowych 

metoda konduktometryczna oznaczania rozpuszczalnych w 

wodzie soli. 

14. ISO 8502-10 Przygotowywanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Możliwe do stosowania w warunkach terenowych 

analityczne metody oznaczania olejów i smarów (projekt). 

15. ISO 8002-11 Przygotowywanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 

powierzchni. Możliwa do stosowania w warunkach terenowych 

analityczna metoda oznaczania wilgoci (projekt). 

16. Pr PN-EN-ISO 8503-1 Przygotowywanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów. Charakterystyka chropowatości 

powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-

ściernej. 

17. Inne dokumenty 

1. Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabepieczeń konstrukcji stalowych 

drogowych obiektów mostowych, IBDiM, Warszawa, 1999. 
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ZAŁĄCZNIK 1 

 
 

POMIARY KLIMATYCZNE 

 
Data Godzina Wilgotność 

względna 

% 

Temperatura 
Powietrza 

0C  

Temperatura 
Podłoża 

0C 

Temperatura 
punktu rosy 

0C 

Wykonujący 
pomiar 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Podpis wykonującego pomiary              Podpis Inżyniera 

    

 

.................................................       .................................. 

 

Podpis Wykonawcy 

 

................................................... 
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Załącznik 2 
 

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKOŚCI 

 
 

 

Załącznik 2A. Przygotowanie powierzchni*)  
B1 Obiekt  

B2 Fragment konstrukcji wg szkicu; 

(element) 

 

B3 Informacje dotyczące mycia konstrukcji (ciśnienie detergentu, jego 
stężenie itp.) 

 

B4 Przygotowanie powierzchni do pierwszego malowania lub metalizacji 

 

 

 

 

 

B4.1 

B4.2 

B4.3 

B4.4 

B4.5 

B4.6 

Data i godziny czyszczenia 

Rodzaj i parametry ścierniwa (granulacja, czystość jonowa itd.) 

Stopień przygotowania powierzchni 

Stopień odpylenia 

Profil powierzchni 

Zanieczyszczenie jonowe  

B5 Zakres drugiego przygotowania powierzchni po naniesieniu gruntu 

(stan powłoki, zastosowane operacje, itd.) 

 

B6 Zakres trzeciego przygotowania powierzchni po naniesieniu 

międzywarstwy (stan powłoki, zastosowane operacje itd.) 

 

B7 Zakres czwartego przygotowania powierzchni po naniesieniu 

międzywarstwy (stan powłoki, zastosowane operacje itd.) 

 

B8 Data przeprowadzenia oceny  

B9 Uwagi  

 

*) należy wypełniac każdego dnia po skończonym fragmencie pracy 
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Załącznik 2B. Nakładanie powłok 
Powłoka (grunt, międzywarstwa, nawierzchniowa)* 

C1 Obiekt  

C2 Fragment konstrukcji wg szkicu (element)  

C3 Parametry powierzchni przed malowaniem  

C4 Rodzaj farby  

C5 Technika aplikacji (parametry aplikacji)  

C6 Czas malowania  

C7 Wygląd: 

Cofanie się wymalowania 

Zacieki 

Zanieczyszczenia wmalowane w powłokę 
Kraterowania igłowe 

Kraterowania z pękającymi pęcherzami 

Zmarszczenia 

Spękania 
Skórka pomarańczowa 

Suchy natrysk 

Podnoszenie 

Niedomalowania 

 

C8 Grubość [µm] ( liczba wykonanych pomiarów, zakres wyników, 
czy spełnia zasadę, że max. 10% pomiarów jest poniżej 0,9 

wartości nominalnej, a grubość max. nie przekracza trzykrotnej 

wartości nominalnej) 

 

C9 Przyczepność (w przypadkach wątpliwych)  

C10 Data przeprowadzenia oceny  

C11 Uwagi  

* należy wypełniać każdego dnia po skończonym fragmencie pracy 

 

Załącznik 2C. Kontrola całego systemu powłokowego 

Powłoki 
D1 Obiekt  

D2 Fragment konstrukcji wg szkicu (element)  

D3 Parametry powierzchni przed malowaniem  

D4 Rodzaje farb w kolejnych powłokach  

D5 Wygląd:  

D6 Grubość [µm) (liczba wykonanych pomiarów, zakres wyników, 
czy spełnia zasadę, że max. 10% pomiarów jest poniżej 0,9 

wartości nominalnej , a grubość max. nie przekracza trzykrotnej 
wartości nominalnej) 

 

D7 Przyczepność całego systemu dop odłoża (w przypadkach 

wątpliwych) 

 

D8 Przyczepność międzywarstwowa ( w przypadkach wątpliwych)  

D9 Data przeprowadzenia oceny  

D10 Uwagi  

Podpisy: 

Wykonawca         Inżynier 

     

 

...................................       ............................................

  

 

 

Nadzór producenta farb 

 

 
......................................... 
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ZAŁĄCZNIK 3 

 

KARTA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ 

 
1             Obiekt 
2 Przygotowanie powierzchni: 

2.1 Terminy: rozpoczęcia.......................................zakończenia........................................ 

2.2 Metoda 

2.3 Rodzaj ścierniwa 

2.4 Stopień przygotowania powierzchni wg PN-ISO 8501-1  

2.5 Stopień odpylenia wg ISO 8502-3 

2.6 Profil powierzchni wg Pr PN-EN-ISO 8503-2 

2.7 Zanieczyszczenia jonowe wg ISO 8502-9 

2.8 Uwagi o stanie podłoża 

3 Malowanie: 

3.1 Producent farb 

3.2 System powłokowy: 

Nazwa farby     Kolor         Wymagana grubość      Nr partii, data produkcji   Świadectwo kontroli jakości 

1 Powłoka 

1 Powłoka 

2 Powłoka 

4 Powłoka 

3.3 Termin aplikacji: rozpoczęcia...............................zakończenia................ 

3.4 Uwagi o jakości pokrycia (grubość, wygląd, przyczepność itd.) 

 

Podpisy: 

 

 

Inżynier       Wykonawca 

 

 

.......................................       ............................................ 
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ZAŁĄCZNIK 4 
 

RAPORT Z INSPEKCJI POWŁOK 
 

Załącznik 4A. Wiadomości podstawowe 
A1 Obiekt  

A2 Data  

A3 Dokonujący przeglądu  

A4 Producent I nazwa farb  

A5 Wykonawca zabezpieczenia podstawowego, data  

A6 Element 

Powierzchnia m2 

 

A7 Szczególne narażenia korozyjne  

A8 Przewidywany czas trwałości zabezpieczenia  

A9 Okres gwarancji: 

Od................do...................... 

 

 

 

 

 

Załącznik 4B. System powłokowy 
B1 Przygotowanie powierzchni  

B2 Profil powierzchni  

B3 Podłoże  

B4 Grunt ochrony czasowej  

B5 Grunt  

B6 Międzywarstwa  

B7 Powłoka ostatnia  

B8 Czy farby zawierały związki ołowiu i chromu?  

B9 Czas aplikacji  

B10 Data i opis renowacji, jeśli były  

B11 Grubość suchej powłoki, 

Data pomiaru 

Miejsce/powierzchnia 

Grubość min. µm 

Grubość nominalna, µm 

Grubość max. µm 
Czy spełnia zasadę, że tylko 10% pomiarów może być poniżej 0,9 
wartości grubości nominalnej?  
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Załącznik 4C. Określenie stanu powłok 

 Rodzaj uszkodzenia Miejsce 

uszkodzenia 

Stopień 

uszkodzenia 

Fotografia 

 nr 

Przewidywana 

przyczyna 

uszkodzenia 

Czy 

potrzebuje 

naprawy 

(tak/nie) 

C1 Stopień spęcherzenia  

PrPN-ISO 4628-2 

Położenie 

Dotyczy warstwy, 

Cała powierzchnia, 

miejscowo 

    

C2 Stopień skorodowania 

PrPN-ISO 4628-3 

Położenie 

Dotyczy warstwy, 
Cała powierzchnia, 

miejscowo 

    

C3 Stopień spękania 

PrPN-ISO 4628-4 

Położenie 

Dotyczy warstwy, 

Cała powierzchnia, 

Miejscowo 

    

C4 Stopień złuszczenia 

PrPN-ISO 4628-5 

Położenie 

Dotyczy warstwy, 

Cała powierzchnia, 

miejscowo 

    

C5 Stopień skredowania 

PrPN-ISO 4628-6 

Położenie 

Dotyczy warstwy, 

Cała powierzchnia, 

Miejscowo 

    

C6 Korozja spawów, 
połączeń itd. 

     

C7 Przyczepność do 

podłoża ISO 2409 

I/lub 

ISO 4624 

I/lub ASTM D 3359 

Położenie 

Cała powierzchnia, 

miejscowo 

    

C8 Przyczepność 
międzywarstwowa 

 ISO 4624 

I/lub 

ISO 4624 

Położenie 

Dotyczy warstwy, 

Cała powierzchnia, 

miejscowo 

    

C9 Inne defekty Położenie 

Dotyczy warstwy, 

Cała powierzchnia, 
miejscowo 
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