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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
I. WSTĘP 
1. Przedmiot S.S.T. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące budowy i 

odbioru technicznego zadania : wymiana dwóch daszków zabezpieczających z siatki stalowej nad 
wejściami na dziedziniec wewnętrzny w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 

 
2. Zakres stosowania S.S.T. 
Szczegołowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1. 
3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
określeniami w obowiązujących Polskich. 
4. Ogólne wymagania 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami i 
przepisami prawa. 
 
II. MATERIAŁY 
1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Do wykonania robot należy stosować materiały wskazane przez projektanta w 
dokumentacji projektowej. Materiały te powinny posiadać: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie właściwych zharmonizowanych Europejskich lub 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisow i dokumentow 
technicznych. 
1.1. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z: 
∙ zharmonizowaną Normą Europejską lub Polską, 
∙ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono 
odpowiedniej normy jeśli nie są objęte certyfikacją 
Każda partia dostarczonego materiału na budowę winna posiadać te dokumenty, 
określające w sposob jednoznaczny jego cechy. 
7. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu winna posiadać aprobatę techniczną na stal 34GS oraz StOS 
7.1. Stal profilowa 
Stal profilowa do wykonywania konstrukcji stalowych powinna posiadać aprobatę techniczną 
ITB oraz certyfikat zgodności od producenta materiałow hutniczych. 
8. Składowanie materiałów: 
8.1. Składowanie elementów stalowych 
Potrzebne do budowy zbrojenie należy zamowić w warsztatach konstrukcji stalowych i 
przywieźć na budowę w takim momencie, kiedy będzie przygotowana powierzchnia 
składowiska stali. Składowisko stali należy zapewnić osobno dla stali zbrojeniowej do żelbetu 
oraz profili gorąco walcowanych. Wykonawca robot musi przygotować powierzchnie pod 
składowisko w związku z tym należy zapewnić warunki składowania takie aby możliwy był 
dojazd ciężkim sprzętem (dźwig) zaś sama powierzchnia składowania była utwardzona i 
zadaszona. W przypadku braku możliwości zadaszenia składowiska konstrukcji stalowej 
zabezpieczyć przynajmniej przez osłonięcie folią PCV przed wpływem czynnikow 
atmosferycznych powodujących korozję stali. 
III. SPRZĘT 



1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt wykorzystywany musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w 
Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spełniać wymagania 
technologiczne wykonania i montażu elementow. 
2. Sprzęt do robót montażowych 
Wykonawca zapewni sprzęt do prac montażowych: 
• spawarka 
• wciągarka mechaniczna 
• drobny sprzęt oraz elektronarzędzia do robot montażowych 
• elektronarzędzia niezbędne do robot wykończeniowych. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunkow wykonania robot. 
IV. TRANSPORT 
1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce 
przepisow, jak rownie zapewnić bezpieczeństwo użytkownikow drog oraz pracownikow na 
terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki transportu materiałow, gwarantujące 
zachowanie ich wymaganej jakości. 
2. Transport elementów drewnianych i stalowych 
Wykonawca zapewni transport dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki 
transportowe w ilości gwarantującej ich właściwe wykorzystanie. 
 
 
  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST-1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
I. WSTĘP 
1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegołowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robot rozbiórkowych dla inwestycji: wymiana dwóch daszków 
zabezpieczających z siatki stalowej nad wejściami na dziedziniec wewnętrzny w budynku Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie 
2. Zakres stosowania SST 
Szczegołowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot budowlanych. 
3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Normami. 
4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera 
II. MATERIAŁY 
Nie występują 
III. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do robot przygotowawczych powinien dysponować 
następującym sprzętem: elektronarzędzia. 
IV. TRANSPORT 
Transport urobku w postaci gruzu, gałęzi i innych elementow przewozić taczkami 
bezpośrednio na środki transportu samochodowego. 
V. WYKONANIE ROBÓT 
Przewiduje się rozbiorkę metodą tradycyjną ręczną przy użyciu elektronarzędzi. Prace 
odbywać się będą od dachu w doł. Prace rozbiorkowe należy prowadzić z należytą ostrożnością, 
metodą ręczną przy użyciu elektronarzędzi . Prace prowadzić rozpoczynając od dachu w doł. 
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych pęknięć w budynku należy : 
- Bezzwłocznie wstrzymać prace . 
- Powiadomić projektanta w celu znalezienia właściwego rozwiązania technicznego. 
Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z zasadami i przepisami zawartymi w : 
• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89/94 poz. 414 ), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 
marca 2003 r.) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogolnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844) 
• Szczegołowe przepisy BHP i p.poż. obowiązujące na terenie Inwestora , oraz przepisy 
BHP u Wykonawcy robot rozbiorkowych. 
• Instrukcje prawidłowej i bezpiecznej pracy ciężkim sprzętem demontażowym 
PRZEBIEG ROZBIÓRKI 
Prace zabezpieczające. 
Ogrodzić obiekt i teren, na ktorym będą prowadzone roboty rozbiorkowe. Zamocować tablice 
informujące o rozbiorce. Zabezpieczyć zieleń przed uszkodzeniem.  
WYTYCZNE PROWADZENIA ROBÓT 
W czasie prowadzenia robot należy stosować postanowienia Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). 



Podstawowe zasady BHP przy tych robotach : 

・ teren, na ktorym odbywa się rozbiorka obiektow budowlanych należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi, 

・ przed przystąpieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni zostać przeszkoleni tzn. 
zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 

・ usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
zawalania się innego, 

・ prowadzenie robot rozbiorkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji 
przez wiatr, jest zabronione, 

・ obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest 
zabronione, 

・ przy prowadzeniu robot sposobami mechanicznymi zatrudnieni pracownicy powinni być 
usunięci poza strefę niebezpieczną , 

・ montaż lub demontaż nie należy prowadzić przy widoczności mniejszej niż 30 m, podczas 
deszczu, śniegu, gołoledzi i przy wietrze ponad 10 m/ sek., 

・ otwory w stropach i dachach, do ktorych możliwy jest dostęp ludzi należy szczelnie 
przykryć lub ogrodzić zaporami drewnianymi, 

・ roboty na dachu należy prowadzić tylko w czasie suchej pogody, bez silnych podmuchow 
wiatru, przy dobrej widoczności, a w okresie zimowym gdy nie występuje oblodzenie, 

・ rusztowania, drabiny, pomosty, należy wykonywać i użytkować zgodnie z przedmiotowymi 
normami i instrukcją obsługi oraz potwierdzać w dzienniku budowy (rozbiorki) ich okresową 
kontrolę. Pracownicy muszą być wyposażeni w szelki bezpieczeństwa z linkami 
asekuracyjnymi, ktore należy każdorazowo zaczepiać do stałych elementow konstrukcji 
rozbieranego obiektu, 

・ wszelkie elementy zwisające, lub pozbawione chwilowo podparcia, należy bezzwłocznie 
usunąć, 

・ należy zwrocić szczegolną uwagę, aby w czasie demontażu zachowana była stateczność nie 
demontowanych jeszcze części obiektu jego konstrukcji i elementow, 

・ zezwala się podnosić demontowane elementy po uzyskaniu pewności, że wszystkie styki 
konstrukcji są prawidłowo rozłączone, 

・ stosowane zawiesia i liny należy każdorazowo sprawdzić przed ponownym użyciem, 

・ stanowiska spawalnicze należy wyposażyć w niezbędny sprzęt p. poż. 

・ należy przestrzegać stosowania przez pracownikow sprzętu ochrony osobistej – ubrania 
robocze i rękawice, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki wyposażone w linki 
bezpieczeństwa, 

・ pracownicy mogą być dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie aktualnych bada 
psychotechnicznych, 

・ miejsce robot należy wyposażyć w apteczkę pierwszej pomocy, 

・ roboty rozbiorkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionej osoby 
WYMAGANIA STAWIANE PRACOWNIKOM 
Pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenie z zakresu BHP adekwatne do zakresu 
wykonywanych czynności , posiadać odpowiednie kwalifikacje, ora orzeczenia lekarskie o 
dopuszczeniu do pracy. Pracownicy pracujący na wysokości powinni posiadać aktualne 
zaświadczeni o dopuszczeniu do pracy na wysokości. Przed przystąpieniem do rozbiorki, 
pracownikow należy zapoznać z projektem rozbiorki oraz technologią i organizacją robot 
zatwierdzoną przez Zleceniodawcę oraz poinformować o zakresie i metodach rozbiorki i 
pouczeni o sposobie bezpiecznego jej wykonania. Pracownikow należy wyposażyć w ubrania 
robocze, rękawice i kaski ochronne. Stroj roboczy pracownikow wyburzeniowych należy 
ujednolicić o jaskrawej kolorystyce i napisach, pozwalających na identyfikację firmy 
wyburzeniowej. Pracownicy specjalistyczni (spawacze, operatorzy sprzętu, itp.) swoj zakres 



prac powinni wykonywać zgodnie z obowiązującymi ich warunkami, przepisami (aktualne 
książeczki zawodowe, uprawnienia i badania) oraz posiadać typowy sprzęt ochronny. Przed 
przystąpieniem do robot Kierownik budowy (rozbiorki) każdorazowo przeprowadza szkolenie 
stanowiskowe zatrudnianych pracownikow . 
WARUNKI PRACY SPRZĘTEM CIĘŻKIM 
Miejsce pracy koparek należy oznakować tablicami zakazującego wstęp osobom 
nieupoważnionym. Obsługę sprzętu ciężkiego powinni pełnić tylko operatorzy doświadczeni i 
posiadający stosowne uprawnienia. Obsługa i osoby związane z jego pracą powinni być zapoznani z 
zakresem robot. Podnoszenie lub opuszczanie ciężarow za pomocą dźwigu należy sygnalizować 
akustycznie i znakami umownymi. Praca sprzętu ciężkiego powinna być stale nadzorowana. 
Zabroniona jest praca sprzętem ciężkim w obrębie niebezpiecznych przewodow elektrycznych, lub 
rurociągow. Zabronione jest opuszczanie kabiny operatora podczas pracy silnika lub podnoszenia 
ciężarow. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przypadkow pęknięć w budynkach sąsiednich 
należy : 
Bezzwłocznie wstrzymać prace POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU ZNALEZIENIA 
WŁAŚCIWEGO ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO. 
 
  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST-1.2. MONTAŻ ELEMENTÓW STALOWYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot polegających na 
montażu elementow stalowych konstrukcyjnych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczące wykonania i odbioru 

Robot, ktore zostaną zrealizowane w ramach zadania: wymiana dwóch daszków zabezpieczających 
z siatki stalowej nad wejściami na dziedziniec wewnętrzny w budynku Pałacu Kultury i Nauki w 
Warszawie W zakresie wykonania i odbioru robot polegających na mocowaniu, montażu elementow 
stalowych budynku. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Przewidziane do wykonania prace obejmują następujący zakres : 

- Montaż stalowej konstrukcji zadaszenia 1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podłoże 
Część budynku do ktorej mocowany jest element wyposażenia. Część ta musi posiadać właściwości 
umożliwiające całkowite przejęcie sił pochodzących od umocowanego elementu w całym 
przewidywanym okresie użytkowania. 
1.4.2. Element mocujący 
Jedno lub wieloczęściowy łącznik stosowany do połączenia podłoża z elementem wyposażenia. 
1.4.3. Element wyposażenia 
Wyrob gotowy lub wykonany przez Wykonawcę, posiadający cechy wymagane w Dokumentacji 
Projektowej, przeznaczony do zamocowania w budynku lub na nim. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 
ST00.01.00 „Wymagania ogolne” 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogolne wymagania dotyczące Robot podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogolne” . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 
Materiały stosowane do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm a w przypadku 
braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone przez Inżyniera. 
Materiały stosowane do wykonania Robot budowlanych muszą posiadać: 
∙ Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
∙ Certyfikat TUV lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
∙ Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
- obsługiwane przez wyznaczone osoby. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, ktory nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot, zarowno w miejscu tych Robot, jak i też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałow, 
sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
3.1. Elementy mocujące ( kotwy, śruby, kleje) 
Powinny być dobrane pod względem ciężaru i sposobu pracy montowanych elementow wyposażenia 
. Powinny uwzględniać strukturę podłoża w ktorym odbywa się mocowanie oraz wszelkie zalecenia 
procenta elementow mocujących co do warunkow pracy i zasad montażu. 
2.1. Składowanie materiałów 



Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie 
go Wytworcy, by mogł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. uszkodzenia 
powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem 
technologii montażu uwzględniając kolejność poszczegolnych faz montażu. Konstrukcja nie może 
bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładkach 
drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposob układania konstrukcji 
powinien zapewnić: 
a). jej stateczność i nieodkształcalność 
b). dobre przewietrzenie elementow konstrukcyjnych 
c). dobrą widoczność oznakowania elementow składowych 
d). zabezpieczenie przed gromadzeniem się wod opadowych, śniegu, zanieczyszczeń 
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w 
sposob gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigow muszą 
być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (probne 
uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkod na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio 
wyekwipowana. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenia materiałow na terenie 
budowy. Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wg. 
odpowiednich norm wyrobu, w warunkach zapobiegających ich zniszczeniu, uszkodzeniu, lub 
pogorszeniu właściwości technicznych wskutek wpływu czynnikow atmosferycznych lub 
fizykochemicznych. Jednocześnie Wykonawca zapewni, aby instrukcja, lub wytyczne producenta 
dotyczące składowania materiałow były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo 
udostępniane do kontroli. Wszystkie materiały powinny być przechowywane w miejscu suchym, 
zabezpieczonym przed wilgocią i nadmiernym nasłonecznieniem. 
4. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogolne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogolne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do wykonania konstrukcji stalowych należy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu 
konstrukcji: 
∙ środek transportu do przewożenia elementow 
∙ spawarki 
∙ żuraw samochodowy 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
5. TRANSPORT 
Ogolne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogolne” oraz zalecenia 
i warunki transportu zalecane przez dostawcow konkretnych elementow wyposażenia . 
Dostawa materiałow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu oraz 
składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń Wytworcow. 
6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogolne wymagania dotyczące wykonania Robot podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogolne”. 
6.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót 
Wytyczne spawania konstrukcji stalowych 
∙ Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Warunki 
techniczne wykonania, zakres badań kontrolnych i kryteria odbioru połączeń spawanych podano 
wnormie PN-B-06200:2002. 



∙ Roboty spawalnicze powinny być wykonywane pod nadzorem przez spawaczy uprawnionych do 
danego procesu spawania. 
∙ Powierzchnie i brzegi przygotowane do spawania powinny być suche, czyste i wolne od 
widocznych pęknięć i karbow. 
∙ Elementy w trakcie spawania należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, 
deszczu i śniegu. 
∙ Części do spawania należy tak zestawić, a spoiny tak wykonać, aby końcowe wymiary elementu lub 
zespołu konstrukcyjnego spełniały tolerancje wytwarzania i montażu określone w normie PNB-
06200:2002. 
∙ Części przygotowane i złożone do spawania powinny być unieruchomione za pomocą spoin 
szczepnych, uchwytow klinowych, przewiązek lub złączy śrubowych, 
∙ Długość spoin czepnych nie powinna być mniejsza niż 5-krotna grubość grubszej z łączonychczęści i 
nie mniejsza niż 40 mm. 
∙ Spoiny szczepne pęknięte oraz nieprzewidziane do włączenia do spoiny projektowanej powinny być 
wycięte. 
∙ Przewiązki, uchwyty klinowe czy śrubowe łączące blachy przygotowane do spawania nie mogą 
ograniczać dostępu niezbędnego do wykonania spoiny i powinny zapewnić swobodę poprzecznego 
skurczu wykonanego styku. 
∙ Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej łączenie konstrukcji ze stali nierdzewnej należy 
wykonać metodą spawania TIG lub spawanie elektrodami otulonymi (MMA). Przyjęta technika 
spawania powinna być omowiona w projekcie technologii spawania opracowanym przez wykonawcę. 
∙ Przed każdym spawaniem stali nierdzewnej należy: obszar spawania i przyległych powierzchni 
oczyścić z brudu, oleju i farby usunąć pozostałości po szlifowaniu 
∙ Sposoby przygotowania elementow do spawania: obrobka skrawaniem , staranne ręczne 
szlifowanie 
∙ Montaż konstrukcji stalowych: Konstrukcje należy montować przy udziale środkow, ktore 
zapewniają osiągniecie projektowanej wytrzymałości, stateczności układu geometrycznego i 
wymiarow oraz możliwość użytkowania konstrukcji. Podczas montażu w szczegolności powinny być 
przestrzegane punkty od pkt. 5.1. do pkt.5.5.normy PN- 77/B-06200 „Konstrukcje budowlane. 
Wymagania badania”. 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogolne wymagania dotyczące kontroli jakości Robot podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogolne”. 
Kontrola związana z wykonaniem urządzeń i instalacji technologii sceny powinna być 
przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz z niniejszą Specyfikacją Techniczną. Przed 
przystąpieniem do pomiarow lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Kontrola związana z wykonaniem urządzeń i instalacji 
technologii sceny powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich etapow Robot. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu 
Robot zostały spełnione. Jeśli ktorekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dany etap 
poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca Robot sporządzi protokoł z przeprowadzonych pomiarow. Wyniki pomiarow i 
badań przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora Nadzoru 
7.2. Kontrola jakości materiałów 
Ogolne wymagania dotyczące wykonania robot, dostawy materiałow, sprzętu i środkow transport 
podano“Wymagania ogolne". 
2) Szczegołowe wymagania dotyczące przeprowadzenia ocen, badań i odbiorow stalowych 
konstrukcjibudowlanych określanorma PN-B-06200:1997. 
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot, materiałow i urządzeń. 
4) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robot na terenie i 
pozaplacem budowy. 



5) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
AprobatTechnicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
7.3. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Zgodność z dokumentacją techniczną i ST sprawdza się przez porownanie wykonanych robot 
zdokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny 
zewnętrzne,pomiary oraz konieczne proby zgodne ze wskazaniami dostawcow 
wyposażenia.Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisow w 
dzienniku budowy lubprotokołach odbioru materiałow stwierdzających zgodność użytych materiałow 
oraz sposobu ich montażu iustawienia z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
Wygląd ocenia się przez oględziny i stwierdzenie niewystępowania takich wad jak : 
• Elementy wyposażenia mocowane na stałe do ustroju budowlanego budynku muszą być 
zamontowane w 
sposob nie naruszający struktury budowlanej. 
• Elementy wyposażenia nie wykazują wad wynikających z nieprawidłowego transportu, składowanie 
lub 
montażu 
• zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, 
• stan elementow konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu, 
• wykonanie i kompletność połączeń , 
• wykonanie powłok ochronnych, 
• naprawy elementow konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych 
niezgodności. 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ogolne wymagania dotyczące obmiaru Robot podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogolne”. 
Jednostką obmiarową jest 
• Kg dla elementow wyposażenia 
• dla zabezpieczenia antykorozyjnego 1m2. 
Obmiar powinien być wykonany na budowie w obecności przedstawiciela Inwestora i wymaga jego 
akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnego upoważnienia Inwestora 
nie 
mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogolne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogolne”. 
Ocena i badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w planie 
jakości,obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. 
Zakreskontroli i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakości. 
Sposob korektyi dodatkowe badania niezgodności powinny spełniać wymagania projektu. Wszystkie 
kontrole, badania ikorekty powinny być udokumentowane. 
9.2. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlegają wszystkie technologiczne, montażowe oraz rozruchowe czynności 
związane z wykonaniem urządzeń i instalacji techniki estradowej. Odbior końcowy może nastąpić 
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiarow, jak rownież wykonania 
wszystkich prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną , normami i 
przepisami. Odbior końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych Robot 
instalacyjnych i budowlanych oraz na kontroli działania tych instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy – 
dokumentacja powykonawcza, 
• Protokoły wszystkich odbiorow częściowych, 



• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałow, atesty zastosowanych materiałow i 
urządzeń, w tym atesty, certyfikaty, świadectwa, deklaracje zgodności zastosowanych materiałow i 
urządzeń 
• Świadectwa jakości wydane przez dostawcow materiałow, 
• Protokoły prob, pomiarow i sprawdzeń.  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, po wprowadzeniu wszystkich zmian i uzupełnień wymagane 
proby, pomiary i sprawdzenia 
9.2.1. Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca Robot zobowiązany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz wykonania i 
przedstawiania instrukcji eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urządzeń. 
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawierać: 
• Rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i 
wykonawczego. 
• Dokumenty z zakończonych prob i testow. 
• Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałow i urządzeń oraz 
dopuszczenie stosowania ich w Polsce. 
• Świadectwo dopuszczenia stosowania tych materiałow w budownictwie w Polsce 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli jest wymagany na podstawie odrębnych przepisow. 
• certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną. 
• certyfikat CE jeśli jest wymagany dla danych produktow. 
• deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna. 
• protokoły badań i sprawdzeń 
• kopie rysunkow projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jakie nastąpiły podczas budowy. 
• wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa, 
ktore dotyczą przyszłego użytkowania obiektow 
• Instrukcje Użytkowania i konserwacji urządzeń 
Dokument potwierdzające przeszkolenie pracownikow wyznaczonych przez Zamawiającego 
uprawniające do czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń i instalacji 
10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogolne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogolne”. 
10.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 
• zakupu i dostarczenia materiałow, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• zasadniczych prac montażowych i instalacyjnych, 
• koniecznych Robot budowlanych 
• prace montażowych i demontażowych, 
• wykonania określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarow i sprawdzeń Robot, 
• przeszkolenia załogi Zamawiającego, 
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore są niezbędne do kompletnego wykonania robot 
objętych 
niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-84/H-9300 Walcowka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej 
jakości i 
niskostopowych o 
podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 
PN-EN 10021 :1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych 
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole głowne 



PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie Konstrukcje stalowe 
PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz kształtownikow 
walcowanych na gorąco. 
Wymagania ogolne 
PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe 
PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcowka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na 
zimno. 
Wymagania dla 
walcowki ogolnego przeznaczenia 
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. 
Tolerancje 
wymiarow i przekroju poprzecznego 
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z kształtownikow i blach profilowanych na zimno 
- 
Projektowanie i wykonanie 
PN-EN 757:2000 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania 
łukowego 
stali o wysokiej wytrzymałości. Oznaczenie 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe – obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania 
podstawowe. 
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. 
.PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemow malarskich. 
PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktow. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na 
powierzchniach 
stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną) 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od 
obowiązku stosowania wymogow określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
I. WSTĘP 
1. Przedmiot S.S.T. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące budowy i 

odbioru technicznego zadania : wymiana dwóch daszków zabezpieczających z siatki stalowej nad 
wejściami na dziedziniec wewnętrzny w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 

 
2. Zakres stosowania S.S.T. 
Szczegołowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1. 
3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
określeniami w obowiązujących Polskich. 
4. Ogólne wymagania 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami i 
przepisami prawa. 
 
II. MATERIAŁY 
1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Do wykonania robot należy stosować materiały wskazane przez projektanta w 
dokumentacji projektowej. Materiały te powinny posiadać: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie właściwych zharmonizowanych Europejskich lub 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisow i dokumentow 
technicznych. 
1.1. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z: 
∙ zharmonizowaną Normą Europejską lub Polską, 
∙ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono 
odpowiedniej normy jeśli nie są objęte certyfikacją 
Każda partia dostarczonego materiału na budowę winna posiadać te dokumenty, 
określające w sposob jednoznaczny jego cechy. 
7. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu winna posiadać aprobatę techniczną na stal 34GS oraz StOS 
7.1. Stal profilowa 
Stal profilowa do wykonywania konstrukcji stalowych powinna posiadać aprobatę techniczną 
ITB oraz certyfikat zgodności od producenta materiałow hutniczych. 
8. Składowanie materiałów: 
8.1. Składowanie elementów stalowych 
Potrzebne do budowy zbrojenie należy zamowić w warsztatach konstrukcji stalowych i 
przywieźć na budowę w takim momencie, kiedy będzie przygotowana powierzchnia 
składowiska stali. Składowisko stali należy zapewnić osobno dla stali zbrojeniowej do żelbetu 
oraz profili gorąco walcowanych. Wykonawca robot musi przygotować powierzchnie pod 
składowisko w związku z tym należy zapewnić warunki składowania takie aby możliwy był 
dojazd ciężkim sprzętem (dźwig) zaś sama powierzchnia składowania była utwardzona i 
zadaszona. W przypadku braku możliwości zadaszenia składowiska konstrukcji stalowej 
zabezpieczyć przynajmniej przez osłonięcie folią PCV przed wpływem czynnikow 
atmosferycznych powodujących korozję stali. 
III. SPRZĘT 



1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt wykorzystywany musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w 
Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spełniać wymagania 
technologiczne wykonania i montażu elementow. 
2. Sprzęt do robót montażowych 
Wykonawca zapewni sprzęt do prac montażowych: 
• spawarka 
• wciągarka mechaniczna 
• drobny sprzęt oraz elektronarzędzia do robot montażowych 
• elektronarzędzia niezbędne do robot wykończeniowych. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunkow wykonania robot. 
IV. TRANSPORT 
1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce 
przepisow, jak rownie zapewnić bezpieczeństwo użytkownikow drog oraz pracownikow na 
terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki transportu materiałow, gwarantujące 
zachowanie ich wymaganej jakości. 
2. Transport elementów drewnianych i stalowych 
Wykonawca zapewni transport dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki 
transportowe w ilości gwarantującej ich właściwe wykorzystanie. 
 
 
  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST-1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
I. WSTĘP 
1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegołowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robot rozbiórkowych dla inwestycji: wymiana dwóch daszków 
zabezpieczających z siatki stalowej nad wejściami na dziedziniec wewnętrzny w budynku Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie 
2. Zakres stosowania SST 
Szczegołowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot budowlanych. 
3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Normami. 
4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera 
II. MATERIAŁY 
Nie występują 
III. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do robot przygotowawczych powinien dysponować 
następującym sprzętem: elektronarzędzia. 
IV. TRANSPORT 
Transport urobku w postaci gruzu, gałęzi i innych elementow przewozić taczkami 
bezpośrednio na środki transportu samochodowego. 
V. WYKONANIE ROBÓT 
Przewiduje się rozbiorkę metodą tradycyjną ręczną przy użyciu elektronarzędzi. Prace 
odbywać się będą od dachu w doł. Prace rozbiorkowe należy prowadzić z należytą ostrożnością, 
metodą ręczną przy użyciu elektronarzędzi . Prace prowadzić rozpoczynając od dachu w doł. 
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych pęknięć w budynku należy : 
- Bezzwłocznie wstrzymać prace . 
- Powiadomić projektanta w celu znalezienia właściwego rozwiązania technicznego. 
Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z zasadami i przepisami zawartymi w : 
• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89/94 poz. 414 ), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 
marca 2003 r.) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogolnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844) 
• Szczegołowe przepisy BHP i p.poż. obowiązujące na terenie Inwestora , oraz przepisy 
BHP u Wykonawcy robot rozbiorkowych. 
• Instrukcje prawidłowej i bezpiecznej pracy ciężkim sprzętem demontażowym 
PRZEBIEG ROZBIÓRKI 
Prace zabezpieczające. 
Ogrodzić obiekt i teren, na ktorym będą prowadzone roboty rozbiorkowe. Zamocować tablice 
informujące o rozbiorce. Zabezpieczyć zieleń przed uszkodzeniem.  
WYTYCZNE PROWADZENIA ROBÓT 
W czasie prowadzenia robot należy stosować postanowienia Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). 



Podstawowe zasady BHP przy tych robotach : 

・ teren, na ktorym odbywa się rozbiorka obiektow budowlanych należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi, 

・ przed przystąpieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni zostać przeszkoleni tzn. 
zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 

・ usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
zawalania się innego, 

・ prowadzenie robot rozbiorkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji 
przez wiatr, jest zabronione, 

・ obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest 
zabronione, 

・ przy prowadzeniu robot sposobami mechanicznymi zatrudnieni pracownicy powinni być 
usunięci poza strefę niebezpieczną , 

・ montaż lub demontaż nie należy prowadzić przy widoczności mniejszej niż 30 m, podczas 
deszczu, śniegu, gołoledzi i przy wietrze ponad 10 m/ sek., 

・ otwory w stropach i dachach, do ktorych możliwy jest dostęp ludzi należy szczelnie 
przykryć lub ogrodzić zaporami drewnianymi, 

・ roboty na dachu należy prowadzić tylko w czasie suchej pogody, bez silnych podmuchow 
wiatru, przy dobrej widoczności, a w okresie zimowym gdy nie występuje oblodzenie, 

・ rusztowania, drabiny, pomosty, należy wykonywać i użytkować zgodnie z przedmiotowymi 
normami i instrukcją obsługi oraz potwierdzać w dzienniku budowy (rozbiorki) ich okresową 
kontrolę. Pracownicy muszą być wyposażeni w szelki bezpieczeństwa z linkami 
asekuracyjnymi, ktore należy każdorazowo zaczepiać do stałych elementow konstrukcji 
rozbieranego obiektu, 

・ wszelkie elementy zwisające, lub pozbawione chwilowo podparcia, należy bezzwłocznie 
usunąć, 

・ należy zwrocić szczegolną uwagę, aby w czasie demontażu zachowana była stateczność nie 
demontowanych jeszcze części obiektu jego konstrukcji i elementow, 

・ zezwala się podnosić demontowane elementy po uzyskaniu pewności, że wszystkie styki 
konstrukcji są prawidłowo rozłączone, 

・ stosowane zawiesia i liny należy każdorazowo sprawdzić przed ponownym użyciem, 

・ stanowiska spawalnicze należy wyposażyć w niezbędny sprzęt p. poż. 

・ należy przestrzegać stosowania przez pracownikow sprzętu ochrony osobistej – ubrania 
robocze i rękawice, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki wyposażone w linki 
bezpieczeństwa, 

・ pracownicy mogą być dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie aktualnych bada 
psychotechnicznych, 

・ miejsce robot należy wyposażyć w apteczkę pierwszej pomocy, 

・ roboty rozbiorkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionej osoby 
WYMAGANIA STAWIANE PRACOWNIKOM 
Pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenie z zakresu BHP adekwatne do zakresu 
wykonywanych czynności , posiadać odpowiednie kwalifikacje, ora orzeczenia lekarskie o 
dopuszczeniu do pracy. Pracownicy pracujący na wysokości powinni posiadać aktualne 
zaświadczeni o dopuszczeniu do pracy na wysokości. Przed przystąpieniem do rozbiorki, 
pracownikow należy zapoznać z projektem rozbiorki oraz technologią i organizacją robot 
zatwierdzoną przez Zleceniodawcę oraz poinformować o zakresie i metodach rozbiorki i 
pouczeni o sposobie bezpiecznego jej wykonania. Pracownikow należy wyposażyć w ubrania 
robocze, rękawice i kaski ochronne. Stroj roboczy pracownikow wyburzeniowych należy 
ujednolicić o jaskrawej kolorystyce i napisach, pozwalających na identyfikację firmy 
wyburzeniowej. Pracownicy specjalistyczni (spawacze, operatorzy sprzętu, itp.) swoj zakres 



prac powinni wykonywać zgodnie z obowiązującymi ich warunkami, przepisami (aktualne 
książeczki zawodowe, uprawnienia i badania) oraz posiadać typowy sprzęt ochronny. Przed 
przystąpieniem do robot Kierownik budowy (rozbiorki) każdorazowo przeprowadza szkolenie 
stanowiskowe zatrudnianych pracownikow . 
WARUNKI PRACY SPRZĘTEM CIĘŻKIM 
Miejsce pracy koparek należy oznakować tablicami zakazującego wstęp osobom 
nieupoważnionym. Obsługę sprzętu ciężkiego powinni pełnić tylko operatorzy doświadczeni i 
posiadający stosowne uprawnienia. Obsługa i osoby związane z jego pracą powinni być zapoznani z 
zakresem robot. Podnoszenie lub opuszczanie ciężarow za pomocą dźwigu należy sygnalizować 
akustycznie i znakami umownymi. Praca sprzętu ciężkiego powinna być stale nadzorowana. 
Zabroniona jest praca sprzętem ciężkim w obrębie niebezpiecznych przewodow elektrycznych, lub 
rurociągow. Zabronione jest opuszczanie kabiny operatora podczas pracy silnika lub podnoszenia 
ciężarow. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przypadkow pęknięć w budynkach sąsiednich 
należy : 
Bezzwłocznie wstrzymać prace POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU ZNALEZIENIA 
WŁAŚCIWEGO ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO. 
 
  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST-1.2. MONTAŻ ELEMENTÓW STALOWYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot polegających na 
montażu elementow stalowych konstrukcyjnych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczące wykonania i odbioru 

Robot, ktore zostaną zrealizowane w ramach zadania: wymiana dwóch daszków zabezpieczających 
z siatki stalowej nad wejściami na dziedziniec wewnętrzny w budynku Pałacu Kultury i Nauki w 
Warszawie W zakresie wykonania i odbioru robot polegających na mocowaniu, montażu elementow 
stalowych budynku. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Przewidziane do wykonania prace obejmują następujący zakres : 

- Montaż stalowej konstrukcji zadaszenia 1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podłoże 
Część budynku do ktorej mocowany jest element wyposażenia. Część ta musi posiadać właściwości 
umożliwiające całkowite przejęcie sił pochodzących od umocowanego elementu w całym 
przewidywanym okresie użytkowania. 
1.4.2. Element mocujący 
Jedno lub wieloczęściowy łącznik stosowany do połączenia podłoża z elementem wyposażenia. 
1.4.3. Element wyposażenia 
Wyrob gotowy lub wykonany przez Wykonawcę, posiadający cechy wymagane w Dokumentacji 
Projektowej, przeznaczony do zamocowania w budynku lub na nim. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 
ST00.01.00 „Wymagania ogolne” 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogolne wymagania dotyczące Robot podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogolne” . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 
Materiały stosowane do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm a w przypadku 
braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone przez Inżyniera. 
Materiały stosowane do wykonania Robot budowlanych muszą posiadać: 
∙ Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
∙ Certyfikat TUV lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
∙ Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
- obsługiwane przez wyznaczone osoby. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, ktory nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot, zarowno w miejscu tych Robot, jak i też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałow, 
sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
3.1. Elementy mocujące ( kotwy, śruby, kleje) 
Powinny być dobrane pod względem ciężaru i sposobu pracy montowanych elementow wyposażenia 
. Powinny uwzględniać strukturę podłoża w ktorym odbywa się mocowanie oraz wszelkie zalecenia 
procenta elementow mocujących co do warunkow pracy i zasad montażu. 
2.1. Składowanie materiałów 



Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie 
go Wytworcy, by mogł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. uszkodzenia 
powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem 
technologii montażu uwzględniając kolejność poszczegolnych faz montażu. Konstrukcja nie może 
bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładkach 
drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposob układania konstrukcji 
powinien zapewnić: 
a). jej stateczność i nieodkształcalność 
b). dobre przewietrzenie elementow konstrukcyjnych 
c). dobrą widoczność oznakowania elementow składowych 
d). zabezpieczenie przed gromadzeniem się wod opadowych, śniegu, zanieczyszczeń 
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w 
sposob gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigow muszą 
być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (probne 
uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkod na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio 
wyekwipowana. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenia materiałow na terenie 
budowy. Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wg. 
odpowiednich norm wyrobu, w warunkach zapobiegających ich zniszczeniu, uszkodzeniu, lub 
pogorszeniu właściwości technicznych wskutek wpływu czynnikow atmosferycznych lub 
fizykochemicznych. Jednocześnie Wykonawca zapewni, aby instrukcja, lub wytyczne producenta 
dotyczące składowania materiałow były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo 
udostępniane do kontroli. Wszystkie materiały powinny być przechowywane w miejscu suchym, 
zabezpieczonym przed wilgocią i nadmiernym nasłonecznieniem. 
4. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogolne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogolne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do wykonania konstrukcji stalowych należy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu 
konstrukcji: 
∙ środek transportu do przewożenia elementow 
∙ spawarki 
∙ żuraw samochodowy 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
5. TRANSPORT 
Ogolne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogolne” oraz zalecenia 
i warunki transportu zalecane przez dostawcow konkretnych elementow wyposażenia . 
Dostawa materiałow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu oraz 
składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń Wytworcow. 
6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogolne wymagania dotyczące wykonania Robot podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogolne”. 
6.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót 
Wytyczne spawania konstrukcji stalowych 
∙ Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Warunki 
techniczne wykonania, zakres badań kontrolnych i kryteria odbioru połączeń spawanych podano 
wnormie PN-B-06200:2002. 



∙ Roboty spawalnicze powinny być wykonywane pod nadzorem przez spawaczy uprawnionych do 
danego procesu spawania. 
∙ Powierzchnie i brzegi przygotowane do spawania powinny być suche, czyste i wolne od 
widocznych pęknięć i karbow. 
∙ Elementy w trakcie spawania należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, 
deszczu i śniegu. 
∙ Części do spawania należy tak zestawić, a spoiny tak wykonać, aby końcowe wymiary elementu lub 
zespołu konstrukcyjnego spełniały tolerancje wytwarzania i montażu określone w normie PNB-
06200:2002. 
∙ Części przygotowane i złożone do spawania powinny być unieruchomione za pomocą spoin 
szczepnych, uchwytow klinowych, przewiązek lub złączy śrubowych, 
∙ Długość spoin czepnych nie powinna być mniejsza niż 5-krotna grubość grubszej z łączonychczęści i 
nie mniejsza niż 40 mm. 
∙ Spoiny szczepne pęknięte oraz nieprzewidziane do włączenia do spoiny projektowanej powinny być 
wycięte. 
∙ Przewiązki, uchwyty klinowe czy śrubowe łączące blachy przygotowane do spawania nie mogą 
ograniczać dostępu niezbędnego do wykonania spoiny i powinny zapewnić swobodę poprzecznego 
skurczu wykonanego styku. 
∙ Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej łączenie konstrukcji ze stali nierdzewnej należy 
wykonać metodą spawania TIG lub spawanie elektrodami otulonymi (MMA). Przyjęta technika 
spawania powinna być omowiona w projekcie technologii spawania opracowanym przez wykonawcę. 
∙ Przed każdym spawaniem stali nierdzewnej należy: obszar spawania i przyległych powierzchni 
oczyścić z brudu, oleju i farby usunąć pozostałości po szlifowaniu 
∙ Sposoby przygotowania elementow do spawania: obrobka skrawaniem , staranne ręczne 
szlifowanie 
∙ Montaż konstrukcji stalowych: Konstrukcje należy montować przy udziale środkow, ktore 
zapewniają osiągniecie projektowanej wytrzymałości, stateczności układu geometrycznego i 
wymiarow oraz możliwość użytkowania konstrukcji. Podczas montażu w szczegolności powinny być 
przestrzegane punkty od pkt. 5.1. do pkt.5.5.normy PN- 77/B-06200 „Konstrukcje budowlane. 
Wymagania badania”. 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogolne wymagania dotyczące kontroli jakości Robot podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogolne”. 
Kontrola związana z wykonaniem urządzeń i instalacji technologii sceny powinna być 
przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz z niniejszą Specyfikacją Techniczną. Przed 
przystąpieniem do pomiarow lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Kontrola związana z wykonaniem urządzeń i instalacji 
technologii sceny powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich etapow Robot. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu 
Robot zostały spełnione. Jeśli ktorekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dany etap 
poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca Robot sporządzi protokoł z przeprowadzonych pomiarow. Wyniki pomiarow i 
badań przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora Nadzoru 
7.2. Kontrola jakości materiałów 
Ogolne wymagania dotyczące wykonania robot, dostawy materiałow, sprzętu i środkow transport 
podano“Wymagania ogolne". 
2) Szczegołowe wymagania dotyczące przeprowadzenia ocen, badań i odbiorow stalowych 
konstrukcjibudowlanych określanorma PN-B-06200:1997. 
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot, materiałow i urządzeń. 
4) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robot na terenie i 
pozaplacem budowy. 



5) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
AprobatTechnicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
7.3. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Zgodność z dokumentacją techniczną i ST sprawdza się przez porownanie wykonanych robot 
zdokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny 
zewnętrzne,pomiary oraz konieczne proby zgodne ze wskazaniami dostawcow 
wyposażenia.Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisow w 
dzienniku budowy lubprotokołach odbioru materiałow stwierdzających zgodność użytych materiałow 
oraz sposobu ich montażu iustawienia z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
Wygląd ocenia się przez oględziny i stwierdzenie niewystępowania takich wad jak : 
• Elementy wyposażenia mocowane na stałe do ustroju budowlanego budynku muszą być 
zamontowane w 
sposob nie naruszający struktury budowlanej. 
• Elementy wyposażenia nie wykazują wad wynikających z nieprawidłowego transportu, składowanie 
lub 
montażu 
• zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, 
• stan elementow konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu, 
• wykonanie i kompletność połączeń , 
• wykonanie powłok ochronnych, 
• naprawy elementow konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych 
niezgodności. 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ogolne wymagania dotyczące obmiaru Robot podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogolne”. 
Jednostką obmiarową jest 
• Kg dla elementow wyposażenia 
• dla zabezpieczenia antykorozyjnego 1m2. 
Obmiar powinien być wykonany na budowie w obecności przedstawiciela Inwestora i wymaga jego 
akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnego upoważnienia Inwestora 
nie 
mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogolne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogolne”. 
Ocena i badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w planie 
jakości,obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. 
Zakreskontroli i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakości. 
Sposob korektyi dodatkowe badania niezgodności powinny spełniać wymagania projektu. Wszystkie 
kontrole, badania ikorekty powinny być udokumentowane. 
9.2. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlegają wszystkie technologiczne, montażowe oraz rozruchowe czynności 
związane z wykonaniem urządzeń i instalacji techniki estradowej. Odbior końcowy może nastąpić 
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiarow, jak rownież wykonania 
wszystkich prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną , normami i 
przepisami. Odbior końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych Robot 
instalacyjnych i budowlanych oraz na kontroli działania tych instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy – 
dokumentacja powykonawcza, 
• Protokoły wszystkich odbiorow częściowych, 



• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałow, atesty zastosowanych materiałow i 
urządzeń, w tym atesty, certyfikaty, świadectwa, deklaracje zgodności zastosowanych materiałow i 
urządzeń 
• Świadectwa jakości wydane przez dostawcow materiałow, 
• Protokoły prob, pomiarow i sprawdzeń.  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, po wprowadzeniu wszystkich zmian i uzupełnień wymagane 
proby, pomiary i sprawdzenia 
9.2.1. Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca Robot zobowiązany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz wykonania i 
przedstawiania instrukcji eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urządzeń. 
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawierać: 
• Rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i 
wykonawczego. 
• Dokumenty z zakończonych prob i testow. 
• Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałow i urządzeń oraz 
dopuszczenie stosowania ich w Polsce. 
• Świadectwo dopuszczenia stosowania tych materiałow w budownictwie w Polsce 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli jest wymagany na podstawie odrębnych przepisow. 
• certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną. 
• certyfikat CE jeśli jest wymagany dla danych produktow. 
• deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna. 
• protokoły badań i sprawdzeń 
• kopie rysunkow projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jakie nastąpiły podczas budowy. 
• wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa, 
ktore dotyczą przyszłego użytkowania obiektow 
• Instrukcje Użytkowania i konserwacji urządzeń 
Dokument potwierdzające przeszkolenie pracownikow wyznaczonych przez Zamawiającego 
uprawniające do czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń i instalacji 
10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogolne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogolne”. 
10.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 
• zakupu i dostarczenia materiałow, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• zasadniczych prac montażowych i instalacyjnych, 
• koniecznych Robot budowlanych 
• prace montażowych i demontażowych, 
• wykonania określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarow i sprawdzeń Robot, 
• przeszkolenia załogi Zamawiającego, 
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore są niezbędne do kompletnego wykonania robot 
objętych 
niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-84/H-9300 Walcowka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej 
jakości i 
niskostopowych o 
podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 
PN-EN 10021 :1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych 
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole głowne 



PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie Konstrukcje stalowe 
PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz kształtownikow 
walcowanych na gorąco. 
Wymagania ogolne 
PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe 
PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcowka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na 
zimno. 
Wymagania dla 
walcowki ogolnego przeznaczenia 
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. 
Tolerancje 
wymiarow i przekroju poprzecznego 
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z kształtownikow i blach profilowanych na zimno 
- 
Projektowanie i wykonanie 
PN-EN 757:2000 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania 
łukowego 
stali o wysokiej wytrzymałości. Oznaczenie 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe – obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania 
podstawowe. 
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. 
.PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemow malarskich. 
PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktow. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na 
powierzchniach 
stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną) 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od 
obowiązku stosowania wymogow określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 


