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1     WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ustawieniem ,eksploatacją i demontaŜem rusztowań związanych z budowyTermomodernizacja elewacji budynku Przedszkole 
Miejskie w Barczewie ul. Słowackiego 7 dz. nr 82.75/116 obr.2 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w~ pkt. 1. J. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające ustawienie, eksploatacja i 
demontaŜem rusztowań. 
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W zakres tych robót wchodzą; 

□     Przygotowanie i montaŜ i demontaŜ rusztowań.  

1.3.1 Informacje o terenie budowy 
Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do wykonania projektu organizacji robót ,zabezpieczenia placu budowy,ogrodzenia 
,zaplecza budowy,ochrony środowiska,warunków bezpieczeństwa pracy,zabezpieczenia chodników i jezdni. Wg.OST B.00.00. pkt 1.5.1-
1.5.11. 
1.3.2 Nazwy i kody CPV  
Kod CPV-45262100-2   Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami oraz określeniami w OST B.00.00. 
„Wymagania ogólne". 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.B. 00.00 „Wymagania ogólne". Przy wykonywaniu 
rusztowań naleŜy wykonać zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu rusztowań. Stan rusztowania i elementów 
zabezpieczających naleŜy okresowo sprawdzać. ogólnych:. Wykonane rusztowanie  nie moŜe odkształcać się pod działaniem 
obciąŜeń. Musi zachowywać sztywność oraz niezmienność konstrukcji zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i przerw 
technologicznych ponadto prawidłowość wykonania rusztowań naleŜy dokładnie sprawdzić z dokumentacją techniczną oraz 
potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do uŜytkowania musi być potwierdzone 
zapisane w dzienniku budowy. 

2.    MATERIAŁY 

Rusztowanie wraz z pomostami i łącznikami oraz z całym osprzętem zgodny z typem rusztowania ,oraz kartą techniczną i instrukcja 
montaŜu, zatwierdzone przez Ispektora Nadozoru.  

3. SPRZĘT 

Do transportu i montaŜu rusztowania naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu.  

D     sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; 

□ stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpoŜarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone i zabezpieczone. 

■ 
i  Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. Sposób 
składowania wg punktu 2.3. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Monta Ŝ rusztowa ń 
Przy montaŜu rusztowań przestrzegać naleŜy poniŜszych zasad: 
- rusztowanie montować zgodnie z instrukcja(DTR)dostarczoną przez producenta. 
- MontaŜ i demontaŜ rusztowania powinien być wykonany przez osoby przeszklone w zakresie montaŜu i eksploatacji 

rusztowań, pod kierunkiem upowaŜnionej osoby. 
- Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania naleŜy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie 

i ogrodzenie poręczami lub taśmami ostrzegawczymi. 
- Strefa niebezpieczna nie moŜe wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości rusztowania i nie mniej niŜ 6,0 m. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań : 
  O zmroku przy zbyt małym oświetleniu 
 W czasie gęstej mgły i opadów 
 W czasie burzy wiatru pow. 10m/s. 
Rusztowanie naleŜy ustawić na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia na terenie nieutwardzonym stosować drewniane 
podkładki. Rusztowanie wyposaŜyć w w piony komunikacyjne, urządzenia piorunochronne. 
Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy urządzeń uziemieniach i zerowaniach w 
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urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 KV. Rusztowanie usytuowane w miejscu przejść powinny mieć daszki ochronne na 
wysokości nie mniejszej niŜ 2,4 m od poziomu terenu i ze spadkiem 45% w kierunku źródła zagroŜenia. Rusztowania powinny mieć 
znak bezpieczeństwa „B” lub atest producenta 

6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI  

UŜytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez Inspektora Nadzoru, potwierdzone zapisem 
w dzienniku budowy. Badania naleŜy przeprowadzić kaŜdorazowo po całkowitym zakończeniu montaŜu rusztowania. 

Badania eksploatacyjne polegają na: 

 -sprawdzeniu stanu podłoŜa-oględziny zewnętrzne 

 -sprawdzeniu posadowienia rusztowania-oględziny zewnętrzne 

 -sprawdzeniu stęŜeń-oględziny zewnętrzne 

 -sprawdzeniu zakotwień-oględziny zewnętrzne 

 -sprawdzeniu pomostów roboczych-oględziny zewnętrzne 

 -sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji-oględziny zewnętrzne 

 -sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu-wykonać przyrządami pomiarowymi 

W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów, usterki naleŜy usunąć i badania przeprowadzić 
ponownie. Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru rusztowania. 

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom: 

 -przegląd codzienny przeprowadzony przez brygadzistę uŜytkującego rusztowanie. 

 -przegląd dekadowy co 10 dni wykonany przez konserwatora rusztowania lub pracownika inŜynieryjno-technicznego. 

Wyniki kaŜdego przeglądu naleŜy wpisać do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarową jest 1 m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

MontaŜ uznaje się za wykonany jeŜeli wszystkie wyniki badań przeprowadzone przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami 
zawartymi w pkt 6.  

W przypadku gdy choć jeden element został wykonany nieprawidłowo naleŜy go poprawić.  

9. PŁATNOŚCI 

Rusztowanie - płaci się za m2 rusztowania. Cena obejmuje: 

-wyznaczenie zarysu rusztowania; 
-dostarczenie materiału; 

-wykonanie rusztowania 
-demontaŜ rusztowania 

-przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów 
     -wykonanie odpowiednich prac zabezpieczajacych. 
-załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane: 

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojace metalowe robocze.Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz 
eksploatacja. 
PN-78/M-47900/2 Rusztowania stojace metalowe robocze.Rusztowania ramowe.   Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojące robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 


