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SST- 1.1 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
Przygotowanie placu budowy 
Kod CPV 45113000-2
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Rusztowania 

Kod CPV 45262100-2

1.1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem w budynku mieszkalnym 
komunalnym w Białej, ul. Plac Zamkowy 3

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
 
1.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄTECHNICZNĄ 

1. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, 
2. Zabezpieczenie, dróg, wejść i przejść dla pieszych , 
3. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego dla pracowników, 
4. Zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, energia elektryczna), 
5. Zapewnienie oświetlenia placu budowy, 
6. Urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych, 
7. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów, 
8. Zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej, 
9. Zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac 
    budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla 
    środowiska, 
10. Montaż rusztowań systemowych, zgodnie z instrukcją montażu 
11. Zapewnienie środków bezpieczeństwa robót na wysokości, zabezpieczenia odgromowe 
     i uziemiające rusztowań. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
przygotowaniem placu budowy oraz obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonania montażu, eksploatacji i demontażu rusztowania, potrzebnego do wykonania robót 
przewidzianych w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji.
Wymogi ogólne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.nr47.poz.401 z 
2003r).

1.1.4. MATERIAŁY 
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Zgodnie z ST-00 „Wymagania ogólne” materiałami są: 
Rusztowania systemowe wraz z całym ich wyposażeniem i urządzeniami zapewniającymi 
bezpieczeństwo pracy na wysokościach. 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji oraz normach. 

1.1.5. SPRZĘT 
1.1. 5.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu 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 SST, projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, 
w przypadku braku ustaleń w takich 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, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie technicznym ma być  zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

 1.1.5.2.Wymagania dotyczące rusztowania
Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. Każdorazowo 
rusztowanie musi być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby nadzoru 
technicznego. Wymagane są również przeglądy okresowe zgodnie z warunkami określonymi dla 
danego typu rusztowania. Rusztowania powinny być zabezpieczone siatkami ochronnymi i 
posiadać certyfikaty.

Informacje techniczne
Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki, 
konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do 
utrzymywania osób.

Instrukcja montażu
Instrukcja monta  ż  u i eksploatacji rusztowa  ń   - zakres stosowania systemu  
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Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację 
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez 
producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku 
rusztowania, który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie 
posiada.
Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania 
powinna zawierać:

1. Nazwę producenta z danymi teleadresowymi;
2. System rusztowania;
3. Rusztowanie ramowe;
4. Rusztowanie modułowe;
5. Rusztowanie ruchome lub inne;

Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe 
i nietypowe w którym powinny się znaleźć informacje na temat:

1. Dopuszczalnych obciążeń użytkowych pomostów roboczych;
2. Dopuszczalnych wysokości rusztowań dla których nie ma konieczności wykonania

projektu technicznego;
3. Dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążenia wiatrem), przy którym eksploatacja

rusztowań jest możliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego;
4. Sposobu montażu i warunkach eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki)
5. Informacji na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia;
6. Warunków montażu i demontażu rusztowania;
7. Schematów montażowych konstrukcji rusztowań typowych;
8. Sposobu postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego;
9. Specyfikacji elementów, które należą do danego systemu rusztowania;
10. Wzoru protokołu odbioru;
11. Wymagania montażowego i eksploatacyjnego;
12. Zasad montażu i demontażu rusztowania.

Na podstawie informacji zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji można ocenić , czy dany 
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (mieści się w zakresie stosowania 
rusztowania ) i budowa tego rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu 
technicznego. W takim przypadku należy każdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami 
systemu przed rozpoczęciem pracy na danym systemie rusztowania.
W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu 
(rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt 
techniczny powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.
1.1.5.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowań
Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio 
dokumentować. Aby prawidłowo przebiegł montaż i eksploatacja  rusztowania należy: 
1 - każdorazowo  określić postać geometryczną rusztowania. W przypadku gdy założony schemat 
rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji montażu i eksploatacji 
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wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonać szkice i na podstawie
tych szkiców specyfikację elementów rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem
typowym. Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się z zamieszczonymi w instrukcji 
schematami lub do montażu konieczne jest użycie elementów spoza systemu należy wykonać 
projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.
2 - montaż rusztowania  wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu rusztowania, 
W celu właściwego i bezpiecznego wykonania montażu monter powinien znać instrukcję montażu
dla danego rusztowania. Jako instrukcję montażu najczęściej stosuje się instrukcję montażu i 
eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o znacznym stopniu skomplikowania 
konieczne jest opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego rusztowania.
 3 - najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania. Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale 
zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie protokołu 
odbioru rusztowania.
UWAGA: rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

DEFINICJE
Definicje rusztowań podano w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)
Rusztowanie robocze- konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane 
prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu;
Do grupy rusztowań roboczych zaliczane są wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na 
wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy 
rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi Rusztowanie ochronne konstrukcja budowlana, 
tymczasowa, służącą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów;

Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania 
pracy , lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Takimi rusztowaniami są 
np. rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako 
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Istotnym elementem rusztowań fasadowych jest ich 
zakotwienie. Sposób zamocowania oraz ilość kotew określają instrukcje montażu poszczególnych
systemów rusztowań lub dokumentacja techniczna. Sprawdzenie zakotwienia polega na 
porównaniu siatki kotwień ze szkicem, dokonaniu pomiarów siły wyrywającej kotwy oraz 
sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowań typowych zawarte są w instrukcji 
montażu. W pozostałych przypadkach powinny być określone w projekcie technicznym. Kotwy na 
skrajnych pionach rusztowania powinny być zamocowane w sposób umożliwiający przeniesienie 
obciążeń równoległych do ściany. Usytuowanie kotew powinno umożliwiać swobodne poruszanie
się po rusztowaniu i być wykonane możliwe najbliżej węzła rusztowania oraz prostopadle do
ściany. Po wejściu na teren budowy należy sprawdzić wygrodzenie strefy niebezpiecznej.
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Wymiary i sposób wygrodzenia tej strefy określono w przywołanym wcześniej rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. Konieczne jest również zwrócenie uwagi na zachowanie 
porządku na budowie (nieskładowanie materiału i sprzętu montażowego w ciągach 
komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nieprzeznaczonych).
Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako rusztowania robocze jak i rusztowania 
ochronne

ROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWANIA
1. Numer rejestracyjny protokołu: …………………………...............................................................................................
2. Data odbioru rusztowania: …….......................................................................................................................................
3. Wykonawca montażu rusztowania:.............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
4. Użytkownik rusztowania (zleceniodawca montażu):…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Miejsce montażu rusztowania i jego powierzchnia (objętość):........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Typ rusztowania:..................................................................................................................................................................
7. Dopuszczalna nośność podestów roboczych: 1,5 kN/m2; 2 kN/m2; 2,5kN/m2………………………….
8. Wykonawca przekazał użytkownikowi następujące dokumenty odbiorowe:
a) dokumentację techniczną (statykę) rusztowania,
............................................................................................................................................................................................................
b) instrukcję eksploatacji rusztowania,
............................................................................................................................................................................................................
c) inne:............................................................................................................................................................................................
9. Oświadczenie: wykonawca stwierdza, że rusztowanie opisane niniejszym
protokołem jest kompletne, zostało zmontowane zgodnie ze sztuka budowlaną, dokumentacją 
techniczno eksploatacyjną (dawniej DTR) i instrukcją montażu wydaną przez producenta oraz 
zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Montaż wykonali uprawnieni montażyści.
Komisja odbiorowa stwierdza, że rusztowanie nadaje się do eksploatacji bez uwag.

10. Skład komisji odbiorowej: ............................................................................. –
Użytkownik: ................................................................................................................. –
Inspektor Nadzoru .................................................................................................... –
Wykonawca......................................................................... ......................................... –
(imiona i nazwiska) (podpisy)

Data zgłoszenia rusztowania do
demontażu:.......................................................................
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1.1.6. TRANSPORT 
Sposoby transportu wg normy „ PN-M-47000-2:1996 „ Pakowania, przechowywanie i transport 
rusztowań" .
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowań może
odbywać się dowolnym środkiem transportu, pomosty, podkłady, deski krawężnikowe, drabinki 
powinny być ułożone luzem wg rodzaju. 
Transport powinien być przyjęty zgodnie ze specyfikacją bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

1.1.7. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wymagania dotyczące obliczeń konstrukcyjnych rusztowań oraz sposobu ich kotwienia reguluje 
norma: PN-M-47900-2-.1996 

1.1.7.1. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej .
Wykonawca dostarczy: dokumenty – certyfikaty lub deklaracje zgodności – świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego stosowania dla materiałów przeznaczonych ustawienia rusztowania, protokoły 
odbioru montażu rusztowania.

1.1.8. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości montażu rusztowań wg Normy PN-M-47900-3 
Badania obejmują: 
1. Części rusztowań
2. Zmontowane rusztowania 

1.1.9. JEDNOSTKA OBMIARU 
            Nie występuje

1.1.10. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór prac związanych z montażem rusztowań polega na: 
1. - sprawdzeniu stanu podłoża, 
2. - sprawdzeniu posadowienia rusztowania, 
3. - sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania,
4. - sprawdzeniu stężeń i zakotwień, 
5. - sprawdzeniu zabezpieczeń, 
6. - określeniu odchyłek od pionu, 
7. - sprawdzeniu uziemienia rusztowania metalowego,
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1.1.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Koszt urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy a także ustawienie i demontaż oraz czas pracy 
rusztowań, nie podlega odrębnej wycenie i przyjmuje się, że te koszty wliczone są w cenę robót. 

1.1.12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U.nr47.poz.401 z 2003r). 

2. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
lub odpowiednimi normami Krajów DE lub w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
   PN-M-47900-1 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry.
  PNM-47900-2 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
  PN-M-47900-3 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

  PN-M-47900-4 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza
- Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz.2016 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 29 styczeń 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. 
  z późn. zm.)
- Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm., ostatnia  
   nowelizacja Dz. U z dnia 10.05.2006r Nr 79, poz. 551)
- Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr62/2001,poz. 627)
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie 
  bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26/2000, poz.  
  313; z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie  
   ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650)
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia 6 lutego  2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
   i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401)
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