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SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  robót  ciesielskich
wchodzących  w  zakres  zadania  Rozbudowa  i  przebudowa  istniej ącego  budynku
szatni LZS w Ligocie Oleskiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
MontaŜ projektowanych elementów konstrukcji dachu nad budynkiem: krokwie, wurłaty, 
łacenie.
oraz wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty murowe jakie występują przy realizacji
umowy.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyŜej wymienionych robót
przedstawione są w opisach do dokumentacji projektowej i na rysunkach. 

1.4. Określenia podstawowe

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

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

2. MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w
ST-00.
Konstrukcyjne elementy drewniane istniejące - odpowiadają klasie drewna K 27.
Konstrukcyjne elementy drewniane projektowane -  wykonane z drewna sosnowego lub
świerkowego odpowiadającego klasie K 27, o wilgotności do 18%. Łączenia powinny być
wykonywane  na  gwoździe,  śruby,  tradycyjne  połączenia  ciesielskie.  Wszystkie  łączniki
stalowe  powinny  być  galwanizowane  w  gorącej  kąpieli.  Wszystkie  prace  wykonać
zgodnie z konstrukcyjnymi rysunkami szczegółowymi.
Płatwie  oparte  na  ścianach  w  gniazdach.  NaleŜy  zwrócić  uwagę  na  dokładne
zaimpregnowane  przekrojów  czołowych  i  wsporczych  płatwi  oraz  zapewnić  luzy  w
gniazdach celu umoŜliwienia wentylacji
Wszystkie  elementy  więźby  naleŜy  kotwić  na  siły  związane  z  odrywaniem  (ssące
działanie wiatru). 
Zwraca się  szczególną  uwagę  na  prawidłowe kotwienie  krokwi  do  podwalin  -  gwoździe
2x7mm bite na ukos + systemowe łączniki stalowe pracujące na ścinanie.
Wykonanie  zabezpieczenia  przeciwogniowego  zgodnie  z  opisem  technicznym
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architektury.
Przed  montaŜem  elementów  więźby  wykonać  impregnację  ogniochronną  elementów
więźby do odporności ogniowej 30min, środkiem FOBOS M2L.
Murłaty o przekroju 14/16 cm nalezy kotwić  w scianach za pomocą  kotew stalowych fi.
14 mm co ok 1,5m 

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .
Rodzaje sprzętu i maszyn uŜywanych do robót murowych pozostawia się do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.
Zgodnie  z  technologią  załoŜoną  w  dokumentacji  projektowej,  do  wykonania
przedmiotowych prac, proponuje się uŜyć następującego sprzętu:

•piły ręczne, mechaniczne;
•młotki;
•siekiery;
•ściągi;
•strugi;

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

Materiały  i  elementy  mogą  być  przewoŜone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas

transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed

uszkodzeniami  lub  utratą  stateczności.  W  trakcie  transportu  gotowej  mieszanki

betonowej naleŜy materiał zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

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

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

Składowanie  materiałów  budowlanych  i  urządzeń  powinno  być  wykonane  w  sposób
zabezpieczający  przed  moŜliwością  wywrócenia,  zsunięcia  lub  rozsunięcia  się
składowanych materiałów i elementów
Wszystkie  materiały  zastosowane  do  budowy  powinny  posiadać  atesty  i  odpowiadać
normom. 
W celu wykonania robót ciesielskich dachu, naleŜy wykonać następujące prace:

•wykonanie robót ciesielskich dachu /obmiar zgodnie z przedmiarem/ - m3
•wykonanie impregnacji ppoŜ. elementów więźby;
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 pkt. 6.

6.2. Kontrola jako ści materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej  i  specyfikacji  technicznej  oraz  posiadać  świadectwa  jakości  producenta  i
uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jako ści robót.
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogólne zasady kontroli jakości, podano w ST-00.
Kontroli podlega wykonanie:

•wykonanie robót ciesielskich.
•Wykonanie połączeń poszczególnych elementów;

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacja
projektową.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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 ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 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 umowie.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robót).

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Odbiorowi podlega wykonanie robót ciesielskich dachu.
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano-MontaŜowych.

8.2. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny przeprowadza się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość
jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu konstrukcji
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drewnianych  po  uŜytkowaniu  w  okresie  gwarancji  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym
okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  elementów
drewnianych z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

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

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

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

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

Zgodnie  z  dokumentacją,  naleŜy  wykonać  zakres  robót  wymieniony  w  niniejszej
Specyfikacji  technicznej  i  w  Dokumentacji  technicznej.  Płatność  naleŜy  przyjmować
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.
Cena robót obejmuje:

•prace pomiarowe; 
•zakup, załadunek i rozładunek materiałów;
•transport materiałów do robót ciesielskich;
•transport materiałów do robót impregnacyjnych;
•wykonanie robót ciesielskich;
•uporządkowanie miejsca prowadzenia robót;

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Związane normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych – tom I
–Budownictwo ogólne :

10.2. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa

PN-81/B-03150.01-03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.
PN-82/D-94021  -  Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami
wytrzymałościowymi.
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN384-1999  -  Drewno  konstrukcyjne.  Oznaczenie  wartości  charakterystycznych,
właściwości mechanicznych i gęstości.
PN-84/M-81000 - Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie.
PN-82/M-82054-00 - Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie.
Dz.  U.  Nr  75/02,  poz.  690  –  rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i
Budownictwa  z  dnia  14  grudnia  1994  r.  W  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montaŜowych,  Tom  I  -
Budownictwo ogólne, Arkady Warszawa, 1990.

- Wszystkie nie wymienione powyŜej normy i aktualizacje podanych powyŜej norm,
dotyczące zakresu robót, a opublikowane przed realizacją kontraktu.
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.


