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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji drewnianych w związku z remontem dachu budynku Domu Pomocy Społecznej 
w Jarogniewicach. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 
 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST podano w wymaganiach 
ogólnych pkt. 1.4. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu: 
 
-  wzmocnienie i uzupełnienie elementów konstrukcyjnych dachu 
-  wykonanie impregnacji owadobójczej oraz ogniochronnej więźby dachowej i deskowania 
-  wykonanie podkładów z płyt OSB na belkach stropowych 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1. 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Projektowane elementy drewniane oraz elementy wzmocnień więźby z drewna klasy C24. 
 
 Śruby M8 klasy 5.8 
 Podkładki powieszone o średnicy minimum 3d (d – średnica śruby) 
 Łączniki systemowe typu 'BMF" 
 Wkręty ciesielskie 
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 Gwoździe 4x120mm. 
 Elementy drewniane impregnować i zabezpieczać bio i ognioochronnie środkami typu np. 

Fobos – M4 
 Ewentualne zabezpieczenie przed owadami za pomocą środka np. HYLOTOX Q 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2. 
Wykonawca jest zobowiązany do Używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Do wykonywania robot należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany. 
Do wykonywania konstrukcji drewnianych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze: 
- rusztowania, pomosty, 
- sprzęt i narzędzia do cięcia i obróbki drewna, 
- samochody i in. sprzęt do transportu konstrukcji na placu budowy, 
- narzędzia pomiarowe (niwelatory, teodolity, miary itp.), 
- ręczne i elektryczne narzędzia do montażu, skręcania, ustawiania konstrukcji itp. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 

4.2. Transport materiałów 

Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby 
mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub 
uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie 
eksploatowana.  
Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość przemieszczenia, przewrócenia lub 
zsunięcia się ich w czasie transportu. 
 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Elementy drewniane powinny być składane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych 
w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża 
nie powinna być mniejsza od 20 cm. Nie dopuszcza się w żadnym wypadku składować elementów 
na płask bez zadaszenia. 
Elementy poziome w postaci belek, elementów stropowych itp. powinny być składowane na 
podkładkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania określonymi w projekcie, w 
sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw 
podkładek powinien być zagęszczony, tak aby nie powstały dodatkowe odkształcenia, wynikające z 
systemu składowania.  
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Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech warstw 
elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie przekładkami, 
rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstania ich deformacji.  
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych działaniem 
warunków atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z 
instrukcją producenta. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 
Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca 
oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o 
producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych 
(znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych,  
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede 
wszystkim: 
- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną 
identyfikację, 
- wymiary i inne istotne parametry techniczne,  
- ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 
- datę produkcji i nr partii, 
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w 
języku polskim. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wszystkie elementy z drewna klasy min. C24. W trakcie budowy po odkryciu wszystkich belek 
należy sprawdzić ich stan techniczny oraz zgodność założonych przekrojów i rozstawów 
elementów stropu. W przypadku niezgodności skontaktować się z projektantem. Wszystkie 
elementy konstrukcji dachowej będące w niedostatecznym stanie technicznym przewidywane są do 
naprawy lub wymiany. 
 
 

5.3. Wykonanie robót  

Konstrukcja i sposób wykonania poszczególnych elementów powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. W przypadku braku szczegółowych rozwiązań Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić własne do akceptacji przez inspektora nadzoru i projektanta. 
Przed ostatecznym montażem należy skorygować geometrię nowych elementów i spasować  z 
elementem istniejącym. 
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być zabezpieczone 
przed  korozją biologiczną i ogniochronną we wszystkich stadiach ich wykonywania. 
Części elementów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć 
materiałów powinny być odpowiednio izolowane. 
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Przekroje, kształty i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczną. 
Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe: 
• w rozstawie belek i elementów : do 1 cm w osiach, 
• w długości elementu do 10mm, 
• w wysokości do 5mm. 
 
Wzmocnienie i naprawa uszkodzonych drewnianych elementów konstrukcji dachowej 
Uszkodzenia elementów nośnych konstrukcji dachowej mają charakter lokalny. Wynika to z faktu, 
że najczęstsza przyczyna uszkodzeń były przecieki przez nieszczelne pokrycie dachowe jak i ubytki 
i usterki spowodowane wykonaną wcześniejszą przebudową poddasza.. Uszkodzenia też występują  
tylko w pewnych miejscach dachu. Projekt niniejszy przewiduje naprawę elementów uszkodzonych 
przez przeprowadzenie następujących robot: 

 Impregnacje istniejących elementów więźby dachowej i deskowania 
 Ociosanie elementów porażonych przez korozje biologiczną – do zdrowej ( twardej ) tkanki 
 Wymianę uszkodzonych fragmentów elementów więźby, w których stwierdzono istotne 

osłabienie przekroju nośnego 
 Wymianę uszkodzonych całych elementów więźby, w których stwierdzono istotne 

osłabienie przekroju nośnego 
 Wzmocnienia elementów o przekrojach osłabionych  
 Zamontowanie elementów brakujących 

Do zabiegów naprawczych należy stosować powietrzno-suchy, zaimpregnowany, dobry materiał, 
jak najbardziej zbliżony do oryginalnego – dla elementów konstrukcji klasy nie mniejszej niż C24. 
Przewiduję się około 5 do 10% elementów więźby dachowej do naprawy. 
 
Naprawa konstrukcji dachowej wykonać od wewnątrz pomieszczenia poddasza bez rozbiórki i 
demontażu pokrycia i deskowania dachu. 
Ociosywanie elementów – z elementów konstrukcji silnie zaatakowanych przez owady ociosuje się 
najbardziej zniszczone, zewnętrzne części. Element czyści się do drewna twardego. Oczyszcza się 
je z mączki szczotką drucianą, zaś z chodników larwalnych (pozostałych na ociosanej powierzchni) 
zeskrobuje się mączkę ostrym narzędziem – np. dłutem. Wszystkie owady należy bezwzględnie 
zebrać i spalić – nie przechowywać – gdyż są one siedliskiem dalszego rozwoju szkodników. 
UWAGA: W przypadku gdy ociosanie spowoduje ubytek przekroju poprzecznego w wielkości 
powyżej 30% - należy element odtworzyć poprzez zamontowanie nowego o tych samych 
wymiarach przekroju poprzecznego i długości. 
 
Impregnację istniejących elementów więźby dachowej i deskowań - Po wykonaniu ociosania i 
oczyszczenia powierzchni deskowań oraz elementów więźby z kurzu i mączki szczotkami 
drucianymi wykonać należy impregnacje przez kilkakrotne smarowanie. przygotowanie roztworu i 
drewna. Wykonanie impregnacji powinno być zgodne z instrukcją producenta. Impregnacja tarcicy 
przeznaczonej na konstrukcje dokonywana jest poprzez kąpiel – wszystkie elementy drewniane 
należy zanurzyć w przygotowanym wcześniej roztworze wodnym. Konieczna jest kontrola czasu 
kąpieli oraz obserwowanie ubytku roztworu impregnującego. Aby ochrona drewna przed 
szkodliwym działaniem ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów była możliwa, 
konieczne jest wprowadzenie w strukturę drewna impregnatu. Całkowity czas kąpieli jest 
uzależniony od kilku czynników: 

- warunków, w jakich przeprowadzana jest impregnacja drewna, 
- wilgotności materiału, 
- temperatury otoczenia itd. 
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W czasie przeprowadzania procesu należy uzupełniać poziom roztworu w taki sposób, aby drewno 
było w nim zawsze całkowicie zanurzone. 
Jeżeli impregnat do drewna wykorzystywany jest do gotowych konstrukcji albo elementów, do 
których dostęp jest utrudniony, należy zastosować metodę smarowania lub natrysku, a zabieg ten 
powinien zostać przeprowadzony kilkakrotnie w celu naniesienia na powierzchnię materiału 
odpowiedniej, zgodnej z normą zużycia, ilości preparatu. Kolejne impregnacje należy 
przeprowadzać w odpowiednich odstępach, by z jednej strony zapewnić odpowiednie wchłonięcie 
preparatu, a z drugiej nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni. 
Impregnacja drewna może być kontrolowana za pomocą dołączonego przez producenta barwnika w 
kolorze brązowym lub zielonym – zawartość jednej z saszetek z barwnikiem należy rozpuścić w 
roztworze impregnującym. 
Stosując impregnat w pomieszczeniach o zmiennej wilgotności, należy liczyć się z możliwością 
pojawienia się na powierzchni materiału wysoleń w postaci białego nalotu. Aby zachować wysoki 
stopień zabezpieczenia powierzchni przed ogniem nie należy usuwać tego typu nalotów. Sprzęt, za 
pomocą którego wykonujemy zabiegi, należy czyścić za pomocą wody. 
 
Wymiana uszkodzonych odcinków – naprawę elementów przeprowadza się podnosząc tymczasowo 
wspierające się na nich inne elementy konstrukcji (lub też całkowicie odciążając remontowany 
element), pamiętając o zabezpieczeniu przed wysunięciem z gniazd, elementów znajdujących się w 
bliskim sąsiedztwie naprawianego elementu. Wykonuje się to poprzez sklamrowanie albo za 
pomocą spięcia deskami i gwoździami. Elementy wspierające się można podźwignąć dwoma lub 
jednym podnośnikiem. Tymczasowe podparcie powinno opierać się na stropie ostatniej 
kondygnacji za pomocą podwalin drewnianych – ułożonych krzyżowo w dwóch warstwach, 
wspartych na przyległych partiach stropu – po około 1,5m z każdej strony. W celu uzyskania 
sztywności podparcia stosuje się podbijanie klinami z twardego drewna lub używa się podnośników 
hydraulicznych. Po takim podparciu przystępuje się do wycięcia uszkodzonej części elementu 
więźby dachowej i wstawienia w to miejsce odpowiednio dopasowanego elementu drewnianego. 
 
Wymiana całkowita – wykonuje się ją analogicznie jak przy wymianie uszkodzonego odcinka w 
elemencie konstrukcyjnym. Przekroje poprzeczne nowych elementów należy zawsze przyjmować 
jak przekrój elementu podlegającego wymianie lub większy. 
 
Naprawa poluźnionych węzłów – które są skutkiem przemieszczeń elementów uszkodzonych lub 
zamakania (bądź zawilgocenia) a następnie wysychania drewna, polega na dodatkowym 
wzmocnienia połączenia przy zastosowaniu gwoździ. W razie konieczności – należy dokonać 
korekty osadzenia i ponownego wzajemnego spasowania poszczególnych elementów w węźle lub 
zastosować łączniki mechaniczne ( np. złącza kątowe) 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 
ogólnej specyfikacji technicznej 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do wystawienia stosownych 
deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne i klasyfikację 
palności. 
Polega na sprawdzaniu bieżącym  
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W trakcie wykonywania robót montażowych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
- jakość zastosowanych materiałów i preparatów, 
- wady materiałowe (niewłaściwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.), 
- prawidłowość zabezpieczeń impregnacyjnych i ogniochronnych, 
- poprawność wykonania połączeń, ewentualne osłabienie materiałów, 
- poprawność wykonania konstrukcji (zachowanie wymiarów, gabarytów, pionów, poziomów 
i spadków), 
- prawidłowość oparcia i umocowania konstrukcji na podporach. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny 
być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz 
dostawcę technologii. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Wykonanie konstrukcji drewnianych obmierza się w metrach sześciennych objętości drewna 
oraz/lub w kompletach zamontowanych krokwi, ram, belek i dźwigarów. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 8. 
Cena montażu konstrukcji drewnianych obejmuje następujące roboty: 
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- ustawienie, przestawianie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań i pomostów, 
- montaż i połączenie elementów konstrukcji drewnianych z podporami i między sobą, 
 - wykonanie zabezpieczeń impregnacyjnych i ogniochronnych drewna, 
- kontrola prawidłowości wykonania robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
- likwidacje stanowiska roboczego,  
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 
2011).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
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ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z 
późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formyDokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z późn. zmianami). 
 
Normy 
PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo 
Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych 
PN-EN 408:2004/Ap1:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone 
warstwowo. Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki 
Budowlanej: 
• Zeszyt nr 403/2008 – Konstrukcje drewniane. 
Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


