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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
więźby dachowej dla zadania: „BUDOWA DWÓCH WIAT O POWIERZCHNIACH DO 35M2 WRAZ  
Z OGRODZENIEM CZĘŚCI TERENU I MONTAŻEM OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY.” 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV). 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryd i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie Publiczne przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakośd wykonania robot, ich zgodnośd z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Do wykonania więźby dachowej przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego 
materiału: 
• dach główny 
• krokwie 8x16cm 
• oczep 16x20cm 
• płatwie 16x16cm 
• słupy 16x16cm 
• belka kalenicowa 16x20cm 
• miecz 6x14cm 
• deski gr. 25 mm 
• gont bitumiczny do krycia, 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ, śrub, 
wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniad wymagania PN-B-03 
150:2000 oraz PNEN912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. Wszystkie materiały stosowane do 
wykonania robot muszą byd zgodne z wymaganiami niniejszej SST i normami. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie następującego 
podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze 
oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki. Do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze środkami 
impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka, elektrowkrętarki, pilarki do drewna 
elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny 
wyciąg budowlany. 
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4. TRANSPORT 
Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźd na teren budowy samochodem dostawczym. 
Podczas transportu materiał przewozid w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 
producenta. Rozładunek materiałów należy prowadził w sposób ostrożny przy użyciu środków 
i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakośd robót. 
Transport wewnętrzny poziomy roczny za pomocą wózków transportowych, transport pionowy za 
pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Wykonywanie więźby dachowej.  
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny byd zgodnie z dokumentacją techniczną. Połączenia 
krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi (krawężnicami) powinny byd 
wykonywane na styk i zbite gwoździami. Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny byd 
wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej kooców krokwi opartych na niej we wrębie. Można 
również stosowad wyżłobienia krokwi koszowej, przybijając krokwie do płaszczyzn bocznych. 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny byd w miejscach styku 
odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 
Deskowanie połaci dachowych  
Na deskowanie należy stosowad deski III klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia albo klasy MKG 
lub KS tarcicy wytrzymałościowo sortowanej, bez murszu, o grubości nie mniejszej niż 25mm. 
Szerokośd desek nie powinny byd większe niż 18cm. W deskach niedopuszczalne są otwory po sękach 
o średnicy większej niż 20mm. Deski powinny byd zainpregnowane preparatami grzybobójczymi 
i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami. Długośd gwoździ powinna byd co najmniej 2,5 razy 
większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykad się na krokwiach. Deskowania stanowiące 
podkład pod pokrycie papowe powinny byd układane na styk lub na przylgę. 
 
6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania więźby dachowej polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
z podanymi wyżej wymaganiami. 
- kontrolę zgodnośd zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
- kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 
- kontrolę gotowej konstrukcji, 
- kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji. 
- sprawdzenie wilgotności drewna 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 
koocowego. 
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna 
może byd przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakooczeniu 
robót. Odstępstwa od postanowieo projektu powinny byd uzasadnione zapisem w dzienniku budowy 
i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 
- wbudowania materiałów, 
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
- gotowej konstrukcji 
Podczas odbioru powinny byd sprawdzone: 
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- zgodnośd wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 
- prawidłowośd wykonania złączy, 
- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli było ono 
przewidziane w dokumentacji. Odbiorem koocowym powinny byd objęte elementy lub obiekty 
całkowicie zakooczone. 
 Do odbioru koocowego wykonawca powinien przedstawid następujące dokumenty: 
- dokumentację techniczną obiektu i robót, 
- protokoły badao kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 
Odbiór koocowy zakooczony konstrukcji powinien polegad na sprawdzeniu: 
- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 
- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między elementami konstrukcji, 
- dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleo od kierunku poziomego i pionowego 
Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna 
Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznad wykonanie robót za 
właściwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeo da wynik ujemny, należy uznad albo całośd 
robót albo tylko ich częśd za wykonane niewłaściwie. W razie uznania całości lub części robót za 
wykonane niewłaściwie należy ustalid, czy stwierdzone odstępstwa od postanowieo dokumentacji 
i warunków technicznych zagrażają bezpieczeostwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcje zagrażające bezpieczeostwu budowli lub uniemożliwiające jej 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny byd rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy i przedstawione do obioru. Konstrukcje nie spełniające wymagao podanych w niniejszych 
warunkach technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania 
budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, mogą byd przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkośd 
ustaloną komisyjnie dla danego przypadku. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-B-0236I:I999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 
PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
PN-EN 9I2:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 
drewnianych 


