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SST-1.6 ROBOTY CIESIELSKIE
Roboty  ciesielskie 
Kod CPV 45422000-1 
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Roboty w zakresie  stolarki budowlanej 
Kod CPV 45421000-4
Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i konstrukcji dachowych 
Kod CPV 45260000-7
Roboty w zakresie podłóg drewnianych
Kod CPV45432114-6
1.6.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ciesielskich i zabezpieczenia konstrukcji drewnianych łącznie z remontem schodów i 
balustrady.

1.6.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Szczegółowa specyfikacja techniczna ( SST) jest stosowana  jako dokument przetargowy, 
kontraktowy i  pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót dla zadania pn. „Remont budynku 
komunalnego  w Białej, ul. Plac Zamkowy 3”.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.6.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Pełna wymiana deskowania dachu, wymiana zniszczonych elementów konstrukcyjnych więźby 
dachowej ( krokwie, murłaty, płatwie, zastrzały, miecze). Wymiana desek podłogi strychu
Demontaż zniszczonych drewnianych stopnic  schodowych i montaż pięciu nowych  stopnic.
Demontaż  słupków balustrady, przeniesienie słupka z poziomu strychu na piętro, naprawa i 
wykonanie jednego słupka , wstawienie toczonych  tralek drewnianych –22 szt.

1.6.4. MATERIAŁY
-Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20% -deski na deskowanie poszycia i podłogi, drewno 
konstrukcyjne klasy C30  do wymiany krokwi, płatew ,mieczy , murłat i zastrzałów (wymiary i 
ilość  zgodnie z dokumentacją techniczną), preparaty zabezpieczające do drewna np. FOBOS M-4, 
SADOLIN BASE, łączniki (gwoździe, śruby, wkręty, blachy perforowane) i inne materiały 
pomocnicze 

a. Wymagania dla drewna litego
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej lub topoli,
sortowanej wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji 
projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach 
technicznie uzasadnionych.
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Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, na 
przykład dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości.
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi.
Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących 
metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna
spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy 
wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338.
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości
wytrzymałości charakterystycznej według PN-B-03150:2000.
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż:
- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
- 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%.
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości
powinny być w zależności od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 
i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2.
Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń
(cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki.
Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia według PN-75/D-96000 w wymienionych
sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich jej
sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upoważnione osoby, na przykład
kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej
wytrzymałościowo powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.
Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem 
we wszystkich stadiach ich wykonywania.

b. Wymagania dla łączników mechanicznych
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w 
postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać 
wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 
14592.
Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją - w zależności od klasy użytkowania
- zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTW10RB „Zabezpieczenia antykorozyjne".
Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub 
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ETAG nr 015.

c. Wymagania dotyczące preparatów zabezpieczających drewno
Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozją biologiczną powinny być zgodne z 
wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz 
zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.
Preparaty do zabezpieczania drewna przed działaniem korozji chemicznej powinny spełniać 
wymagania podane w aprobatach technicznych, np. FOBOS M 4  jest przeznaczony do impregnacji 
drewna budowlanego przeznaczonego do wnętrza budynków, w tym więźby dachowej. Impregnat
do drewna Fobos M-4 stosuje się jako 30% roztwór, który uzyskuje się rozpuszczając 3 części 
wagowe preparatu w 7 częściach wagowych wody. Preparat należy stopniowo wsypywać do wody
(najlepiej o temp. 50°C), mieszając aż całkowicie się rozpuści. Tak przygotowany roztwór nadaje 
się do bezpośredniego użytku.
Drewno poddawane impregnacji nie powinno być pokryte farbą ani lakierem. Powierzchnie 
uprzednio malowane należy oczyścić. Środki hydrofobizujące (np. pokost), częściowo lub w 
całości neutralizują działanie Fobosu. W celu uzyskania zabarwienia drewna należy do roztworu 
roboczego dodać barwnika znajdującego się w opakowaniu (dotyczy tylko wersji Fobos M-4 
kolor). Roztwór nanosi się na powierzchnię drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy 
rozpyłowej. Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości preparatu. 
Kolejne warstwy nakłada się po wyschnięciu uprzednio naniesionej warstwy. Smarowanie i 
natryskiwanie są jedynymi metodami umożliwiającymi impregnację drewna już wbudowanego. 
Minimalne zużycie preparatu wynosi 0,2 kg na 1 m² drewna impregnowanego powierzchniowo

1.6.5. SPRZĘT
Rusztowania systemowe, piły elektryczne, młotki ciesielskie, siekierki, gwoździe, śruby, wkręty, 
wiertarki/wkrętarki, pędzle, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, wiadra, wciągnik.
Sprzęt stosowany do robót ciesielskich i stolarskich  powinien być kompletny, sprawny i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz będzie przyjazny dla środowiska.

1.6.6. TRANSPORT
Dostawa samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej 
lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny na placu budowy i we wnętrzach. 
Przy przewozie środkami transportowymi należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
transporcie drogowym. 
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1.6.7. WYKONANIE ROBÓT
Wymiana elementów konstrukcji  drewnianej dachu, następnie ułożenie deskowania pełnego  z 
wymianą naświetla i wyłazu dachowego ,pracami zabezpieczającymi, montażem obróbki stalowej 

a  . Więźba dachowa  
Krawędziaki i deski po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny być składowane
na równych podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby poszczególne jej elementy nie
stykały się ze sobą. Czoła poszczególnych krawędziaków należy zabezpieczyć poprzez ich obicie 
deseczkami w celu zapobieżenia ich spękania. Materiały przed ich zamontowaniem należy 
zabezpieczyć środkiem impregnującym „Fobos 4”, poprzez 30 minutową kąpiel najlepiej pod 
ciśnieniem w autoklawach. Podczas obróbki elementów konstrukcji czynności powtarzające się
wielokrotnie należy wykonywać grupowo (np. ścięcie końców, nawiercanie otworów itp.).
Należy przeprowadzić znakowanie, które ma na celu określenie miejsca zestawu całej konstrukcji.
Montaż poszczególnych elementów więźby dachowej prowadzić z użyciem odpowiedniego 
sprzętu (wg uznania wykonawcy zaakceptowanego przez zarządzającego realizacją umowy).
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Przy 
wykonywaniu elementów powtarzalnych należy stosować szablony z desek, sklejki lub twardych 
płyt pilśniowych. Dokładność wykonania szablonu powinna wynosić ± 1mm. Wymiary szablonu i 
elementu należy sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. Długość elementu nie powinna 
różnić się od długości ustalonej na szablonie o więcej niż± 1mm. Elementy więźby dachowej 
stykające się z murem (murłaty) powinny być w miejscu styku impregnowane środkami 
grzybobójczymi oraz odizolowane papą. Elementy drewniane winny być wykonane z drewna 
sosnowego lub świerkowego klasy C30. Do łączenia elementów więźby dachowej używać 
systemowych łączników ciesielskich. Murłaty mocowane do muru za pomocą dybli HILTI M16 co 
150 cm. Połączenia krokwi za pomocą połączeń ciesielskich. Szczegółowe wymiary przekrojów 
elementów więźby dachowej wg dokumentacji projektowej. Konserwacja elementów 
drewnianych –ogniochronna preparatem FOBOS M-4 w stopniu trudno zapalnym lub innymi 
dopuszczonymi atestami i aprobatami jako preparaty dające klasyfikację dla zabezpieczanego 
elementu jako materiał trudno zapalny, a pod względem rozprzestrzeniania ognia jako materiał 
nierozprzestrzeniający ognia. 
Na  deskowanie należy stosować deski o grubości  nie  mniejszej niż 25 cm  ,co najmniej V klasy 
jakości bez murszu. Szerokość desek nie powinna być większa niż 18 cm. W deskach 
niedopuszczalne są otwory po sękach o średnicy  większej niż 20mm.
Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron preparatami grzybobójczymi, ułożone stroną 
prawą (do rdzeniową) ku dołowi i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami.
Długość gwoździ powinna być co najmniej dwa i pół razy większa od grubości desek. Czoła desek 
powinny się stykać tylko na krokwiach. Deskowania powinny być układane na styk .
 Deski podłogowe powinny posiadać szerokość od 80 do 140 mm  i muszą być wykonane z tarcicy 
klasy nie niższej niż III. Deski należy obrobić tak, aby strona odrdzeniowa tarcicy stanowiła 
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spodnią powierzchnię deski. Powierzchnia tę należy nasycić preparatem przeciwgrzybowym np. 
FOBOS M-2. Wilgotność desek nie powinna przekraczać 14%.Deski układać równolegle do 
krótszej ściany. Pierwszą deskę przybić na każdym legarze w odległości 1,5 cm od ściany od góry, 
następnie wbić gwoździe (ocynkowane0przez pióro-wpust. Główki gwoździ powinny być 
zagłębione za pomocą pobijaka. Kolejne deski należy przybijać metodą na kryty gwóźdź na 
każdym legarze, po uprzednim mocnym dociśnięciu za pomocą taśm ściągających albo klinów. 
Posadzkę z desek należy wyszlifować pasami równoległymi do długości desek. Po szlifowaniu i 
odkurzeniu posadzkę zagruntować, i wykończyć  powłoką np. firmy REMMERS w uzgodnieniu  z  
Zamawiającym .

b. Schody drewniane
Materiały do naprawy schodów drewnianych powinny spełniać określone wymagania 
normatywne a rodzaj drewna powinno się uzgodnić z inwestorem. Do naprawy schodów 
zastosowano drewno lite (masywne), które powinno odpowiadać wymaganiom norm. Przy użyciu
drewna litego można stosować następujące rodzaje drewna: świerk, sosna, modrzew, jodła.
Drewno iglaste odnośnie do wytrzymałości musi odpowiadać klasie sortowania S 13.
Drewno liściaste: klon, buk, brzoza, dąb, jesion, wiśnia, orzech.
Do wszystkich nośnych części schodów należy stosować drewno liściaste klasy jakości I. 
Elementy konstrukcyjne schodów gruntować preparatem np. FOBOS M-4 i wykończyć powłoką 
np. firmy REMMERS w uzgodnieniu z  Zamawiającym.

c. Pozostałe elementy drewniane
Do wykonania drewnianych elementów konstrukcyjnych (2 słupki toczone)  materiały muszą 
spełniać określone wymagania normatywne analogicznie jak w przypadku schodów. Elementy 
wewnętrzne gruntowane są preparatem FOBOS M-4 i wykańczane powłoką koloryzującą. 

1.6.8. KONTROLA JAKOŚCI 
- Polega na sprawdzeniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i 
ognioodpornych, kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania 
prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na 
podporach i rozstawu elementów składowych, badania prawidłowości wykonania złączy między 
poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od 
kierunku poziomego i pionowego.
-Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane:
- w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z 
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),
- w zapisach w Dzienniku budowy,
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Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona
w deklarację lub certyfikat zgodności.
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić 
zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej.
-Sprawdzenie wykonania elementów konstrukcji
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami dokumentacji projektowej
należy przeprowadzić na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i 
częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. Badanie elementów przed montażem obejmuje 
sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za 
pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności 
drewna. Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny 
przekraczać wielkości podanych poniżej:
L.p. Odchyłka Wymiar
1 ± 0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm,
2 ± 0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm,
3 ± 1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm,
4 ± 2,0mm przy wymiarze od 101mm do 2 50mm,
5 ± 5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm,
6 ± 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm,
7 ±15,0mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm,
8 ± 20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm.
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować:
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,
- rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- zabezpieczenie drewna,
- wymiary elementów,
- prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie,
Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów 
taśmą stalową z podziałką milimetrową albo suwmiarką - na losowo wybranych elementach. 
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami należy przeprowadzać za pomocą
stalowego kątownika murarskiego, łaty kontrolnej i przymiaru z podziałką milimetrową. 
Elementy konstrukcji dachu winny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO,
rozdz.6.5 oraz w normach dotyczących prac ciesielskich.
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac ciesielskich.

1.6.9. JEDNOSTKA OBMIARU
Powierzchnie deskowania pełnego-m2, podłogi-m2,  schodów- m2, elementy konstrukcji więźby 
dachu- szt., balustrada i tralki-szt. 

1.6.10. ODBIÓR ROBÓT
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Odbiór końcowy obejmuje stwierdzenie:
- zgodności z dokumentacją projektową,
- prawidłowości kształtu i wymiarów,
- prawidłowości oparcia na podporach i rozstawu elementów,
- prawidłowości wykonania złączy,
- prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji,
- nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji,
- prawidłowości wykonania powłok malarskich.
Poszczególne etapy robót malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
dokumentacji powykonawczej po zgłoszeniu ich  przez Wykonawcę robót.
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez 
Inspektora Nadzoru. Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami 
podanymi w części pt. w ST – 00 “Warunki Ogólne” punkcie 1.0.10.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami.
Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty 
do zgodności z normą i dokumentacją projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.

1.6.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.1.1.10. 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania robót oraz za każdą  
sztukę  wpisanych do dziennika budowy i książki obmiaru według ceny wykonania zaoferowanej 
przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 

1.6.12. PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 
z 2002 r.), 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 
poz. 1126 z 2003 r.) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych .
Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
Instrukcje techniczne producenta  zastosowanych materiałów.
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady  ochrony
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne
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PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN-B-03163-2:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN-B-03163-3:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia 
ataku biologicznego. Postanowienia ogólne
PN-EN 335-2:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia 
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego
PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchyłki
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości
PN-EN 350-1:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość 
drewna litego. Wytyczne dotyczące zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwałości drewna
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy
PN-EN 844-2:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące drewna 
okrągłego
PN-EN 844-3:2002.Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 3: Terminy ogólne dotyczące 
tarcicy
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