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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

konstrukcyjno-budowlanych   dla zadania:    „   Remont utwardzenia działki i placu oraz  ogrodzenia wraz z 

zagospodarowaniem terenu ul. Katarzyny 6 w Raciborzu ”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŜy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Zakres robót realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych i wykończeniowych obejmuje: 

(1) Roboty przygotowawcze: 

1) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 

2) Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i 
ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 

3) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

 (2) Roboty zasadnicze: 

1) Roboty konstrukcyjno-budowlane: 

− Wykonanie i montaŜ konstrukcji drewnianych, 

− Wykonanie pokryć dachowych, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w WO 00.00 „Posta-
nowienia Podstawowe”  pkt. 1.4. Ponadto: 

− Mieszanka betonowa  - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

− Zaczyn cementowy  - mieszanina cementu i wody. 

− Zaprawa  - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku 
oczka kwadratowego 2 mm. 

− Partia betonu  - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w 
okresie umownym - nie dłuŜszym niŜ 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych 
samych warunkach. 

− Klasa betonu  - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G (np. beton klasy B25 przy Rb
G = 25 

MPa). 

− Nasiąkliwo ść betonu  - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym. 

− Stopień mrozoodporno ści  - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania 
próbek betonowych. 

− Rusztowania nios ące - rusztowania słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od deskowań i od konstrukcji 
betonowych, Ŝelbetowych i z betonu spręŜonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od 
cięŜaru sprzętu i ludzi. 

− Stopień wodoodporno ści – symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na przesiąkanie; liczba po literze W oznacza liczbę atmosfer ciśnienia, przy którym nie zauwaŜa 
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się przesiąkania wody przez próbkę o wysokości 15cm po 90 dniach twardnienia. 

− Pozioma izolacja przeciwwilgociowa -  Izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiału, 
umieszczona wewnątrz ściany, ściany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed 
przenikaniem wilgoci, 

− Izolacja przeciwwilgociowa –  warstwa lub arkusz materiału wewnątrz stropu albo podobnej konstrukcji lub 
usytuowana pionowo w ścianie, mająca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci, 

− Uszczelnienie –  uformowany materiał stosowany w połączeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem 
kurzu, wilgoci, wiatru, itp., 

− Taśma uszczelniaj ąca – pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiału, który zabezpiecza złącze zazwyczaj 
przed przedostaniem się wody deszczowej, 

− Materiał izolacyjny –  materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, dźwięku albo 
elektryczności, 

− Posadzka -  wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni, 

− Drzwi – konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na 
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 2. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 
na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie . 

 

2.1. Wykonanie i monta Ŝ konstrukcji drewnianych 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

− elementy konstrukcji  drewnianej z drewna iglastego  C 30 

− środki grzybobójcze i ogniochronne, 

− łączniki do drewna. 

2.2. Pokrycia dachowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
 

− płyty z poliwęglanu komorowego w profilach aluminiowych z uszczelkami, 

− blacha stalowa ocynkowana grub.0,55 mm 

− rynny dachowe ocynkowane  fi 10 mm 

− rury spustowe ocynkowane  fi 80 mm 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WO,  oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
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3.1. Wykonanie i monta Ŝ konstrukcji drewnianych 

Wykonawca przystępujący do wykonania i montaŜu konstrukcji drewnianych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− piła, 

− wiertarka. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST,  oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 

Kamień i kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem naleŜy 
przewozić cementowozami, natomiast workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250. W obrębie placu budowy do transportu 
mieszanki betonowej moŜna uŜywać pompy hydraulicznej na podwoziu samochodowym (czas pomiędzy 
wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moŜe przekraczać 45 minut). 

Elementy metalowe i stal zbrojeniową moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Pozostałe materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je 
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Umowy. 

5.2. Wykonanie i monta Ŝ konstrukcji drewnianych 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Na konstrukcję dachu moŜna stosować drewno sosnowe, świerkowe lub jodłowe, przesuszone o wilgotności nie 
większej niŜ 23% klasy C27. Elementy drewniane więźby dachowej naleŜy zabezpieczyć poprzez impregnację środ-
kami grzybobójczymi i ogniochronnymi. 

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych naleŜy stosować wzorniki (szablony) z 
ostruganych desek o wilgotności nie większej niŜ 18%, ze sklejki lub z twardych płyt pilśniowych. 

Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± 1mm. Dokładność tę naleŜy sprawdzić przez próbny montaŜ, a 
następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. Długość elementów wykonanych wg wzorników nie po-
winna róŜnić się od długości projektowanych więcej niŜ 0,5 mm. 

JeŜeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montaŜu, długości powinny być większe od długo-
ści projektowanych. Nadmiar ten jest zaleŜny od sposobu obróbki końców elementów. 

Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych i krokwi: 

− ± 2 cm w osiach rozstawu wiązarów, 

− ± 1 cm w osiach rozstawu krokwi. 
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Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane co 
najmniej jedną warstwą papy. 

5.3. Pokrycia dachowe 

MontaŜ pokrycia z poliwęglanu komorowego oraz pozostałych urządzeń w zakresie objętym Dokumentacją 

Projektową. Wszystkie wykonane prace powinny być zaaprobowane przez Inspektora. MontaŜ urządzeń  naleŜy 

przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.3.1. Obróbki blacharskie  
Obróbki muszą spełniać dwa podstawowe zadania, zapewnić szczelność pokrycia w miejscach załamań i 
krawędzi połaci dachu, oraz zapewnić estetykę pokrycia. Wszystkie obróbki osłaniające krawędzie dachów 
zlokalizowane są w „pasach krawędziowych” dachu, gdzie występują największe obciąŜenia spowodowane 
ssaniem wiatru – stąd naleŜy je mocować bardzo solidnie w odległości co ok.33 cm.  

5.3.2. Monta Ŝ rynien i rur spustowych 

Monta Ŝ haków rynnowych -  haki mocujemy do deski czołowej, krokwi (o ile ich rozstaw nie przekracza 60 
cm) lub łaty nakrokwiowej. Zamocować najdalszy hak na przeciwległym końcu odpływu tak, aby zapewnić 
zalecany spadek. Koniec haka nie moŜe przecinać płaszczyzny przedłuŜenia połaci dachowej. UmoŜliwi to 
zsuwanie się śniegu bez obciąŜania rynny (na terenach o duŜych opadach śniegu zaleca się zamontować 
płotki przeciwśnieŜne). Napięty mocno sznurek między odpływem a hakiem wskaŜe wysokość montaŜu po-
zostałych haków oraz łączników. Rozstaw haków nie moŜe przekraczać 60 cm   

Monta Ŝ rynny i ł ączników - montaŜ rynien rozpoczynamy od miejsca najdalszego od odpływu (nie usuwa-
jąc jeszcze napiętego sznurka) Pierwszą rynnę dopasowujemy do haków, jej koniec wyznacza nam miejsce 
montaŜu łącznika. Dla umoŜliwienia ekspansji termicznej naleŜy montować rynny na łącznikach zgodnie z 
zaznaczonymi liniami montaŜowymi. Po zamocowaniu łącznika montujemy rynnę wsuwającją do zamka ha-
ków i łącznika od strony deski czołowej  i wciskając kolejno w zamki zewnętrzne haków.  W ten sam sposób 
montujemy kolejne rynny dochodząc do odpływu. Zalecamy wycięcie otworu w rynnie w miejscu odpływu 
zamiast przecinania całkowicie rynny. Nie zalecamy wykorzystywania odpływu jako łącznika dwóch odręb-
nych odcinków rynny.  

Połączenie odpływu z rur ą odpływow ą lub kolankiem.  - Przy dachach bez okapu rurę wkładamy (przy 
pomocy mufy) bezpośrednio do odpływu. Przy dachach z okapem łączymy odpływ z rurą spustową przy 
pomocy dwóch kolanek i przyciętego na odpowiednią długość odcinka rury. 

Monta Ŝ obejm - obejmy mocujemy w odstępach nie większych niŜ 1,8 m, wkrętami (dyblami) o długości 
dostosowanej do grubości ocieplenia ściany. Zadaniem obejm jest przytrzymywanie rur w pionie, nie mogą 
one utrudniać ekspansji termicznej systemu nie naleŜy zatem skręcać ich zbyt mocno (obejma nie moŜe 
ściskać rury) 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w WO 
00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót  na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w 
księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru i 
muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 

7.3. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

1) kpl  (komplet) – dla: 

− wykonanego i odebranego obiektu lub robót 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe " pkt. 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.2. Warunki szczegółowe 

Roboty związane z wykonaniem zbrojenia, podkładów pod posadzki i niektórych izolacji naleŜą do robót ulegających 
zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe”  pkt 8.2. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO naleŜy przyjmować 
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
3. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
4. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
5. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
6. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
7. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
8. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
9. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. 
10. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
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11. PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoŜa budowli. 
12. PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. 
13. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
14. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
15. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
16. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
17. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
18. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
19. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
20. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 

Instrukcje ITB i inne: 
21. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych. 
22. 305/91 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych. 
23. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r. 
24. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, War-

szawa, 1990 r. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 


