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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 03 - STROPY DREWNIANE (Legarki i płyty
OSB)

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Popielewie, dz. nr 47/4, obręb Popielewo, 78-300 Świdwin.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót związanych z wykonaniem robót pokrywczych na stropach drewnianych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.2.

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  oraz
przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Zakres robót objętych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie pokryć górnych wykonanych na istniejących
belkach drewnianych stropu.

Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,  wymagań  w  zakresie
przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania pokryć oraz ich odbiorów.

1.5. Określenia podstawowe i definicje

Określenia  podane w niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami  podanymi  w ST
„Wymagania ogólne”, a także zdefiniowanymi poniżej:
Tarcica  -  podstawowy  produkt  drzewny,  otrzymywany  przez  podłużne  piłowanie  (przetarcie)  drewna  okrągłego  (pni
drewnianych).  Tarciesortuje  się  wytrzymałościowo,  maszynowo  lub  wizualnie;  zasady  oceny  dla  kazdego  z  tych
przypadków podane są w odpowiednich normach. Tarcicę dzielimy ze wzgledu na rodzaj drewna (iglaste, liściaste) lub
sposób obróbki.
Tarcica  nieobrzynana  -  otrzymuje  się  ją  przez  przetarcie  wzdłużne  kłody  (dwie  pozostałe  płaszczyzny  zostaja
nieprzetarte),
Tarcica obrzynana - otrzymuje się ja przez przetarcie wszystkich czterech stron paszczyzn,
Podstawowe wyroby otrzymywane z tarcicy:
Deski - tarcica iglasta lub liściasta o grubości (0d 19 do 45mm) o wiele mniejszej od dwóch pozostałych wymiarów,
Bale - wyrób drewniany (tarcica obrzynana lub nieobrzynana) o grubości 50-100mm i szerokości równej przynajmniej
podwójnej grubości,
Belki  -  wyrób drewniany (tarcica obrzynana) o  przekroju  prostokątnym,  któergo wymiary wynoszą od 60x180mm do
220x280mm,
Krawędziaki  (kantówka)  -  elementy  tarcicy  obrzynanej  o  wymiarach  przekroju  poprzecznego  od  100x100mm  do
175x175mm,
Listwy - elementy tarcicy obrzynanej o grubości 12-32mm i szerokości nie większej niż 70mm,
Łaty - elementytarcicy obrzynanej o wymiarach przekroju poprzecznego od 38x32mm do 75x140mm,
Płyta  OSB  -  Płyty  OSB  produkowane  są  jako  płyty  jedno-  lub  wielowarstwowe.  Płyty  jednowarstwowe  znajdują
zastosowanie  jako  warstwy  środkowe  sklejki.  Płyty  wielowarstwowe  (najczęściej  3-warstwowe)  zbudowane  są  w
następujący  sposób:  wszystkie  warstwy  składają  się  z  długich,  wysmukłych  wiórów  (najczęściej  sosnowych)
pozyskanych poprzez skrawanie  małowymiarowego  drewna okrągłego  (kłody  o  długości  z  reguły  2,2  m).  Skrawanie
odbywa  się  wzdłuż  przebiegu  włókien,  w  kierunku  stycznym.  Warstwy  zewnętrzne  składają  się  z  orientowanych  w
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kierunku  tzw.  większej  osi  płyty  (równolegle  do  przebiegu  linii  produkcyjnej).  Co  najmniej  70%  wiórów  musi  być
zorientowanych  w  tym  kierunku,  inaczej  płyty  nie  można  nazwać  orientowaną.  Wióry  warstwy  wewnętrznej
zorientowane  są  najczęściej  w  kierunku  prostopadłym  w  stosunku  do  wiórów  warstwy  zewnętrznej.  Ze  względu  na
pożądane właściwości płyt OSB ich spoiwem są różne żywice syntetyczne.
Płyty OSB podlegają następującemu podziałowi:
    OSB/1: Płyty ogólnego zastosowania, przeznaczone do użytkowania w warunkach suchych.
    OSB/2: Płyty nośne, warunki suche.
    OSB/3: Płyty nośne, warunki wilgotne.
    OSB/4: Płyty o podwyższonej zdolności przenoszenia obciążeń, warunki wilgotne.
    OSB STOP FIRE (odpowiednik P5 Unilin): Płyty nośne, warunki wilgotne, trudnozapalna
Spoiwem  płyt  OSB/1  i  /2  są  żywice  UF  (mocznikowo-formaldehydowymi),  które  są  tanie,  ale  nie  są  odporne  na
działanie wody. Płyty OSB/3 i /4 spojone są w sposób bardziej skomplikowany: warstwa środkowa spojona jest klejem
PMDI (poliuretanowym), natomiast warstwy zewnętrzne zaklejone są żywicą PMUF (melaminowo-uretanową). Płyty te
różnią  się  stopniem  zaklejenia  wiórów  –  OSB/4  ma  stopień  zaklejenia  większy  niż  OSB/3.  Z  uwagi  na  stałe
zwiększające  się  obostrzenia  dotyczące  ochrony  przeciwpożarowej  uruchomiono  produkcję  płyt  OSB  STOP  FIRE,
których odpowiednikiem są również płyty P5 UNILIN[2].  Obie płyty produkowane są w klasyfikacji  ogniowej B,S-2,d0
(B-trudnozapalne, S-2 średnia emisja dymu, d0 - niekapiące). [3]
Produkcja OSB
Płyta  OSB  jest  powszechnie  wykorzystywana  jako  zamiennik  sklejki  i  litych  desek  w  technologii  lekkiego  szkieletu
drewnianego oraz jako poszycia ścian, podłóg i dachów. Wykonuje się też elementy kompozytowe, zastępujące belki
drewniane. Element taki ma postać dwuteownika, którego środnik jest z płyty OSB, a półki z drewna klejonego. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót pokrywczych na stropach drewnianych

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” 

Materiały stosowane do wykonywania robót pokrywczych na stropach drewnianych będące wyrobami budowlanymi w
myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz
rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  Nr  305/2011  z  dnia  9  marca  2011  r.  ustanawiającego
zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych  i  uchylającego  dyrektywę  Rady
89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym, jeżeli nadają się do stosowania
przy  wykonywaniu  robót  budowlanych,  w  zakresie  odpowiadającym  ich  właściwościom  użytkowym  i  zamierzonemu
zastosowaniu  co  oznacza,  że  ich  właściwości  użytkowe  umożliwiają  –  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym
obiektom budowlanym, w których mają być one zastosowane w sposób trwały – spełnienie podstawowych wymagań,
o  których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach pokrywczych dachówką ceramiczną i cementową powinny być
wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo
– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nieobjęte  normą  zharmonizowaną  –  dla  której

zakończył  się  okres  koegzystencji  –  i  dla  których nie  została  wydana europejska  ocena  techniczna,  a  dokonano
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo

–  legalne  wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji,  o  ile  wyroby  budowlane udostępniane na  rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane  w  sposób  określony  w  przepisach  techniczno-budowlanych,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy
technicznej  (wraz  z  wyrobem  budowlanym  udostępnianym  na  rynku  krajowym  dostarcza  się  informacje  o  jego
właściwościach  użytkowych  oznaczonych  zgodnie  z  przepisami  państwa,  w  którym  wyrób  budowlany  został
wprowadzony  do  obrotu,  instrukcje  stosowania,  instrukcje  obsługi  oraz  informacje  dotyczące  zagrożenia  dla
zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

 
2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonania pokryć nad stropami powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych.
2.2.1. Materiały podstawowe:
Drewno
- łaty o przekroju 50x60mm  cm oparte poprzecznie(prostopadle) na istniejących legarach
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- płyty OSB
Tolerancje wymiarowe tarcicy :
a) odchyłki wymiarowe desek i bali powinny być nie większe:
- w długośi: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości
- w szerokości: do +3 mm lub do -1mm - w grubości: do +1 mm lub do -1 mm 
b) odchyłki wymiarowe łat o grubości do 50 mm nie powinny być większe:
- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości.
c) odchyłki wymiarowe krawędziakow na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i
-2 mm. 
Krzywizna podłużna :
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm, 10 mm - dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm i 5 mm - dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości . 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierowność płszczyzn - płszczyzny powinny być wzajemnie rownoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach
odchyłek.
Nieprostopadłść boków jest niedopuszczalna.
Wytrzymałści charakterystyczne drewna iglastego na zginanie 30,0 MPa. 
Dopuszczalne wady tarcicy : niedopuszczalna jest zgnilizna i szkodniki owadzie.

2.2.2. Materiały pomocnicze:
Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należ stosować:
- Gwoździe : okrągłe wg BN-87/5028-12
- Śruby średnica minimalna 12mm w złączach z elementow grubości większej niż 8cm. 

Śuby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 
Śuby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

- Nakrętki : sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakrętki kwadratowe wg PN-88/M –82151.
- Podkładki pod śruby : podkłdaki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
- Wkręty do drewna : wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501; 

Wkręty do drewna z łbem stożowym wg PN-85/M-82503 ; 
Wkręy do drewna z łem kulistym wg PN-85/M-82505.

- Łączniki kątowe do gwoździowania.
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez producenta dachówek

i  odpowiadające  wymaganiom  odpowiednich  dokumentów odniesienia  (norm,  europejskich  ocen  technicznych  bądź
aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2016  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności  krajowych  ocen
technicznych).

2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę

Wyroby do pokryć mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji

technicznej,
– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację,
– spełniają  wymagane  właściwości,  wskazane  odpowiednimi  dokumentami  odniesienia  (dokumenty  towarzyszące

wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności dachówek),
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  materiałów  i  wyrobów  budowlanych,  zgodnie  z

właściwymi  przepisami,  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  krajowym  bądź  do  jednostkowego  zastosowania
(kopie  deklaracji  właściwości  użytkowych,  oświadczenie  producenta  o  zapewnieniu  zgodności  wyrobu
budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualną dokumentacją techniczną, itp.) oraz
karty techniczne /katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobów, karty charakterystyki
wyrobów, informacje o zawartości substancji niebezpiecznych, itp.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i  wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć

Wszystkie  wyroby  do  pokryć  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz
wymaganiami odpowiednich norm, ewentualnie (w odniesieniu do wyrobów drewnianych).

Wyroby  drewniane  przechowuje  się   na  placach  składowych  wygrodzonych,  wyrównanych,  utwardzonych,
oczyszczonych z nieczystości oraz zadaszonych z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych.

Wyroby  przechowuje  się  luzem  w  stosach  lub  w  jednostkach  ładunkowych.  Jednostki  ładunkowe  powinny  być
składowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych dachówką

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia.=

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 

Wyroby do pokryć  mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (np.  na  paletach)  należy  prowadzić  sprzętem

mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.  Ręczny  załadunek  zaleca  się

prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi  pomocniczych  takich  jak:  kleszcze,  chwytaki,
wciągniki, wózki.

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem  jednostek  ładunkowych  w  czasie  transportu  należy
stosować: kliny, rozpory i bariery.

Do  zabezpieczenia  wyrobów  luzem  w  trakcie  transportu  należy  wykorzystywać  materiały  wyściółkowe,
amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.=

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

5.2. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych 

Do wykonywania robót pokrywczych  można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót rozbiórkowych. 

5.3. Warunki prowadzenia robót pokrywczych

Krycie stropu płytami na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury powietrza.

5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokrywczych łatami i płytami OSB

5.6.1. Łacenie - układani krawędziaków

1.Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 38x50mm. 

2.Łaty  ułożone  poziomo  powinny  być  przybite  do  każdej  belki  jednym  gwoździem  okrągłym  40x100mm  lub
kwadratowym 35x100mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 raza większa niż grubość łaty. 

3.Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia łat nie powinno być większe niż
2mm na 1m i 30 mm na całej długości łacenia krawędziakami.

5.6.2. Deskowanie (pokrywanie) stropu płytami OSB

Deski (płyty) powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami  grzybobójczymi  i  przybite  do
każdej  łacie  (krokiwce)  dwoma  gwoździami.  Długość  gwoździ  powinna  być  co  najmniej  2,5  razy  większa  od
grubości desek (płyt). 

Deskowania (płycenia), stanowiące podłogę niewłazową, powinny być układane na styk  lub na przylgę. Deskowanie
(płycenie) powinno być, bezwzględnie, szczelne. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy przeprowadzić kontrolę jakości  i  badania materiałów,  które będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę istniejącego podłoża oraz możliwości przytwierdzenia elementów
pokrywczych.
Wszystkie materiały – krawędziak i płyty jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich
norm,  europejskich  ocen  technicznych  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom  określonym  w
dokumentacji projektowej.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych

Przed  przystąpieniem do  robót  pokrywczych  należy przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą  wykorzystywane
do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) nośności i jakości istniejących belek stropowych.
6.2.1. Kontrola jakości materiałów
Kontrola powinna być prowadzona w trakcie łacenia i prowadzenia prac okrywczych płytami.
6.2.2. Badania prawidłowości łacenia
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:
– przekroju i rozstawu łat,
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– poziomu łat,
– zamocowania łat.

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej  lub łaty kontrolnej  o długości  3 m z

poziomnicą.
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty od

krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego.

6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót pokrywczych polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową
oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i instrukcji producenta systemu pokrywczego.
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące
wykonanych robót pokrywczych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną wraz 
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podkładu,
– prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.
6.4.2. Opis badań
6.4.2.1. Sprawdzenie rozmieszczenia styków należy przeprowadzić przez oględziny, a w przypadku nasuwających się
wątpliwości  co  do  prawidłowości  wykonania  –  za  pomocą  pomiaru  przeprowadzonego  z  dokładnością  do  5  mm,
stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych

Powierzchnię  pokrycia  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich  połaci  bez  potrącania  powierzchni  niepokrytych
zajętych przez urządzenia obce np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 1,0 m2. 

Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające
połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź
zewnętrzna deski okapowej.

Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji  projektowej lub powykonawczej
można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy kryciu płytami, elementami ulegającymi zakryciu są belki stropowe (legary) istniejące.
Odbiór  istniejących  legarów  ulegających  zakryciu  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  układania  pokrycia

(odbiór międzyoperacyjny). 
W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badań  dla

podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji.
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać,  że  podkłady  zostały  prawidłowo

przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do wykonania następnych
robót w kolejności technologicznej.

Jeżeli  chociaż jeden wynik badania jest  negatywny,  odebranie robót  pokrywczych nie  powinno  być  odebrane.  W
takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po
wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie  przeprowadzić  ocenę  przygotowania  podkładu  bądź  obróbek
blacharskich. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

6

dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót  (pkt  8.4.
niniejszej specyfikacji). 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie
przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego
Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu  (ilości),
jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
8.4.2. Dokumenty do końcowego odbioru
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  prowadzonych  robót,  protokoły  kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i  wyrobów budowlanych do obrotu  lub udostępnieniu

na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami,
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
- instrukcje producenta systemu pokrywczego,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić  badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  pokrywcze  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone  przez
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  pokrycie  dachówką  nie  powinno  być  odebrane.  W  takim
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  pokrycia  z  wymaganiami

określonymi  w dokumentacji  projektowej  oraz  w niniejszej  specyfikacji  technicznej  i  przedstawić  je  ponownie  do
odbioru,

- jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  oraz  nie  ograniczają  trwałości  i
szczelności  pokrycia  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest  do usunięcia wadliwie
wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół

powinien zawierać m.in.:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  zamawiającym  a
wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  pokrycia  po  użytkowaniu  w tym  okresie  oraz  ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  pokrycia,  z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)” niniejszej specyfikacji.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  a  negatywny  do
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone  wady  w
wykonanych robotach pokrywczych dachówką.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót pokrywczych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym
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odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym,  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru

pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót pokrywczych

Podstawę rozliczenia pokrycia stropu płytami OSB stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony
zakres robót obejmujący wykonanie pokrycia.
Kwota  ryczałtowa  obejmująca  wykonanie  krokiewek  oraz  krycie  belek  stropowych  płytami  OSB  uwzględnia  koszty
wykonania następujących prac pokrywczych oraz prac z nimi związanych takich jak:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  montaż,  demontaż  i  pracę  rusztowań  niezbędnych  do  wykonania  robót

pokrywczych, niezależnie od wysokości prowadzenia prac,
– wykonanie, odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 
– pokrycie stropu płytami,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych,
– oczyszczenie miejsca pracy z opakowań oraz resztek i odpadów materiałów,
– usunięcie  i  utylizację  opakowań oraz odpadów materiałów zgodnie  ze wskazaniami  producentów i  wymaganiami

zawartymi w umowie,
– likwidację stanowiska roboczego,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
2. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
4. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
5. PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia

10.2. Ustawy

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016  r. Nr 0, poz. 655).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.3. Rozporządzenia

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

– Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z późniejszymi zmianami).

– 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. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi zmianami).

– 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. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  CPV  45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 rok.

- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Część  C  –  Zabezpieczenia  i  izolacje,  zeszyt  1
„Pokrycia dachowe”, wydanie ITB – 2015 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 3, wydanie Arkady – 1990 rok.
 


