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SST 1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym 

1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający 
dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych wprowadził do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do 
określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi  (ST) i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi (SST) z tym, że dla robót drogowych została opracowana oddzielna ST 
wymagania ogólne. 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w SST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 



 

 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 



1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych ora zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 



 

 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 
2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 
do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.4.44 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 



i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.45. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.46. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.47. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

1.4.48. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 



 

 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem   zbiorników  i   cieków  wodnych   pyłami   lub substancjami 
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach          i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami           i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu             
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 



w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba 
że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy 
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie 
materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 



 

 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 



5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, z projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne,  kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien 
zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 



 

 

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor 
nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 



Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego                       
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika                   
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać 
w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  



 

 

6.8.2  Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
lub w SST. 
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-3 , następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

6.8.5  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane  na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.   
Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 



Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi częściowemu podlegają: 

a) roboty zanikające oraz ulegające zakryciu, 
b) etapy/elementy robót określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 

4 do umowy, 
c) roboty konstrukcyjno - montażowe, jeżeli warunki wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór 

techniczny. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
  8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 



 

 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i  SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
d) protokoły odbiorów częściowych, 
e) recepty i ustalenia technologiczne, 
f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.: na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

j)   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
k)  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) 
robót".  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami 
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy 
sprzętu wraz z narzutami, 

b) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
c) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 



a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 
zm.). 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz.907). 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 935). 
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 

1380). 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 z późn. 

zm.). 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260). 

10.2. Rozporządzenia 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
− 209, poz. 1779). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

− 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 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 



 

 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

− Nr 198, poz. 2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST 2. KONSTRUKCJE DREWNIANE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Drewno 
Drewno w stanie powietrzno – suchym o wilgotności 12-19%  

• zgnilizna twarda (mursz) –  niedopuszczalna  
• otwory po owadach –  niedopuszczalne  
• sęki zdrowe, okrągłe – dopuszczalne 
• sęki czarne, wypadające i zepsute-niedopuszczalne  
• sęki podłużne (pasieróg)-niedopuszczalne 

 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - 
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 
 
Klasy wytrzymałości (wartości charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna sosnowego i 
świerkowego o wilgotności 12% (wg PN-B-O3150:2000) 



 

 

 
Częściowe współczynniki bezpieczeństwa dla właściwości  materiałów 
 
Określenia YM 

Stany graniczne nośności: — kombinacje podstawowe  
— drewno i materiały drewnopochodne 1,3 
— elementy stalowe w złączach 1,1 
— sytuacje wyjątkowe 1,0 
Stany graniczne użytkowalności 1,0 
 
Klasy trwania obciążenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stosunek długości obliczeniowej belki ld do długości rzeczywistej l 
 

Rodzaj belki i obciążenia l d 
Swobodnie podparta, obciążenie równomierne lub równe momenty na końcach 1,0 
Wspornik, moment na końcu 1,0 
Swobodnie podparta, obciążenie skupione w środku belki 0,85 
Wspornik, obciążenie skupione na końcu 0,85 
Wspornik, obciążenie równomierne 0,60 

Wartości podane w tablicy dotyczą obciążeń, działających w osi środkowej belki. Dla obciążeń pionowych, 

Rodzaje właściwości Oznaczenie Klasy drewna konstrukcyjnego litego o 
  wilgotności 12% 
  C24 C30 C35 C40 

Wytrzymałość, N/mm2 

Zginanie f m,k 24 30 35 40 
Rozciąganie wzdłuż włókien f t,0,k 14 18 21 24 
Rozciąganie w poprzek włókien f t,90,k 0,4 0,4 0,4 0,4 
Ściskanie wzdłuż włókien f c,0,k 21 23 25 26 
Ściskanie w poprzek włókien f c,90,k 5,3 5,7 6,0 6,3 
Ścinanie f v,k 2,5 3,0 3,4 3,8 
Sprężystość, kN/mm2 

Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien E0,mean 11 12 13 14 
5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien E 0.05 7,4 8,0 8,7 9,4 
Średni moduł sprężystości w poprzek włókien E90,mean 0,37 0,40 0,43 0,47 
Średni moduł odkształcenia postaciowego Gmean 0,69 0,75 0,81 0,88 
Gęstość, w kg/m3 

Wartość charakterystyczna ρk 350 380 400 420 
Wartość średnia ρmean 420 460 480 500 
Uwaga: dla innych gatunków krajowego drewna iglastego wartości charakterystyczne ustala się mnożąc 
wartości z tablicy przez współczynniki: dla drewna modrzewiowego 1,2; dla drewna jodłowego 0,8. 

 

Klasa trwania 
obciążenia 

Czas trwania obciążenia 
charakterystycznego 

Przykłady obciążenia 

Stałe 
Długotrwałe 
Średniotrwałe 
Krótkotrwałe 
Chwilowe 

więcej niż 10 lat 6 miesięcy - 10 lat 
1 tydzień - 6 miesięcy mniej niż 1 
tydzień 

ciężar własny obciążenie magazynu 
obciążenie użytkowe śnieg*) i wiatr 
na skutek awarii 

* Na terenach, gdzie znaczące obciążenie śniegiem występuje przez dłuższy czas, obciążenie to traktuje się jako 

średniotrwałe 



przyłożonych do górnej powierzchni belki, obliczoną wartość ld zwiększa się o 2h, a dla obciążeń przyłożonych do 

dolnej powierzchni redukuje się o 0,5/i, gdzie h - wysokość belki.  
 
 
Wartości współczynnika kmod 

 

Materiał/klasa trwania obciążenia Klasa użytkowania 
1 2 3 

Drewno lite i klejone warstwowo, sklejka 
— stałe 0,60 0,60 0,50 

— długotrwałe 0,70 0,70 0,55 
—średniotrwałe 0,80 0,80 0,65 

— krótkotrwałe 0,90 0,90 0,70 
— chwilowe 1,10 1,10 0,90 

Płyty wiórowe, płyty OSB, klasy 3 i 4 
— stałe 0,40 0,30 - 

— długotrwałe 0,50 0,40 - 
—średniotrwałe 0,70 0,55 - 
— krótkotrwałe 0,90 0,70 - 
— chwilowe 1,10 0,90 - 
Płyty wiórowe zgodne, płyty OSB, klasy 2*, płyty pilśniowe zgodne (płyty 
twarde)    
— stałe 0,30 0,20 - 

— długotrwałe 0,45 0,30 - 
—średniotrwałe 0,65 0,45 - 
— krótkotrwałe 0,85 0,60 - 
— chwilowe 1,10 0,80 - 
Płyty pilśniowe zgodne z PN-EN 622-3,5:2000 (płyty półtwarde i twarde) 
— stałe 0,20 - - 
— długotrwałe 0,40 - - 

 

Klasy użytkowania konstrukcji 
klasa 1. charakteryzująca się zawartością wilgoci w materiale odpowiadającą 20ºC i wilgotności względnej 
otaczającego powietrza przekraczającej 65% tylko kilka tygodni w roku; w klasie tej przeciętna zawartość 
wilgoci w większości gatunków drewna iglastego nie przekracza 12%, 
 klasa 2. charakteryzuje się zawartością wilgoci w materiale odpowiadającą 20C i wilgotności względnej 
otaczającego powietrza przekraczającej 85% tylko przez kilka tygodni w roku; w klasie tej przeciętna 
zawartość wilgoci w większości gatunków drewna iglastego nie przekracza 20%, Budynki mało- i 
średniokubaturowe z drewna i materiałów drewnopochodnych  
klasa 3. użytkowania odpowiada warunkom powodującym wilgotność drewna wyższą niż w klasie 2. 
użytkowania; klasa ta dotyczy tylko wyjątkowych przypadków konstrukcji. 
 
Jeżeli kombinacja obciążeń zawiera oddziaływania należące do różnych klas trwania obciążenia, wartość 
kmod należy przyjmować odpowiednio do oddziaływania w najkrótszym czasie trwania; np. dla kombinacji 
obciążeń stałego i krótkotrwałego przyjmuje się wartość kmod jak dla obciążenia krótkotrwałego. 

 
 
 
 



 

 

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 

5 mm - dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna  4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność 
płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w 
granicach odchyłek.  
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

- w długości:    do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 

- w szerokości: do +3 mm lub do -1 mm 

- w grubości:   do +1 mm lub do -1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

-  w długości:    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 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

• dla łat o grubości do 50 mm: 

- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 

- w szerokości:      +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

• dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

- w szerokości:      +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

- w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm 

i -2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002  
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M -82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby Należy stosować 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 



Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503  
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 
05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane 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. 

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem 
do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 

5.2. Więźba dachowa 
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub 

ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 

więcej jak 0,5 cm. 
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki: 

- w rozstawie belek lub krokwi: 
do 2 cm w osiach rozstawu belek  
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

- w długości elementu do 20 mm 

- w odległości między węzłami do 5 mm 



 

 

-  w wysokości do 10 mm. 

5.2.5. Elementy drewniane stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwą papy.  

5.2.6 Słupy drewniane 

- zakotwione w fundamencie poprzez łączniki stalowe, zabezpieczone przed kapilarnym 
podciąganiem wody 

- odchyłki od pionu do 1cm 

5.2.7 Rygle, krzyżulce 

- łączenia na wręby, zaciosy 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiaru wg przedmiaru robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie 
czynności wymienione w SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-03150:2000/Az2:2003    Konstrukcje       drewniane.       Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.   Terminy ogólne 

dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 

dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica     iglasta     konstrukcyjna     sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST. 3 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH POKRYCIE DACHU 
BLACHĄ. OBRÓBKI BLACHARSKIE  

 
1. WSTEP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych blacha wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych blacha wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz 
elementami wystającymi ponad dach budynku. 
1.4.Okreslenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne” . 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST  „Wymagania 
ogólne” pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
2.2.Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Blachy dachówkowe o gr. min. 0,45mm wykonane są z blachy stalowej zabezpieczonej obustronnie 
antykorozyjnymi powłokami cynkowo-aluminiowymi i epoksydowo-poliestrowymi. Licowa strona 
produktów wykonana jest z ceramizowanej posypki mineralnej zatopionej w żywicach akrylowych. 
Poszczególne warstwy blachy dachówkowej służącej do pokrycia  

a) Żywica akrylowa (wierzchnia) 
Bezbarwny lakier akrylowy, charakteryzuje się doskonałą elastycznością i trwałością. Zawiera 
inhibitory wstrzymujące proces starzenia powodowany działaniem promieni UV. Jest doskonałym 
spoiwem dla posypki. 

b) Posypka mineralna ceramizowana 
Głównym zadaniem posypki jest nadanie koloru i zapewnienie trwałych walorów estetycznych. Aby 
uzyskać trwałość i powtarzalność koloru, zastosowano metodę ceramizowania. Polega ona na 



 

 

otulaniu kolorową masą ceramiczną ziaren kamiennych i wypiekaniu w piecu w temperaturze 
1100ºC. Ten proces ceramizacji posypki sprawia, że ma znacznie większą stabilność koloru niż 
można uzyskać stosując barwniki pigmentowe lub powłoki malarskie, które są rozpowszechnione np. 
w produkcji dachówek cementowych. Inną ważną rolę, jaką spełnia posypka, jest wytłumienie 
akustyczne produktu. Dzięki temu na dachu nie występuje efekt dudnienia deszczu. Warstwy 
żywiczno-ceramiczne dobrze utrzymują śnieg, minimalizując zagrożenie uszkodzenia rynien przez 
osuwające się z dachu nawisy śnieżne. 

c) Żywica akrylowa (spodnia) 
Żywica akrylowa jest trwałym spoiwem dla wtopionej w nią posypki. Doskonale przylega do blachy 
zarówno w czasie montażu jak i podczas kilkudziesięcioletniej eksploatacji dachu.  
Kolor żywicy jest zharmonizowany z kolorem posypki. 

d) Primer epoksydowy 
Powłoka epoksydowa gruntująca podłoże. 

e) Konwersja chromatyczna 
"Kąpiel” w chromie, która ma za zadanie oczyścić stal z wszelkich zanieczyszczeń przed 
naniesieniem kolejnych warstw. 

f) Powłoka cynkowo-aluminiowa 
Powłoki cynkowo-aluminiowe mają do 18razy dłuższej żywotności aniżeli tradycyjne powłoki cynkowe. 
Testy starzeniowe przeprowadzone przez wiodących producentów stali, odnoszące się do 25- i 30-letniej 
odporności na korozję atmosferyczną, wykazały 200-letnią obliczeniową trwałość powłoki cynkowo-
aluminiowej. 

g) Rdzeń stalowy gr. minimalna 0,45 mm 
Grubość rdzenia i profil (wytłoczenie) dachówki dobrane są tak, aby przenieść wszystkie projektowane 
obciążenia: stałe (ciężar własny), zmienne (śnieg, wiatr), jak i montażowe (ciężar osoby montującej). 

h) Poliester 
Powłoka poliestrowa dodatkowo chroni spodnią stronę produktu przed korozją, powodowaną przez 
kondensację pary wodnej przedostającą się z pomieszczeń pod dachem.  

3. SPRZET 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”  
3.2.Sprzet do wykonywania robót 

• nożyce do cięcia blachy, 

• młotek dekarski, 

• gilotyna, 

• giętarka 

• miara, 
 Zakazane jest używanie przecinarek kątowych, pił tarczowych i innych narzędzi które wydzielają 
ciepło mogące uszkodzić powłoki ochronne. 
 
4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2.Transport materiałów: 

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy 
układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 



transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość 
nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpływa niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe musza spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

• pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do 
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

• równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnia 
deskowania a łata kontrolna o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

• równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co 
najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

• podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnie pokrycia. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 
elastycznym lub kitem asfaltowym, 

• w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.2.Podkłady z desek pod pokrycie z blachy 
Każdy podkład z desek pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania: 

• w przypadku pokryć z blachy podkład z desek powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w 
pkt. 5.1., 

• deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone strona dordzeniowa 
ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie 
powinna być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać sie na 
krokwiach. Deski należy układać „na pióro” i „wpust” lub na przylgę. Szczeliny miedzy deskami 
nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach otworów po sękach o średnicy 
większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm.  

5.3.Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać 
następujące zaleceń: 

• łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych, 

• pierwszą łatę umieszcza sie w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 
odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 

• brusy drewniane o boku dłuższym, ułożonym prostopadle do górnej powierzchni wiązara (lub 
dźwigara) dachowego. 

• płatwie drewniane powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, a płatwie stalowe przed 
korozja, 

• podkład z płatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji połaci dachowych powinien odpowiadać 
wymaganiom pkt. 5.1, 



 

 

5.4.Obróbki blacharskie 
5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od – 15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.4.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
5.5.Urzadzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
5.5.2. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać sie 
przyczyna niedrożności rur spustowych. 
5.5.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
5.5.4. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny 
odpowiadać wymaganiom w PN-EN 612:2006 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora 
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 
4.3.2. 
6.1. Kontrola wykonania pokryć 
6.1.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. 

6.1.2. Pokrycia z blachy 
 Kontrola międzyoperacyjna i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność 
wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, 
PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
 Uznaje sie, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego 
są  zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami 
norm przedmiotowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa robót jest: 
– dla robót – Krycie dachu blacha i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie 
potrąca sie urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 
 
 
 



8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej 
8.2. Odbiór podkładu 
8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałka milimetrowa. Prześwit miedzy sprawdzana powierzchnia a 
łata nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym 
do spadku. 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem. 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
– zestawienie wyników badan międzyoperacyjnych i końcowych, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacja, 
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia. 

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i polaczenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia, 
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.4. Odbiór pokrycia z blachy 
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 
zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 



 

 

8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

8.6. Zakończenie odbioru 
8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokołem, który powinien zawierać: 

– ocenę wyników badan, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Pokrycie dachu blacha 

Płaci sie za ustalona ilość m2 krycia, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
– oczyszczenie podkładu, 
– pokrycie dachu blachą dachówkową łącznie z przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, 
umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek 
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. Obróbki blacharskie 
Płaci sie za ustalona ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 
stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc 1: Stal. 
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc 2: Aluminium. 



PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc 3: Stal odporna na korozje. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy ze stali odpornej na korozje, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem 
przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – czesc C: zabezpieczenie 
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SST. 4 ROBOTY MUROWE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 
robót murowych z bloczków betonowych, kamienia łamanego, cegły klinkierowej i cegły klinkierowej 
brukowej przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych wchodzących w skład inwestycji: 
"Zagospodarowanie terenu przy wzgórzu Świętego Brunona - Giżycko, działki o numerach 
geodezyjnych 379" 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych murowych z 
bloczków betonowych, kamienia łamanego, cegły klinkierowej i cegły klinkierowej brukowej na zaprawie 
cementowej i gotowej zaprawy trasowej do klinkieru przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane 
z przygotowaniem niezbędnych rusztowań, dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
konstrukcyjnych murowych wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- przygotowanie zaprawy murarskiej; 
- wykonanie ścian z bloczków betonowych; 
- wykonanie ścian z kamienia łamanego 
- wykonanie ścian z cegły klinkierowej 
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty murowe jakie występują przy realizacji umowy. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem elementów murowych z cegły 
pełnej, cegły klinkierowej, bloczków betonowych na zaprawie cementowej, cementowo-wapiennej i gotowej 
zaprawie do klinkieru, oraz wszystkie prace pomocnicze .Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Cegła budowlana klinkierowa 
Cegła budowlana klinkierowa klasy 35, wypalana z gliny bez otworów 250x120x65mm powinna 
odpowiadać aktualnej normie państwowej. Kolorystyka i faktura cegieł powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową. 
Nasiąkliwość ciężarowa cegły powinna wynosić nie więcej niż 6%; Cegła powinna być odporna na działanie 
mrozu. Liczba cegieł połówkowych w badaniu partii 100 cegieł nie powinna być większa niż 3 sztuki. 
2.2. Bloczki betonowe 
Bloczki ścienne betonowe powinny mieć kształt prawidłowego prostopadłościanu o prostych krawędziach i 
o równych powierzchniach. Mogą być produkowane z betonu zwykłego, nie zawierającego w przypadku 
dodatków popiołów lotnych nadmiernego stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych. Przełom 
bloczka powinien wykazywać właściwy stopień zagęszczenia betonu, dokładność przemieszania wszystkich 
składników i brak zanieczyszczeń kruszywa obcymi ciałami szkodliwymi dla struktury elementów. 
Powierzchnie zewnętrzne bloczków powinny być bez raków, guzów lub wgłębień, 

krawędzie – nie poszczerbione,  
naroża – nie poobijane.  

Nasiąkliwość powinna się mieścić w granicach od 10 do 20%. 
Przy odbiorze bloczków na budowie należy dokonać sprawdzenia : 

- wymiarów i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni; 
- wielkości oraz liczby szczerb i odbić naroży; 
- wielkości i liczby pęknięć, przełomu, wytrzymałości na ściskanie. 



Ze względu na skurcz nie należy bloczków wbudowywać wcześniej niż po 10 tygodniach od daty ich 
wyprodukowania. Kształt, rodzaj betonu, wymiary i klasy bloczków powinny odpowiadać aktualnym 
normom państwowym oraz świadectwom ITB. 
2.4. Kamień łamany 
Kamień do wznoszenia ścian w postaci ciosów lub surowca łamanego o wymiarach części widocznych po 
wbudowaniu nie mniejszych niż 30cm. Ze względów architektonicznych zaleca się wykorzystać surowiec 
miejscowy, o różnorodnej kolorystyce. 
Elementy te powinny posiadać fakturę surową,  
 
Zaleca się stosować na mury oporowe kamień łamany, o cechach fizycznych odpowiadających wymaganiom 
PN-B-01080 [1]. Cechy wytrzymałościowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w tablicy 1.  
Tablica 1. Wymagania wytrzymałościowe i fizyczne kamienia łamanego  
 
Lp Właściwości Wymagania Metoda badań wg 
1. Wytrzymałość na ściskanie, MPa, co 

najmniej, w stanie: 
 - powietrzno suchym 
 - nasycenia wodą  
- po badaniu mrozoodporności 

 
 

61 
51 
46 

PN-B-04110[9] 

2. Mrozoodporność. Liczba cykli zamrażania, po 
których występują uszkodzenia powierzchni, 
krawędzi lub naroży, co najmniej 

21 PN-B-04102[8] 

3. Odporność na niszczące działanie atmosfery 
przemysłowej. Kamień nie powinien ulegać 
niszczeniu w środowisku agresywnym, w 
którym zawartość SO2 w mg/m3 wynosi 

od 0,5 do 10 PN-B-01080[1] 

4. Ścieralność na tarczy Boehmego, mm, nie 
więcej niż, w stanie:  
- powietrznosuchym  
- nasycenia wodą 

 
 
2,5  
5 

PN-B-04111[10] 

5. Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niż 5 PN-B-04101[7] 
 
Dopuszcza się następujące wady powierzchni licowej kamienia: − wgłębienia do 10 mm, o rozmiarach nie 
przekraczających 20 % powierzchni, − szczerby oraz uszkodzenia krawędzi i naroży o głębokości do 5 mm, 
przy łącznej długości uszkodzeń nie więcej niż 10 % długości każdej krawędzi. Kamień łamany należy 
składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczególnych jego 
rodzajów. 
 
2.5. Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw 
do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej 
ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu, poszczególne rodzaje zapraw 
powinny być zużyte w ciągu : 
- zaprawa cementowa – 2 godziny; 
- gotowa zaprawa do klinkieru - ok. 1,5 godziny 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, żużli i 
tym podobnych dopuszcza się, jeżeli jego przydatność będzie potwierdzona wynikami badań 
laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą normą państwową. 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych 
miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody do celów 
budowlanych. Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych 
nie odpowiadających warunkom normowym. Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich 



 

 

powinny odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. Do zapraw 
cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 
oraz cement murarski marki 15; stosowanie do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno 
być uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż 5st.C. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub 
uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być 
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie 
przez Instytut Techniki Budowlanej. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz cementu, kierując się orientacyjnymi recepturami. Dla 
zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i marki cementu 
powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione laboratorium. Przy mechanicznym lub ręcznym 
mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie 
dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu 
temperatury otoczenia  powyżej +25st.C okres zużycia zaprawy cementowej podany wyżej powinien być 
skrócony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 1‰. Zaprawy do 
klinkieru powinny spełnić wymagania stawiane normą PN-EN998-2:lipiec 2004. Gotowe zaprawy do 
murowania klinkieru mają postać suchej mieszanki z zawartością trasu celem zminimalizowania plam i 
wykwitów. Woda do przygotowania zaprawy powinna spełniać wymagania jak dla zapraw cementowych. 
Kolorystyka zaprawy (i późniejszej spoiny) określona została dokumentacją projektową. 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu i maszyn używanych do robót murowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Roboty murarskie wykonywane są przy użyciu następujących narzędzi : 
- piony murarskie stalowe małe o średnicy 20mm i długości 250mm; 
- łata murarska o długości 1,50m i przekroju 28 x 66mm, służy do sprawdzania równości krawędzi i 
płaszczyzn oraz poziomu przy użyciu poziomicy; 
- poziomica uniwersalna drewniana, zaopatrzona w dwie libelle rurkowe wypełnione eterem ze spirytusem; 
- łata kierująca drewniana i warstwomierz narożny stalowy służą do wyrównywania warstw cegły w czasie 
wznoszenia muru; 
- sznur murarski konopny o średnicy 2 -:- 3mm, który naciąga się przy licu zewnętrznym wznoszonej 
warstwy cegły dla zapewnienia równego poziomu; 
- skrzynia do zaprawy tak zwana kastra, drewniana, stalowa lub z tworzywa sztucznego o pojemności 
znormalizowanej 79l; 
- szafel do zaprawy o pojemności 150l; 
- kielnia murarska do nanoszenia i rozkładania zaprawy, blaszana; 
- czerpak blaszany do nanoszenia i narzucania zaprawy; 
- młotek murarski stalowy na trzonku z drewna twardego do przycinania cegły; 
- mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400-500 obr/min) z mieszadłem koszykowym do mieszania 
zaprawy do klinkieru 
- wiadro budowlane 
- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej 
- młotek gumowy 
- kielnia do spoin, specjalny wąż gumowy lub szpachelka z gumową krawędzią 

4. TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów 
Materiały wymagane do wykonania robót murowych należy transportować dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonywanie murów 



Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzając 
zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót oraz pozostałymi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić 
wymiary ścian fundamentowych. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego 
wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków, otworów i tym podobnych. Bloczki lub inne elementy układane na zaprawie powinny być 
czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w 
temperaturze poniżej 0st.C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie 
zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano – montażowych w okresie zimowym. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Przy wznawianiu 
robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, 
usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.2 Mur z kamienia 
Kamień i zaprawa cementowa powinny odpowiadać wymaganiom podanym w pkt 2. Przy wykonywaniu 
muru powinny być zachowane następujące zasady:  
a) mury kamienne należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 5º C,  
b) kamienie powinny być oczyszczone i zmoczone przed ułożeniem,  
c) pojedyncze kamienie powinny być ułożone w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne były możliwie 
poziome, a sąsiadujące kamienie nie rozklinowywały się pod wpływem obciążenia pionowego; większe 
szczeliny między kamieniami powinny być wypełnione kamieniem drobnym,  
d) spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mijać się,  
e) na każdą warstwę kamienia powinna być nałożona warstwa zaprawy cementowej w taki sposób, aby w 
murze nie było miejsc niezapełnionych zaprawą,  
f) wygląd zewnętrzny muru powinien być jednolity.  
Mury z kamienia powinny być wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe były zbliżone do płaszczyzn 
pionowych i poziomych, a krawędzie ich przecięcia były w przybliżeniu liniami prostymi. 
5.3. Mury z cegły klinkierowej 
Ścianę z cegły klinkierowej należy murować z cegły klinkierowej. W trakcie murowania należy zawsze 
mieszać zawartość kilku palet. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, fugowanie należy 
wykonać jako wklęsłe. 
Należy przyjmować grubość normową spoiny jak dla murów ceglanych: 
- 12mm - w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 

15mm, a minimalna 10mm; 
- 10mm - w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15mm, a minimalna - 10mm. 
Do murowania powinno się używać czystych narzędzi i sprzętu. Na stanowisku pracy należy utrzymywać 
ład i porządek. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, w tym zaprawą, należy natychmiast usunąć na sucho 
miękką szczotką lub czystą wodą przy użyciu wilgotnej gąbki. Nie powinno się murować w czasie deszczu i 
mrozu. Nie można dopuścić do wypłukiwania zaprawy ze spoin na lico muru. Nowo wzniesiony mur przez 
14 dni powinien być  zabezpieczony przed zawilgoceniem folią w sposób umożliwiający swobodny 
przepływ powietrza. Zaprawa musi mieć konsystencję wilgotnej ziemi. Spoiny pionowe i poziome powinny 
dobrze przylegać do cegły. Resztki zaprawy, które wystąpiły ze spoin, należy usunąć. Natychmiast po 
stężeniu zaprawy spoinę trzeba wyrównać kielnią spoinówką. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, które 
wystąpią na licu w trakcie murowania i fugowania, natychmiast powinno się usunąć metodą suchą. Nie 
można dopuścić do wiązania zaprawy na powierzchni licowej cegły. 
5.4. Mury z bloczków betonowych 
Mury z bloczków betonowych należy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania poszczególnych 
warstw do pionu i poziomu oraz przykryciem pionowych spoin między pustakami warstwy dolnej przez 
pustaki warstwy górnej. Do murowania ścian zaleca się stosować zaprawę cementową przestrzegając 
zasadę, aby wytrzymałość zaprawy nie była większa od wytrzymałości pustaków. Marka zaprawy nie 
powinna być jednak mniejsza niż 1,5. Przed przystąpieniem do murowania należy bloczki oczyścić z kurzu. 
Przy stosowaniu zaprawy cementowej do murowania silnie obciążonych filarów i ścian należy bloczki 
dobrze zwilżyć wodą. Wiązanie bloczków powinno być zgodne z zasadami wiązania pospolitego cegieł. 



 

 

Grubość spoin poziomych może się wahać w granicach od 10 do 15mm, a grubość spoin pionowych – od 10 
do 20mm. Spoiny pionowe w kolejnych warstwach muru powinny być przesunięte co najmniej o 8cm 
zgodnie z obowiązującą normą państwową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw 
Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego oraz zarządzającym realizacją umowy. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy 
dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz na 
sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tak zwanych badań doraźnych. 
W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie 
odpowiadają świadectwom ITB oraz normom, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania 
makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne, zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i 
wyrobów normami. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej (przedmiarze robót). 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiory robót murowych 
Podstawę odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty : 

- dokumentacja techniczna; 
- dziennik budowy; 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów; 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikowych, jeżeli odbiory te nie były 
odnotowane w dzienniku budowy; 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 
- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez budowę; 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy nie były wykonane przed odbiorem budynku. 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki. 
8.2. Odbiór murów z cegły klinkierowej, kamienia oraz elementów z betonu 
Mury z cegły, kamienia oraz elementów z betonu powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm państwowych i instrukcji oraz warunków technicznych 
wykonania robót murowych. Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły i bloczków 
betonowych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normach. Badania techniczne przy odbiorze 
murów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. Sprawdzenie jakości cegieł 
klinkierowych oraz bloczków należy przeprowadzać bezpośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 



budowy i innych dokumentach stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz odpowiednimi normami. Materiały nie posiadające atestów stwierdzających 
ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich 
wbudowaniem. 
8.3. Ocena wyników badań pod odbiorze 
Jeżeli badania wykażą zgodność wykonanych robót z warunkami technicznymi i niniejszą specyfikacją 
szczegółową, to należy je uznać za zgodne z wymaganiami norm. W razie uznania całości lub części robót 
murowych za niezgodne z niniejszymi warunkami należy ustalić czy w danym przypadku stwierdzone 
odstępstwa od postanowień niniejszych zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość 
wykonanych elementów i konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być 
odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do 
odbioru. 
8.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 
gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena obejmuje między innymi: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie murów 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
- ustawienie, czas pracy i demontaż rusztowań 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Związane normatywy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – tom I – Budownictwo ogólne : 

- rozdział 1 – ogólne warunki wykonania robót budowlano – montażowych 
- rozdział 9 – konstrukcje i elementy murowe. 

10.2. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy branżowe ( BN ) a w 
szczególności : 
- PN – 74 / B – 12009 – Cegły licówki i kształtki licówki wypalane z gliny 
- PN – 88 / B – 30000 – Cement portlandzki 
- PN – 88 / B – 30001 – Cement portlandzki z dodatkami 
- PN – 88 / B – 30005 – Cement hutniczy 25 
- PN – 88 / B – 30003 – Cement murarski 15 
- PN – 81 / B – 30010 – Cement portlandzki biały 
- PN – 79 / B – 06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
- PN – 65 / B – 14504 – Zaprawy budowlane cementowej 
- Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące zakresu 
robót, a opublikowane przed realizacją kontrakt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SST.5  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA             
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WYKONANIA 

NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni żwirowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę do realizacji 
nawierzchni żwirowej przy zadaniu „Zagospodarowanie terenu przy wzgórzu Brunona” 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni żwirowej. 
Nawierzchnię żwirową można wykonywać jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i układać na: 
− podłożu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo, 
− podłożu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiołami lotnymi z węgla brunatnego lub cementem, w 

przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo, 
− warstwie odsączającej, w przypadku gdy podłożem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu 
samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, jak np. 
nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub żwirowa. 

1.4.2. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa 
ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST 1 Wymagania ogólne”   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 1 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 1 Wymagania 
ogólne”  

2.2. Materiały do nawierzchni żwirowych 

Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna  mieścić 
się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy uziarnienia 
podano w tablicy 1. 
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 [2] i 
PN-B-11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: 
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, 
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 
 
 
 



Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 
Wymiary przechodzi przez sito,  % wag. 

oczek 
kwadratowyc

h sita 

nawierzchnia 
jednowarstwowa lub warstwa 

górna nawierzchni 
dwuwarstwowej 

warstwa dolna nawierzchni 
dwuwarstwowej 

mm a1 b1 a b 

50 - - - 100 

20 - - 100 67 

12 - 92 88 54 

4 86 64 65 30 

2 68 47 49 19 

0,5 44 26 28 11 

0,075 15 8 12 3 

 
 

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek żwirowych 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 1 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 
− spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, 

rozkładania, profilowania, 
− sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych 

mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej, 
− przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w urządzenia 

do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 
− walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, 
− walców wibracyjnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 1  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 1 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie warstwy 
odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę,  
Zamiast warstwy odsączającej podłoże gruntowe można ulepszyć stabilizując je wapnem, cementem. 
Grubość warstwy ulepszonego podłoża, jeżeli nie została określona w dokumentacji projektowej, powinna 
wynosić 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%. 
5.3. Wykonanie nawierzchni żwirowej 

5.3.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej 
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 

a) wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań p. 2.2, 
b) wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2, 
c) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-

04481 [1]. 
5.3.2. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. 
Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną, tj.: 

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) od 8 do 12 cm, 
b) dla każdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłoży gruntowym lub warstwie 

odsączającej) od 14 do 16 cm. 



Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. 
Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni 
o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6]. 
Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W 
przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę 
należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - 
zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy 
lub powietrzny). Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 
5.4. Utrzymanie nawierzchni żwirowej 

Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po 
wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą. Nawierzchnia 
powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez walce, zagęszczarki w okresie 2 tygodni, w 
związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw. 
Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu 
nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. 
Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, 
dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym 
ubijakiem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 1 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej  podaje tablica 2. 

          Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

L
p. 

Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

1 Ukształtowanie osi w planie  co 100 m oraz w punktach głównych 
łuków poziomych 

2 Rzędne wysokościowe co 10 m 
3 Równość podłużna co 5 m  
4 Równość poprzeczna 2 pomiary na 10 m 

5 Spadki poprzeczne 2 pomiary na 10 m  

6 Szerokość  3 pomiary   
7 Grubość 10 pomiarów 



 

 

8 Zagęszczenie 2 badania  

6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.3.3. Rzędne wysokościowe  

Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe 
niż +1 cm i -3 cm. 

6.3.4. Równość nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [5]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny 
przekraczać 15 mm. 

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 

6.3.6. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +10 cm. 

6.3.7. Grubość warstw 

Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości 
nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

6.4. Zagęszczenie nawierzchni 

Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna 
powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę zagęszczenia 
nawierzchni można wykonywać dowolną metodą. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 1  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 1 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 1 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub warstwy 

odsączającej, 
− dostarczenie materiałów, 



− dostarczenie i wbudowanie mieszanki  żwirowej, 
− wyrównanie do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie poszczególnych warstw, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą 

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
 

 


