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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  robót  murarskich
wchodzących w zakres Remontu budynku Urz ędu Gminy w Radłowie.

1.2. Zakres stosowania ST

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

1.3. Zakres robót obj ętych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
– przygotowanie i montaŜ ewentualnie potrzebnych rusztowań;
– przygotowanie zaprawy murarskiej;
– wykonanie zamurowań z pustaków ceramicznych lub cegły pełnej;
– wykonanie naroŜników i połączeń
– osadzenie ościeŜnic, kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów
oraz wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty murowe jakie występują przy realizacji
umowy.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyŜej wymienionych robót
przedstawione są w opisach do dokumentacji projektowej i na rysunkach. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST-00  „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz
za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w
ST-00.

2.1. WODA 

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw moŜna
stosować kaŜdą wodę, zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli
woda odpowiada wymaganiom podanym w normie dotyczącej wody do celów
budowlanych. 

2.2. PUSTAKI CERAMICZNE  
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Wymiary 288x218x188 cm. Pustaki ceramiczne modularne powinny odpowiadać
wymaganiom norm PN-B-12055:1996 oraz PN-B-12055:1996/A1:1998 Maksymalna
nasiąkliwość cięŜarowa dla pustaków poszczególnych klas powinna wynosić 22%.
Wymagania te nie dotyczą klasy 5. Pustaki klas 7,5;10 i 15 powinny być mrozoodporne. 

2.3. ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO-WAPIENNE  

2.3.1. Wymagania ogólne : 

- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie, 
- woda do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom podanym w p. 2.1,
- przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane
mechanicznie,
- zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, 
- do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych naleŜy stosować piasek
rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub betonowego,
ŜuŜli itp. dopuszcza się, jeŜeli jego przydatność będzie potwierdzona wynikami badań
laboratoryjnych; 
Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą normą
państwową, 

2.3.2. Wymagania dla zaprawy cementowo-wapiennej : 

- do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem
ŜuŜla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz cement hutniczy marki 25 pod warunkiem,
Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ
+5oC, 
- do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które
powinno tworzyć jednolita i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeń obcych, 
- skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .
Rodzaje sprzętu i maszyn uŜywanych 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 uŜyciu następujących narzędzi :
– piony murarskie stalowe małe o średnicy 20mm i długości 250mm;
– łata murarska o długości 1,50m i przekroju 28 x 66mm, słuŜy do sprawdzania równości
krawędzi i płaszczyzn oraz poziomu przy uŜyciu poziomicy;
– poziomica uniwersalna drewniana, zaopatrzona w dwie libelle rurkowe wypełnione
eterem ze spirytusem;
– łata kierująca drewniana i warstwomierz naroŜny stalowy słuŜą do wyrównywania
warstw cegły w czasie wznoszenia muru;
– sznur murarski konopny o średnicy 2 -:- 3mm, który naciąga się przy licu zewnętrznym
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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;
– kirka stalowa na trzonku z drewna twardego do oczyszczania cegieł rozbiórkowych z
zaprawy.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

Materiały  i  elementy  mogą  być  przewoŜone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas

transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed

uszkodzeniami  lub  utratą  stateczności.  W  trakcie  transportu  gotowej  mieszanki

betonowej naleŜy materiał zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane
roboty budowlane.

5.1. WYKONYWANIE MURÓW
. 
W miejscu połączenia murów wykonywanych nie jednocześnie naleŜy stosować strzępia
zazębione końcowe. W przypadku konieczności zastosowania większej róŜnicy w
poziomach wznoszonych murów niŜ 4 lub 3 naleŜy dokonać tego strzępiami schodowymi
lub zastosować przerwy dylatacyjne.
Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem
w murze polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciąŜonych na
zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły.
Stosowania cegły, bloków lub pustaków kilku klas i rodzajów jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły,
bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.
Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy
temperaturze powyŜej 0st.C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w
temperaturze poniŜej 0st.C, pod warunkiem zastosowania środków umoŜliwiających
wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót
budowlano – montaŜowych 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 dłuŜszej przerwie w robotach naleŜy
sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia
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murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.2. MURY Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH

W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, naleŜy przyjmować
grubość normową spoiny :
- 12mm – w spoinach wspornych ( poziomych ), przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 17mm, a minimalna 10mm;
- 10mm – w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość
maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna – 5mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do
tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość
5 -:- 10mm.
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyŜszej
kondygnacji, nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej liczby cegieł. Połówek i cegieł
ułamkowych moŜna uŜywać przy zastosowaniu cegieł całych w liczbie równej co najmniej
50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu spoin :
- w murach podokiennych;
- w murach przeciwpoŜarowych.
W filarach i słupach niedopuszczalne jest zastępowanie całych cegieł połówkami.
Stosowanie cegieł połówkowych i mniejszych moŜe być dokonane tylko w liczbie
koniecznej do uzyskania prawidłowego wiązania.
Cegły rozbiórkowe całkowite i ułamkowe powinny być oczyszczone z zaprawy, lecz
powierzchnie ich mogą wykazywać ślady zaprawy, cementu lub wapna. Cegły
zanieczyszczone sadzą mogą być uŜyte tylko do murów nieotynkowanych i takich, gdzie
wygląd powierzchni nie odgrywa roli, a więc do murów fundamentowych, piwnicznych,
itp. 
Mury z cegieł odzyskowych, całkowitych i ułamkowych powinny być wykonane na
zaprawie co najmniej cementowo – wapiennej marki nie mniejszej niŜ 3. 
JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły ( nowa i rozbiórkowa ), naleŜy przestrzegać
zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. Połączenie
murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej się
o więcej niŜ 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
Dopuszcza się stosowanie połączenia za pomocą płaskowników wpuszczanych w spoiny
obu murów.
Ścianki działowe o grubości 1 / 4 cegły naleŜy murować na zaprawie cementowej marki
nie niŜszej niŜ 3, przy czym przy rozpiętości powyŜej 5,00m lub przy wysokości powyŜej
2,50m naleŜy stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej
spoinie. Zbrojenie naleŜy zakotwić w spoinach ścian nośnych,
a w przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego – równieŜ i w powierzchni
ościeŜnicy przylegającej do ściany.
Do otworów okiennych i drzwiowych w murach naleŜy stosować nadproŜa
prefabrykowane z betonu zwykłego ( typu L ) lub z betonu komórkowego.
W murach z cegły moŜna równieŜ stosować nadproŜa z belek stalowych oraz nadproŜa
Ŝelbetowe pełne wykonane na miejscu budowy. 
NadproŜa te powinny być ocieplone od zewnątrz warstwą z materiału izolacyjnego.
Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadproŜowych powinna wynosić
9cm z kaŜdej strony. Końce belek stalowych lub Ŝelbetowych betonowanych na miejscu
budowy powinny
opierać się na długości około 1,5 ich wysokości. NadproŜa z betonu komórkowego
naleŜy układać na zaprawie cementowo – wapiennej marki 3, opierając je minimum 9cm
z kaŜdej strony.
Najprostsze gzymsy naleŜy murować z cegły na płask lub na rąb przez nadwieszenie
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cegły najwyŜej 10cm.
Gzymsy o większym wysięgu naleŜy zbroić w spoinach pionowych bednarką lub prętami
okrągłymi ze stali zbrojeniowej. 
Gzymsy o duŜym wysięgu naleŜy opierać na wspornikach z belek stalowych lub
Ŝelbetowych.
Licówki mające wymiar normalnej cegły lub wymiary umoŜliwiające konstrukcyjne
związanie z resztą muru powinny być murowane łącznie z całością muru, na tej samej
zaprawie. Układanie licówek naleŜy wykonywać ze szczególną starannością, tak aby lico
miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. Licówkę naleŜy układać z
zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe, sprawdzone za pomocą pionu,
powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do
3mm.
Licowanie murów po wykonaniu murów nośnych nie wymaga przewiązywania cegieł
warstwy licowej z pozostałymi cegłami nośnymi konstrukcji muru. Warstwa licowa
powinna być układana na zaprawie cementowo – wapiennej marki 3. Licówka powinna
opierać się na wystającej części fundamentu lub wieńca stropowego. Zaleca się łączenie
warstwy licowej z murem nośnym w co 6 -:- 8 spoinie bednarką lub drutem
umieszczonym w spoinach muru i warstwy licowej.

5.3. OSADZENIE OŚCIEśNIC DREWNIANYCH I METALOWYCH

OścieŜnice drewniane osadzane po wykonaniu muru naleŜy osadzać w ościeŜach
zgodnie z zasadami podanymi dla montaŜu stolarki budowlanej.
Dopuszcza się ustawienie ościeŜnic jednocześnie ze wznoszeniem ściany, pod
warunkiem zabezpieczenia ościeŜnic drewnianych przed wilgocią i uszkodzeniami
mechanicznymi. 
Zamocowanie ościeŜnic drewnianych w ścianach działowych naleŜy wykonywać za
pomocą listew trapezowych lub trójkątnych przybitych na obu krawędziach stojaków
ościeŜnicy. 
Cegły lub płyty, z których muruje się ściankę, powinny być wpuszczone między listwy.
Ponadto przynajmniej w dwóch miejscach stojaki ościeŜnicy powinny być zamocowane
do ścianki za pomocą kotew z płaskownika lub bednarki, przybitych jednym końcem do
ościeŜnicy, a drugim końcem wpuszczonym w spoinę poziomą muru na głębokość około
20cm. 
Szerokość ościeŜnicy drewnianej osadzonej w ściance działowej grubości Ľ lub ˝ cegły
powinna być o 3cm większa od grubości ścianki.
Zewnętrzne płaszczyzny ościeŜnicy metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej
płaszczyzny ścianek surowych o 2,50cm, a połączenie ościeŜnicy z samą ścianką
powinno być tak wykonane, aby profil ościeŜnicy był całkowicie wypełniony ścianką i
zaprawą.
Odległość między czołem ścianki działowej a blachą profilu powinna wynosić co najmniej
1,50cm, a wolna przestrzeń wypełniona zaprawą o marce nie niŜszej niŜ 3.
OścieŜnice krawędziowe o profilu FD – 7 przeznaczone do ścian grubych, naleŜy
wbudowywać na krawędzi otworu drzwiowego w ścianie. Wbudowanie ościeŜnicy moŜe
się odbywać równolegle ze wznoszeniem murów lub teŜ po jego wykonaniu.
Zamocowanie ościeŜnic w czasie wznoszenia ścian powinno być wykonywane za
pomocą wąsów omurowanych cegłą na zaprawie cementowej marki co najmniej 3,0.
Przy osadzaniu ościeŜnic metalowych w ściankach uprzednio wykonanych naleŜy wykuć
gniazda na wąsy kotwiące, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków
zaklinować ościeŜnicę silnie w murze.
Zalewanie zaprawą cementową tak usztywnionej ościeŜnicy powinno odbywać się od
góry przez płaskie lejki.
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5.4. OSADZENIE PODOKIENNIKÓW, KRATEK WENTYLACYJNYCH I IN NYCH
ELEMENTÓW W MURACH

Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu naleŜy wykuć w
ościeŜach niewielkie bruzdy, następnie wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu
mały spadek od środka pomieszczenia, a następnie osadzić podokiennik na zaprawie
cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokienników o większym
wysięgu naleŜy uprzednio osadzić w murze na zaprawie cementowej marki co najmniej
10 wsporniczki stalowe w odstępach co najmniej 1,00m.
Osadzanie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych i tym podobnych w uprzednio
pozostawionych otworach naleŜy wykonywać na zaprawie cementowej marki co najmniej
5.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .

6.1. WYMAGANA JAKO ŚĆ MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH I ZAPRAW

Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy naleŜy 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, Ŝe dostarczone
wyroby nie odpowiadają świadectwom ITB oraz normom, naleŜy 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, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być
kaŜdorazowo wpisane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
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 ksiąŜki 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.

7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robót).

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

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, jeŜeli 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 

Mury z cegły 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 naleŜy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami
obowiązujących norm. Sprawdzenie jakości cegieł i bloczków naleŜy przeprowadzać
bezpośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentach
stwierdzających zgodność cech uŜytych 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. Odbiór wbudowanych o ścieŜnic okiennych i drzwiowych

Przy odbiorze wbudowanych ościeŜnic okiennych i drzwiowych naleŜy sprawdzić czy
zachowano następujące warunki :
– odchylenie od pionu lub od poziomu dla ościeŜnic drzwiowych i okiennych nie powinno
być większe niŜ 2mm na 1m i nie więcej niŜ 3mm na całej długości stojaka lub nadproŜa
ościeŜnicy;
– największe dopuszczalne zwichrowanie ościeŜnicy z płaszczyzny pionowej nie moŜe
być większe niŜ 2mm.

8.4. Ocena wyników bada ń pod odbiorze

JeŜeli badania wykaŜą zgodność wykonanych robót z warunkami technicznymi i
niniejszą specyfikacją szczegółową, to naleŜy je uznać za zgodne z wymaganiami norm.
W razie uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z niniejszymi
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warunkami naleŜy ustalić czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od
postanowień niniejszych zagraŜają bezpieczeństwu budowli i na ile obniŜają jakość
wykonanych elementów i konstrukcji murowych. Mury zagraŜające bezpieczeństwu
powinny być odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy
oraz ponownie przedstawione do odbioru.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny przeprowadza się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość
jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu konstrukcji
murowych po uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  elementów
murowych z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy
wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych konstrukcjach murowych.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST-00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.

9.2. Cena obejmuje mi ędzy innymi :
- dostaczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- wykonanie ścian, naroSy, przewodów dymowych i wentylacyjnych
- osadzenie nadproSy i ościeSnic drzwiowych i okiennych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych ewentualnie rusztowań
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Związane normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych – tom I
–Budownictwo ogólne :
– rozdział 1 – ogólne warunki wykonania robót budowlano – montaŜowych
– 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
branŜowe ( BN ) a w szczególności :

– PN – 68 / B – 10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
– PN – 68 / B – 10024 – Roboty murowe z cegły. Mury z drobnowymiarowych elementów
z betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN–68/B–10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
– PN – 91 / B – 02020 – Ochrona cieplna budynków
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– PN – 75 / B – 12001 – Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła
– PN – 74 / B – 12002 – Cegła pełna wypalana z gliny – dziurawka
– 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 – 86 / B – 30020 – Wapno
– PN – 79 / B – 06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
– PN – 65 / B – 14504 – Zaprawy budowlane cementowej
– PN – 86 / B – 23006 – Kruszywa do betonu lekkiego
– PN – 80 / B – 10021 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań
geometrycznych
– BN – 84 / 6745 – 01 – Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komórkowego. Bloczki i płytki
– BN 81 / 6732 – 12 – Ciasto wapienne
– BN – 75 / 6733 – 02 – Wapno hydrauliczne
– Instrukcja nr 262 – Instrukcja stosowanie cegły kratówki w budownictwie. ITB
Warszawa 1984 rok;
– Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnych surowców i materiałów
budowlanych. ITB Warszawa 1980 rok;
– Ciepłochronne zaprawy murarskie z kruszyw lekkich. Właściwości techniczne oraz
wytyczne przygotowania i stosowania. ITB Warszawa 1970 rok.
- Wszystkie nie wymienione powyŜej normy i aktualizacje podanych powyŜej norm,
dotyczące zakresu robót, a opublikowane przed realizacją kontraktu.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.


