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DO PROJEKTU

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA STADIONU W WALCACH,
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, OBEJMUJĄCEJ ZADASZENIE
TRYBUNY, INSTALACJĘ NAWADNIAJĄCĄ, BIEśNIĘ
LEKKOATLETYCZNĄ, SKOCZNIE DO SKOKU W DAL ORAZ
BUDOWĘ SZATNI
Inwestor:

Lokalizacja:

GMINA WALCE
UL. MICKIEWICZA 18 , 47-344 WALCE
WALCE,
działka nr 222, 223, 230 k.m. 2

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót murarskich w zakresie PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA

STADIONU W WALCACH, INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ,
OBEJMUJĄCEJ ZADASZENIE TRYBUNY, INSTALACJĘ
NAWADNIAJĄCĄ, BIEśNIĘ LEKKOATLETYCZNĄ, SKOCZNIE DO
SKOKU W DAL ORAZ BUDOWĘ SZATNI
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu i
realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w
czasie remontu wymienionego w punkcie 1.1. i obejmują przebudowę, rozbiórkę lub
wznoszenie konstrukcji murowych z ceramiki budowlanej lub drobnowymiarowych
elementów z betonu kruszywowego lub betonów lekkich lub z płyt –g-k.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Bloczki z betonu komórkowego – bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu
komórkowego wg BN-90/6745-01
1.4.2. Cegła ceramiczna pełna – cegła pełna wypalana z gliny zwykła wg PN-75/B12001, cegła wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008
1.4.3. Cegła dziurawka – cegła drąŜona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002,
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1.4.4. Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadający wartości średniej na
ściskanie, w MPa, wg. obowiązujących norm przedmiotowych,
1.4.5. Mur – konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,
1.4.6. Element murowy – element przeznaczony do ręcznego układania przy
wykonywaniu konstrukcji murowych,
1.4.7. Konstrukcja murowa nie zbrojona – konstrukcja wykonana z elementów
murowych łączonych przy uŜyciu zapraw budowlanych,
1.4.8. Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie – konstrukcja wykonana z
elementów murowych łączonych przy uŜyciu zapraw budowlanych, zawierająca
zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,
1.4.9. Ścianka działowa – przegroda w budynku, konstrukcja której nie jest
przystosowana do przenoszenia obciąŜeń ze stropów wyŜszych kondygnacji,
1.4.10. Ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza
lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obciąŜenia.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania
ogólne”
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materia³ów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania
ogólne”
2.2. Materiały budowlane
2.2.1. Cement
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips,
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych.
Do przygotowania zapraw murarskich zaleca się stosowanie cementu
portlandzkiego, spełniającego wymagania normy PN-88/B-30000 [?]. Cement
powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN88/6731-08 [?] i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
2.2.2. Wapno
2.2.3. Woda zarobowa
Do przygotowania zapraw moŜna stosować kaŜdą wodę zdatną do picia oraz wody z
rzek, jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna być „odmiany 1”, zgodnie z
wymaganiami PN-88/B-32250[?]. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek.
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2.2.4. Piasek
Piasek wchodzący w skład kaŜdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał
twardych, czysty bez iłu, gliny i ziemi roślinnej. Wielkość ziaren powinna się mieścić
w granicach 0,25 – 2,0mm. Właściwości kruszywa powinny być określone na
podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z normą PN-79/B-06711.
2.3. Elementy murowe
2.3.1. Wymagania ogólne
Odbiór techniczny elementów i ich podział na gatunki powinien być przeprowadzany
w wytwórni. Na budowie elementy sprawdza się wyrywkowo, dokonując oględzin
kilkunastu sztuk pobranych z dostarczonej partii materiału w celu zbadania, czy
cechy ogólne elementów odpowiadają warunkom określonym dla poszczególnych
gatunków materiału. Do kaŜdej partii materiału sprowadzonej przez Wykonawcę
dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia (atest) lub inny
dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań.
Cegłę i pustaki układa się w przylegające do siebie stosy lub składuje na paletach na
wyrównanym i odwodnionym terenie.
2.3.2. Cegła budowlana pełna
Cegła pełna wypalana z gliny powinna odpowiadać normie PN-75/B-12001. Przy
odbiorze cegły na budowie naleŜy sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach
z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegły
powinna być dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z
wymogami normy PN-87/B-03002.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynoszą odpowiednio: ± 7mm dla
długości, ± 5mm dla szerokości, ± 4mm dla grubości.
2.3.2. Cegła dziurawka
Cegła drąŜona wypalana z gliny powinna odpowiadać normie PN-74/B-12002. Przy
odbiorze cegły na budowie naleŜy sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach
z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegły
powinna być dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z
wymogami normy PN-87/B-03002.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynoszą odpowiednio: ± 6mm dla
długości, ± 4mm dla szerokości, ± 3mm dla grubości.
2.3.3. Bloczki z betonu komórkowego
Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego powinny odpowiadać
wymogom normy BN-90/6745-01. Elementy zawilgocone powinny być przed
wbudowaniem wysuszone.
Wszelkie czynności związane z wyładunkiem przeładunkiem i składowaniem
elementów powinny być przeprowadzane ostroŜnie ze względu na ich kruchość.
2.4. Zaprawa
Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiąŜące, dobrą przyczepność
do podłoŜa oraz odpowiednie właściwości techniczne. Marka i skład zaprawy
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane
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cementowo – wapienne powinny spełniać wymagania normy PN-65/B-14503,
zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504.
Warunki przygotowania zapraw do murów omówiono w p. 5.2.

2.4. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia murów naleŜy stosować siatki lub pręty wygięte w kształcie węŜyka z
walcówki o średnicach 5,5 ÷ 8 mm ze stali las A-0 i A-I o właściwościach
określonych w PN-82/H-93215 i wytrzymałościach określonych w PN-84/B-03264 lub
z drutów o średnicach 3 ÷ 8 mm o właściwościach określonych w PN-67/M-80026
(tylko druty gołe i szare i z połyskiem), przyjmując wytrzymałość obliczeniową drutów
równą 210 MPa.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w
miejscu tych robót, jak takŜe przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera/
Kierownika projektu.
3.2. Narzędzia i sprzęt do robót murowych
W zaleŜności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt uŜywany w
robotach
murowych:
- kielnia, młotek murarski, łopata
- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa
- pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski
- kątowniki murarskie,
- betoniarka do wytwarzania zapraw,
- młot pneumatyczny,
4. TRANSPORT
Zasady transportu materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i
innych parametrów technicznych.
Wszelkie materiały przewoŜone na paletach powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa nie
powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości
palety.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”

5.2. Przygotowanie zapraw
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane
mechanicznie, w takiej ilości by zaprawa mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie
po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo – wapienna powinna być zuŜyta w ciągu
3 godzin, a zaprawa cementowa w ciągu 2 godzin. Zaprawa powinna być łatwa do
przygotowania, to jest dostatecznie urabialna
Do zapraw naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw
powinna odpowiadać wymaganiom podanym w p. 2.2.2.
5.3. Zaprawy cementowe
Nadają się w szczególności do mocno obciąŜonych murów i cienkich ścian
działowych oraz murów pozostających w stałym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem
środków uszczelniających nabierają właściwości wodoszczelnych. Do zapraw
cementowych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów
lotnych 25 i 35.
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających
lub uszczelniających i przyśpieszających wiązanie lub twardnienie. Stosowanie tych
dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być
dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu naleŜy najpierw mieszać składniki
sypkie, aŜ do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w
dalszym ciągu aŜ do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Marki i konsystencję
zapraw naleŜy przyjmować w zaleŜności od przeznaczenia.
5.4. Zaprawy cementowo – wapienne
Do zapraw cementowo – wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z
dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy,
obojętnie czy mieszanie odbywać się będzie ręcznie czy mechanicznie, naleŜy
najpierw wymieszać składniki sypkie, a następnie dolać wodę i całość wymieszać do
chwili uzyskania jednolitej masy.
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo – wapiennych dodatków
uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji.
Marki i konsystencję zapraw naleŜy przyjmować w zaleŜności od przeznaczenia.
5.5. Wykonywanie murów
5.5.1. Ogólne zasady wykonywania murów
Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją
projektowo – kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub
powstania okoliczności zmuszających do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym
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sposobie prowadzenia robót wydaje InŜynier/Kierownik projektu w porozumieniu z
projektantem.
Materiały uŜywane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym
omówionym w p. 2.2.
Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i
kurzu.
Cegłę oraz elementy porowate suche naleŜy przed wbudowaniem nawilŜyć wodą.
Mury naleŜy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości
spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.
Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym
murem.
Kotwie, ściągi, belki i elementy konstrukcji stalowych naleŜy obmurowywać na
zaprawie cementowej.
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak
pod warunkiem przestrzegania zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z
cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niŜ jedna cegła
5.5.2. Mury z cegły pełnej ( zamurowania)
W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie moŜe
być większa niŜ 17 mm i mniejsza niŜ 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć
grubość 10 mm i nie mogą być grubsze niŜ 15 mm i cieńsze niŜ 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do
tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokość 5 – 10 mm.
Dla słupów o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszących obciąŜenia uŜytkowe,
dopuszczalne odchyłki spoin naleŜy zmniejszyć o połowę.
Nie wolno zastępować całych cegieł połówkami w filarach i słupach. Połówki i cegły
ułamkowe mogą być stosowane w tych konstrukcjach w ilościach niezbędnych do
uzyskania prawidłowego rozwiązania. Rodzaj i markę zaprawy naleŜy stosować
zgodnie z postanowieniami projektu. Odchyłki w grubości muru dla murów pełnych o
grubości ćwierć, pół i jednej cegły nie mogą przekraczać wielkości dopuszczalnych
odchyłek od odpowiednich wymiarów cegły uŜytej do danego muru.
5.5.3. Mury z cegły dziurawki ( zamurowania)
Mury z cegły dziurawki naleŜy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z
cegły pełnej.
W naroŜnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych
naleŜy stosować normalną cegłę pełną. Do wykonywania murów nie wolno stosować
cegły dziurawki tylko jednego rodzaju (podłuŜnej lub poprzecznej) i pozostawiać w
licach murów widocznych otworów przelotowych cegieł.
W przypadku opierania belek stalowych lub Ŝelbetowych na murach z cegły
dziurawki ostatnie trzy warstwy cegieł pod podporami belek powinny być wykonane z
cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej marki co najmniej 1,5.
5.5.4. Ścianki działowe z cegły pełnej i dziurawki
Ścianki działowe o grubości ¼ cegły naleŜy murować na zaprawie cementowej marki
nie niŜszej niŜ 3, przy czym przy rozpiętości powyŜej 5,0 m lub przy wysokości
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powyŜej 2,5 m 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 ściany. Przesunięcie spoin w poszczególnych warstwach ½
cegły.
Ścianki grubości ½ cegły muruje się na zaprawie cementowej lub cementowo –
wapiennej. Cegły układa się samymi wozówkami z przesunięciem spoin co ½ cegły.
Połączenia ścianki ze ścianami nośnymi powinny być wykonane na strzępia
zazębione. Ścianki grubości ½ cegły wymagają oparcia albo na ściance
wyprowadzonej z niŜszej kondygnacji, albo na specjalnie załoŜonej belce lub
wykonanym w stropie Ŝebrze.
5.5. Wykonywanie murów z bloczku z betonu komórkowego
Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian z bloczków z betonu komórkowego
naleŜy sprawdzić czy gęstość objętościowa bloczków odpowiada wymaganiom norm
dla odmiany bloczków określonej w dokumentacji. Wilgotność bloczków w chwili
wbudowania nie powinna być większa niŜ 20%. Ściany z bloczków naleŜy murować
na zaprawach lekkich. Mogą być stosowane równieŜ zaprawy cementowo –
wapienne. Bloczki naleŜy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania
na pełne spoiny o grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin
pionowych. Odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niŜ ± 3mm. Przed
ułoŜeniem bloczków w murze naleŜy je obficie zwilŜyć wodą, aby beton komórkowy
nie odciągał wody z zaprawy. NaroŜniki muru z bloczków naleŜy wykonywać według
zasad wiązania pospolitego, stosując przenikanie się poszczególnych
warstw obu ścian. W tym samym murze konstrukcyjnym naleŜy stosować bloczki z
betonu komórkowego jednakowej odmiany i klasy.
5.6. Drobne roboty murarskie
5.6.1. Osadzanie ościeŜnic drewnianych i stalowych
Dopuszcza się ustawienie ościeŜnic jednocześnie ze wznoszeniem muru, 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 2 miejscach stojaki ościeŜnicy powinny być
zamocowane do ścianki za pomocą kotew z płaskownika lub bednarki, przybitych
jednym końcem do ościeŜnicy, a drugim końcem wpuszczonych w spoinę
poziomą muru na głębokość ok. 20 cm. Szerokość ościeŜnicy drewnianej osadzonej
w ściance działowej o grubości ¼ lub ½ cegły powinna być o 3 cm większa od
grubości ścianki.
Zewnętrzne płaszczyzny ościeŜnicy metalowej powinny być oddalone od
zewnętrznej płaszczyzny ścianek surowych o 2,5 cm, 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 1,5 cm, a wolna przestrzeń
wypełniona zaprawą o marce nie niŜszej niŜ 3.
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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.
5.6.2. Opieranie i omurowywanie belek
Stalowe belki stropowe lub nadproŜowe naleŜy opierać na murach z cegły pełnej
klasy co najmniej 7,5 lub przy większym nacisku na poduszkach betonowych. Przy
opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegieł powinny być
ułoŜone na zaprawie cementowej lub cementowo – wapiennej marki co najmniej 3.
Na murach z cegły dziurawki lub pustaków belki stalowe moŜna opierać tylko za
pomocą wieńców lub poduszek betonowych. Końce belek stalowych powinny być
omurowane cegłą ułoŜoną na zaprawie cementowej.
5.6.3. Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych 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 do środka pomieszczenia, a następnie osadzić podokiennik na
zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokienników
o większym wysięgu naleŜy uprzednio osadzić w murze wsporniczki stalowe w
odstępach co najmniej 1,0 m.
Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio
pozostawionych otworach naleŜy wykonywać na zaprawie cementowej marki co
najmniej 5.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 6.
Mury z cegły i pustaków oraz elementów z betonu komórkowego i lekkiego powinny
być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych
norm i instrukcji oraz niniejszymi warunków technicznych wykonania robót.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt.
7.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Przy odbiorze ilościowym obowiązują następujące zasady obmiaru murów:
1. Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na
podstawie rysunków roboczych
2. Mury z cegły znormalizowanej grubości jednej cegły i więcej oblicza się wg ich
objętości w m3, mury cieńsze w m2 powierzchni.
3. Mury z cegły nie znormalizowanej, pustaków, bloków oblicza się w m3.
4. Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami.
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5. Słupy i kolumny obmierza się w m3.
6. Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. Długość
ścian wielobocznych, zębatych lub zakrzywionych mierzy się w rozwinięciu po
obrysie zewnętrznym ściany
7. Wysokość murów w ścianach budynków obmierza się kondygnacjami od wierzchu
stropu do wierzchu następnego stropu. W podziemiu wysokość ściany przyjmuje się
od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu przyziemia.
8. Z obmiaru murów odlicza się:
a) objętość otworów okiennych, drzwiowych i innych oraz wnęk – z wyjątkiem wnęk
na liczniki elektryczne i gazowe – o objętości ponad 0,05 m3,
b) objętość omurowanych konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych o objętości ponad
0,01 m3,
c) objętość szczelin powietrznych w ściankach szczelinowych z pustaków.
9. Nie odlicza się z objętości muru:
a) nadproŜy i przesklepień płaskich z cegły i prefabrykatów,
b) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie
murowania,
c) omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych
d) przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
10. Powierzchnię otworów mierzy się w następujący sposób:
a) otwory bez węgarków – w świetle murów,
b) otwory z węgarkami – w świetle węgarków,
c) otwory w których obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru – w świetle
ościeŜnic.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST
B-O- 01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.2. Odbiór techniczny robót
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i
obowiązującymi zasadami wiązania. Odbiór robót murowych powinien się odbywać
przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu
stolarki (ościeŜnic). W szczególności podlega sprawdzeniu:
d) zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną,
e) grubość muru,
f) wymiary otworów okiennych i drzwiowych,
g) pionowość powierzchni i krawędzi,
h) poziomość warstw cegieł,
i) grubość spoin i ich wypełnienie,
zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami projektu.
8.3. Odbiór ilościowy murów
Zasady odbioru ilościowego murów podano w pkt. 7.2 niniejszej ST.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania sk³adające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B-O-01.01.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych
zawartych w BO - 01.01.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww.
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
Zamawiający moŜe uznać za właściwa, dogodną lub pokrewna formę rozliczeń i
płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy.
B.O-01.09.00 Specyfikacja Techniczna – Konstrukcje i elementy murowe 24
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
późniejszymi zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montaŜu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 26 czerwca
2002r.).
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r.
Nr 62)
4. PN–87/B–03002. Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
5. PN–68/B–10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
6. PN–68/B–10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
7. PN–88/B–30000. Cement portlandzki.
8. PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.
9. PN–65/B–14503. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.
10. PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe.
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