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1.WSTĘP. 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych w ramach zadania p.n. ”Roboty remontowe pomieszczeń węzła ciepłowniczego oraz 
remont gzymsów na budynku szkoły i budynku Sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego w 
Piotrkowie Tryb. przy ul. Armii Krajowej 17” 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. W zakres robót 
wchodzi: 

� naprawa zniszczonych cegieł w gzymsach wieńczących poprzez wymianę zużytych elementów 
� roboty murarskie związane z obsadzeniem okien i drzwi do pomieszczenia węzła 

ciepłowniczego 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 
Wymagania ogólne”. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
2.MATERIAŁY. 
Cegły ceramiczne pełne 
Zaprawa cementowo-wapienna marki M5,0 
Przechowywanie cementu w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z 
postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000 
 
3.SPRZĘT. 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
4.TRANSPORT. 
Samochód dostawczy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać cement przed wpływami atmosferycznymi. 
Transport cementu powinien być zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000 
Stosować się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne" 
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
Przy odbiorze bloczków i cegieł należy przeprowadzać następujące badania: sprawdzenie zgodności 
klasy bloczków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi przeprowadzenie próby doraźnej. Mur 
należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Konstrukcje murowe grubości 
mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane tylko przy temp. pow. 5 C°. Wykonywanie konstrukcji 
murowych grubości większej niż l cegła dopuszcza się w temp. poniżej 5 °C Pod warunkiem 
zastosowania odp. środków. 
W zwykłych murach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny: 
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· 15mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm a 
minimalna 12mm 
· 10mm w spoinach pionowych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 13 mm a 
minimalna 8mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm 
Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz wg instrukcji producenta. Każda partia materiału 
powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz pkt.5. 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
 
7.OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót. 
Obmiar robót obejmuje: 
- zamurowanie otworu po oknie doświetlającym korytarz o wym. 95x65cm – mur gr. 12cm 
- obsadzenie 4 szt. parapetów z PCW o wymiarach 215x25cm 
 
8.ODBIÓR ROBÓT. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z 
ST “Wymagania ogólne”. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

� dokumentacja techniczna, 
� dziennik budowy, 
� protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
� protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
� wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy (jeżeli ich wykonanie polecił Inspektor nadzoru) 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ceny jednostkowej za 1m2 faktycznie wykonanych 
prac obejmujących: 
- zamurowanie otworu po oknie doświetlającym korytarz o wym. 95x65cm – mur gr. 12cm 
- obsadzenie 4 szt. parapetów z PCW o wymiarach 215x25cm 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg : 
BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych 
BN-80/6744-11 - Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy ścienne. Pustaki 
PN-65/B - 14503 -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe 
26 
PN-88/B-300.00 - Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami 
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie 
PN-86/B-30020 - Wapno 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Arkady 1989 Stosować się 
do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne" 
 


