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05.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 45262520-2 

   
Kod CPV - obejmuje grupy robót:   
45262520-2 <Roboty murowe>   
 
Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.   
Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka edukacji przyrodniczej i badań nad bioróżnorodnością pod 
nazwą „Centrum poznawania świata”. 
Ul. Reymonta 3, Ładza ; 178/11, 178/9 obręb Ładza, gmina Pokój , woj. opolskie 
   
Inwestor i adres:   
Gmina Pokój, Ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój 

   
Nazwa,adres jednostki projektowania:   
Nest Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o. o. 
Ul. Sienkiewicza 87/9, 50-348 Wrocław 

 
Spis zawartości zestawienia: 
 

 

 Strona tytułowa + zawartość zestawienia Str.01 
1. Część ogólna Str.01 
2. Wymagania dot.właściwości wyrobów budowlanych Str.02 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn Str.02 
4. Wymagania dotyczące środków transportu Str.02 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych Str.03 
6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów budowlanych i robót Str.05 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót Str.05 
8. Sposób odbioru robót budowlanych  Str.05 
9. Podstawa płatności Str.06 

10. Dokumenty odniesienia Str.06 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka edukacji przyrodniczej i badań nad bioróżnorodnością pod 
nazwą „Centrum poznawania świata”. 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Przedmiot: specyfikacja techniczna  <Roboty murowe>  odnosi się do inwestycji wym. w pkt.1.1. 
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Nazwy i kody grup (wg.słownika CPV)  
45262520-2 <Roboty murowe> 
1.4. Informacje o terenie budowy: 
Wejście na budowę: Warunkiem rozpoczęcia prac murarskich i murowych jest wykonanie płaszczyzny konstrukcji podporowej 
(konstrukcje płyt posadzkowych) oraz odpowiednie przygotowanie właściwego stanu nawierzchni nowych i istniejących (odkucie 
i odczyszczenie i naprawa tynków ścian istniejących w płaszczyznach łączeni doczołowych) z dokumentacją projektową i 
poleceniami Zamawiającego. 
Podłoża powinny być równe, nie-pylące, stabilne. Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy i 
rozpadliny mogące wpływać na stan techniczny nadbudowy  naprawić zaprawą cementową lub specjalistycznymi masami 
naprawczymi odpowiadającymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami należy 
usunąć. Nadorsty betonowena powierzchni podłoża nalezy skuć, gdy może to stanowić niebezpieczeństwo uszkodzenia 
materiału izolacji przeciwilgociowej. Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 
1.5. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
1.Wykonanie ścian fundamentowych murów oporowych, pochylni, schodów zewnętrznych z bloczków betonowych gr.25cm; 
2.Wykonanie ścian wewnętrznych działowych z bloczków z betonu komórkowego gr.12cm, 15cm, 18cm, 24cm 
3.Wykonanie ścian wewnętrznych obudowy szachtów instalacyjnych z bloczków z betonu komórkowego gr.6cm i gr.12cm 
4.Zabudowa nadproży prefabrykowanych typu D i N  
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1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 
-zabezpieczenie podejść instalacji elektrycznej w peszlach przewidzianych jako zasilanie do-podłogowe; 
-utrzymywanie właściwej temperatury powietrza poprzez stosowanie indywidualnych urządzeń grzewczych; 
-utrzymywanie odpowiedniej wilgotności powietrza poprzez monitoring przewietrzania pomieszczeń i okresowe zwilżanie 
nawierzchni warstwy mineralnej posadzki w okresach podwyższonej temperatury zewn.; 
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 
-izolowanie wilgotnej nawierzchni płyty posadzki folią PVC w celu stabilizacji warunków wilgotnościowych; 
-zabezpieczenie istniejących końcówek przyłączy mediów przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem (w tym 
króćców okablowania elektrycznego – oprócz specjalistycznej ochrony taśmami izolacyjnymi – osłonami z folii PVC przed 
wpływem wody/wilgoci pochodzących z mas tynkarskich) 
 
2. MATERIAŁY - wymagania dotyczące użytych materiałów. 
2.1. Woda. (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek. (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
-nie zawierać domieszek organicznych, 
-mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
Zaprawy: 
Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy - cementowo-wapienna marki M12 wg PN-90/B-14501 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałe dostawy na budowę zaprawy o wymaganych parametrach. 
Zaprawy budowlane zwykłe PN90/B-14501 
Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych PN-85/B-04500 
Dodatki i domieszki do zapraw: 
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowiązany jest zastosować zaprawę z odpowiednimi dodatkami i domieszkami, po 
uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby następujące rodzaje 
dodatków i domieszek: 
-plastyfikatory i upłynniacze, 
-dodatki przyśpieszające wiązanie zaprawy i zwiększające jej mrozoodporność we wczesnym stadium. 
Marki zapraw. 
M10 o średniej wytrzymałości na ściskanie 10,0MPa -dla ścian nośnych 
M5 o średniej wytrzymałości na ściskanie 5,0MPa -dla murowanych ścianek działowych 
Do wykonywania wymurowań z cegły klinkierowej nalezy stosować specjalistyczne gotowe szczelne zaprawy do klinkieru bez 
dodatku wapnia. 
2.4. Bloczki wapienno-piaskowe’. 
-bloczki wapienno-piaskowe o gr.12 i24cm murowane na zaprawach systemowych; 
-izolacyjność akustyczna min.45 dB, 
-Gęstość objętościowa ściany 1500 [kg/m3]  
- Współczynnik przenikania ciepła U 1,61 (W/m2·K)]  
-Opór cieplny R 0,62 (m2 ·K)/W 
-Klasa gęstości brutto w stanie suchym = 1,6 
 
2.5. Bloczki z betonu komórkowego: 
Bloczki z betonu komórkowego  
-PP4 murowane na zaprawach systemowych. 
 
2.6. Bloczki betonowe 
Bloczki betonowe 38x25x12. 
 
2.7. Cegła klinkierowa ręcznie formowana 
Z uwagi na konieczne nawiązanie do istniejącej cegły klinkierowej na budynku Centralnej Izby Przyjęć wymagane jest 
zastosowanie cegły klinkierowej ręcznie formowanej  identycznej jak w CIP. 
Wymagana jest konieczność impregnacji gotowej elewacji po wcześniejszym odczyszczeniu 
 
 

Kolor  Identyczny jak w CIP 

Faktura lica  ręcznie formowana 
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Rodzaj  pełna 

Wymiary  211x100x68 mm 

Masa  ok. 2,4 kg/szt. 

Zużycie  ok. 58 szt./m² 

Klasa wytrzymałości  15 

Nasiąkliwość  < 15 % 

Mrozoodporność  mrozoodporna 
 
3. SPRZĘT - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
3.1. Przygotowanie elementów murowych. 
Roboty związane z obróbką, docinaniem, transportem itp. elementów murowych, należy wykonać przy użyciu sprawnego 
technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z 
założoną technologią. 
3.2. Przygotowanie zaprawy. 
Instalacje do wytwarzania zaprawy przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom Inspektora nadzoru. 
Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i 
dodatków. 
 
4. TRANSPORT - wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Elementy murowe. 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod względem 
możliwości ułożenia, po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru. Transport elementów, sposób załadowania i umocowania na 
środku transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu.  
4.2. Zaprawy. 
Składniki zaprawy, a także oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkim, należy przewozić środkami transportu 
odpowiednimi dla danego asortymentu pod względem możliwości ułożenia, po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. Transport elementów, 
sposób załadowania i umocowania na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się 
ładunku podczas transportu, oraz jeśli to konieczne zabezpieczenia przed niekorzystnym działaniem czynników 
atmosferycznych. 
Ogólne zasady transportu zaprawy. 
Środki transportu zaprawy nie powinny powodować naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), zmian w 
składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej opadów atmosferycznych, ubytku 
zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych 
itp.,zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. 
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania zaprawę o takim 
stopniu plastyczności, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu i dla rodzaju konstrukcji. 
W czasie transportu zaprawy powinny być zachowane wymagania: zaprawa powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w 
zasadzie bez przeładunku; w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza, Pojemniki 
użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i 
przepłukania. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Roboty przygotowawcze obejmują geodezyjne wytyczenie podstawowych elementów konstrukcji murowych.  
5.2  Wytwarzanie zaprawy. 
Wytwarzanie zaprawy może odbywać się w na terenie budowy w wydzielonym do tego celu miejscu, zabezpieczonym przed 
działaniem niekorzystnych wpływów czynników atmosferycznych. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z 
dokładnością 2%. Dozowanie cementu, oraz dodatków powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności.  
Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z 
dokładnością 2%. Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować zaprawę odpowiadającą warunkom 
jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny.  
Urabialność zaprawy powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności bez wystąpienia pustek w masie zaprawy lub 
na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze zaprawy. 
5.3. Wytwarzanie elementów murowych. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na budowę elementy murowe o określonych w odpowiednich normach parametrach. 
Zgodność z wymaganiami dla elementów murowych, wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przed montażem elementów 
wpisem do Dziennika Budowy, oraz certyfikatem na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności a także odpowiednimi 



 4

atestami.  
5.4. Murowanie. 
Poziomowanie podłoża. 
Przystępując do prac murarskich, należy zacząć od ułożenia warstwy wyrównawczej, którą wykonuje się z zaprawy murarskiej 
rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. W przypadku murowania elementów murowych na fundamencie warstwę 
wyrównawczą należy ułożyc na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Ważne jest, aby w 
przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamiętać o odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Niepożądane jest, aby ziarna 
kruszywa były zbyt duże bądź ostre, ponieważ może to spowodować uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
Przygotowanie elementów murowych. 
Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć elementy murowe, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu 
wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do prawidłowego wiązania zaprawy murarskiej i do tego, by po 
zakończeniu procesu wiązania miała ona odpowiednią wytrzymałość. Szczególnej staranności należy dołożyć w przypadku 
murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest nawet zdjęcie z palety folii ochronnej i polewanie bloczków 
strumieniem wody. W przypadku temperatur niższych dopuszczalne jest zwilżanie tylko samej płaszczyzny stykającej się z 
zaprawą. Po wypoziomowaniu podłoża i zwilżeniu można przystąpić do murowania. 
Docinanie bloczków z betonu komórkowego. 
W przypadku, gdy istnieje konieczność docinania elementów, należy pamiętać o wypełnieniu zaprawą spoiny pionowej w 
miejscu styku dociętego i całego bloczka. Do cięcia elementów stosować piły zalecane przez producenta bloczków. 
Przewiązania w murze. 
Elementy murowe układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe ich przewiązanie. Spoiny pionowe w 
sąsiadujących ze sobą warstwach w żadnym wypadku nie mogą się pokrywać, lecz muszą być przesunięte, o co najmniej 0,4 hu 
(gdzie hu jest wysokością elementu murowego), oraz nie mniej niż 100 mm. O ile jest to możliwe, zaleca się wykonanie 
przewiązania poprzez przesunięcie wynoszące pół elementu w dwóch sąsiadujących warstwach muru. W przypadku ściany o 
niemodularnej długości konieczne jest stosowanie elementów uzupełniających w postaci elementów docinanych, które zaburzają 
regularny układ przewiązań w murze i powodują mniejsze, niż 100 mm przewiązanie. Przewiązanie elementu murowego 
uzupełniającego nie może być jednak mniejsze niż 40 mm. Przewiązania takie nie powinny pokrywać się ze sobą w kolejnych 
warstwach. Elementy docinane należy wmurowywać w miarę możliwości w środkowej części ściany, a nie przy jej krawędziach. 
W przypadku, gdy wysokość ściany nie jest wielokrotnością 250mm, na warstwę wyrównującą, z reguły bezpośrednio pod 
stropem, stosuje się elementy przycięte na wysokości. Grubość spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych 
przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich powinna być nie mniejsza niż 8,0mm i nie większa niż 15mm.  
Połączenia ścian: 
Ściany wzajemnie prostopadłe należy poprzez wzajemne wiązanie ze sobą elementów murowych w murze, a także przez 
łączniki metalowe, lub zbrojenie przechodzące w każda ze ścian, w sposób zapewniający połączenie równoważne połączeniu 
przez wiązanie elementów w murze. 
Wzmocnienia ścian: 
Ściany działowe z bloczków z betonu komórkowego gr.12(11,5) cm mozna wzmocnić przez zabudowanie w co drugiej fudze 
poziomej płaskownika stalowego 30x2mm (2mb / m2 ściany) 
5.5. Zalecenia ogólne: 
Murowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie i zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót 
betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji przez Inspektora nadzoru dokumentacji 
technologicznej, obejmującej takie prace.  
Murowanie powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 
-w okresie upalnej, słonecznej pogody wykonany mur powinien być niezwłocznie zabezpieczony przed nadmierną utratą wody. 
-data rozpoczęcia i zakończenia murowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli powinna być potwierdzona 
odpowiednim zapisem w dzienniku budowy, 
-wytrzymałość zaprawy na ściskanie, robocze receptury zapraw murarskich, konsystencja zaprawy powinna być potwierdzona 
odpowiednim zapisem w dzienniku budowy, 
Gdyby prace murarskie były wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest codziennie 
rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy murowanym elemencie. 
Ewentualne nierówności powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione 
zaprawą cementową, ale tylko w przypadku, jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier Projektu uzna za dopuszczalne. 
W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są 
wykonywane na koszt wykonawcy. Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem 
maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Zabrania się ułożenia zaprawy w jednym ciągu 
następnie układania kolejno elementów murowych.  
5.6. Przerwy robocze przy murowaniu. 
Powierzchnia styku elementów w miejscu przerwania murowania powinny być starannie przygotowane do połączenia z kolejna 
warstwą, przez usunięcie z powierzchni stwardniałych luźnych okruchów zaprawy. 
5.7. Pielęgnacja i warunki muru warunki pielęgnacji świeżego muru. 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego muru i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia powinny: 
zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych. 
5.8. Wykonywanie otworów, itp. 
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Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzględniając ewentualne korekty 
wprowadzane przez nadzór autorski lub Inspektora Nadzoru. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień 
w murach. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie wykonawcę 
zarówno, jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących 
(wykonywanych przez innych wykonawców). 
5.9. Wymiary bruzd pionowych, poziomych i ukośnych oraz wneki w ścianach. 
W ścianach należy unikać bruzd poziomych i ukosnych. Jeżeli nie można ich uniknąć zaleca się je sytuować w 1/8 wysokości 
ściany w świetle pod lub nad stropem. Bruzdy o wymiarach podanych w tabelach można wykonywać bez uzgodnień z 
Projektantem. 
 
WYMIARY BRUZD PIONOWYCH I WNĘK 
Grubośc ściany Bruzdy i wneki wykonane w gotowym murze 

 
Bruzdy i wneki wykonane w trakcie wnoszenia muru 
 

Maksymalna głębokość Maksymalna szerokość Maksymalna szerokość Minimalna grubość 
ściany w miejscu bruzdy 
lub wneki 

<115 30 100 300 70 

od 116 do 175 30 125 300 90 

od 176 do 225 30 150 300 140 

od 226 do 300 30 200 300 215 

>300 30 200 300 215 
 
WYMIARY BRUZD POZIOMYCH I UKOŚNYCH 
Grubośc ściany Maksymalna głębokośc 

długość bez ograniczeń długość  1250 
<115 0 0 

od 116 do 175 0 15 

od 176 do 225 10 20 

od 226 do 300 15 25 

>300 20 30 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  -  badania, odbiór wyrobów budowlanych i robót 
6.1. Wymagane właściwości zaprawy: 
Badania składników zaprawy powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania zaprawy i prowadzone 
systematycznie przez cały czas trwania prac murarskich. Podczas robót murarskich należy przeprowadzać systematyczną 
kontrolę dla bieżącego ustalania:  
-jakości składników zaprawy oraz prawidłowości ich składowania,  
-dozowania składników mieszanki zaprawy, 
-jakości zaprawy w czasie transportu,  
-cech wytrzymałościowych zaprawy, 
-prawidłowości przebiegu twardnienia zaprawy, terminów oraz częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji.  
 6.2. Wymagane właściwości elementów murowych. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na budowę elementy murowe o określonych w odpowiednich normach parametrach 
. Zgodność z wymaganiami dla elementów murowych, wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przed montażem elementów 
odpowiednimi atestami, a także wpisem do Dziennika Budowy oraz certyfikatem na znak bezpieczeństwa lub certyfikat 
zgodności. Dla ścian nośnych stosować elementy murowe klasy min.15MPa. 
Ponadto wykonawca zobowiązany jest sprawdzić czy elementy murowe dostarczone na budowę nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych, widocznych rys i spękań, wykwitów marglowych itp. Po stwierdzeniu wyżej wymienionych uszkodzeń 
wykonawca zobowiązany jest odrzucić taką partię materiałów jako wadliwą i nie nadająca się do zabudowy. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR - Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
Dla robót murowych jednostką obmiaru jest [m3] wbudowanego muru, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
Dla robót polegających na zabudowie nadproży jednostką obmiaru jest [szt.], do obliczania należności przyjmuje się 
faktyczną ilość nadproży. Ilości przewidywanych elementów zestawiono w Przedmiarze Robot. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu  z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT - sposób odbioru robót budowlanych. 
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8.1. Zakres badań. 
Badania odbiorcze konstrukcji murowanych powinny dotyczyć: 
-materiałów, 
-prawidłowości oraz dokładności wykonania ścian, spoin. 
-prawidłowości i dokładności przygotowania zaprawy murarskiej,  
-prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe), a wyniki wpisywać 
do protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokóle odbioru częściowego, (jeżeli takie były) zostały w 
pełni wykonane. Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w Specyfikacji Wymagania ogólne. 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń producentów o 
jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych. materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz normami państwowymi lub świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w 
budownictwie. 
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące, pod tym względem wątpliwości, powinny być 
poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. 
8.2. Badanie elementów murowych. 
Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z wymaganiami podanymi w  
odpowiednich Polskich Normach. (PN-70/B-12016). 
Ocena wykonanych konstrukcji. 
W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w 
razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy 
ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 
Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badań. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI - sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy związane. 
 
Normy dotyczące elementów murowych: 
[1] PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania 

przy odbiorze 
[2] PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno piaskowe.  
[3] PN-70/B-12016 Wyroby z ceramiki budowlanej – Badania techniczne  
[4] PN-EN 678:1998 Oznaczenie gęstości w stanie suchym autoklawizowanego betonu komórkowego  
[5] EN 771-1 :2003 Wymagania dotyczące elementów murowych - część 1 Elementy murowe ceramiczne 
Normy dotyczące zapraw: 
[1] PN90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe  
[2] PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
Normy dotyczące konstrukcji murowych. 
[1] PN-B-03002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
[2] PN-B-03340  Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.   
Inne dokumenty. 
Instrukcje producenta. 


