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I.

CZĘŚĆ OGÓLNA

I.CZĘŚĆ OGÓLNA
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót murowych realizowanych dla zadnia pn.: REMONT BUDYNKU ZAPLECZA
SPORTOWEGO STADIONU MIEJSKIEGO W OPOLU Z ELEMENTAMI TERMOMODERNIZACJIOPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WRAZ Z REALIZACJĄ.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w przedmiocie SST.
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.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
 Zamurowania i przemurowania – zakres zgodnie z projektem,
 Przemurowania istniejących kominów murowanych,
Określenia podstawowe
 Element murowy - jest to drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego
wznoszenia konstrukcji murowych.
 Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementów murowych.
 Wyroby pomocnicze - są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające tj.: kotwy, łączniki, wsporniki ,nadproża,
wzmocnienia ścian.
Pozostałe określenia podane w niniejszej STT są zgodne z normami wymienionymi w dokumentach odniesienia
oraz określeniami podanymi w OST.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych.
II.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA
ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I
KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM
Wszelkie materiały do wykonania robót murowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
wymienionych w dokumentach odniesienia lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót murowych
powinny mieć:
 Aprobaty Techniczne,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.
MATERIAŁY:
 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 cm - kl.10,
 Cegła klinkierowa 25x12x6,5 cm,
 Zaprawa cementowa,
 Zaprawa murarska gotowa do betonu komórkowego M5,
 Zaprawa cementowo – wapienna,
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 Zaprawa murarska do klinkieru,
 Cement portlandzki.
Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować
wodociagową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne”. Piaski do zapraw
budowlanych". a w szczególności:
 nie zawierać domieszek organicznych.
 mieć frakcje rożnych wymiarów. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm, piasek średnioziarnisty
0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 MPa wytwarzana na terenie budowy lub
dostarczona z węzła betoniarskiego. Zaprawa cementowa kl. 8 i 10 MPa - wykonać w węźle betoniarskim na
terenie budowy. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowowapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa
niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa murarska do klinkieru np. quick-mix V.O.R. VM 01 T lub materiał równoważny o parametrach nie
gorszych niż:
Zaprawa murarska do murowania lub murowania z jednoczesnym wykonaniem spoin cegieł o nasiąkliwości 38%.
Zastosowanie:
Na zewnątrz i do wnętrz, do cegieł elewacyjnych oraz klinkierowych.
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Wyroby ceramiczne
Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B-12050:1996
 Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,
 Masa 3,3-4,0 kg,
 Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych,
 Nasiąkliwość nie powinna być większa od 24%,
 Wytrzymałość na ściskanie 10 MPa,
 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie
rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie.
Cegła klinkierowa:
• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm.
• Nasiąkliwość nie powinna być większa od 6%.
• Klasa wytrzymałości 35 MPa.
Składowanie materiałów.
 Elementy murowe - licowe, mogą być przechowywane na zewnątrz, ale powinny być zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie składuje się zafoliowane na paletach ustawionych na równym,
suchym podłożu. Od góry palety powinny być nakryte przenośnymi pałatkami.
 Elementy drążone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komórkowego powinny być
przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem śniegu i
deszczu i odizolowane od wody gruntowej.
 Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych i zabezpieczanych
przed wilgocią magazynach .
 Kruszywa mogą być składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wyłącznie na terenie suchym i
odwodnionym.
 Materiały do wykonania konstrukcji murowych mogą być przyjęte na teren budowy, jeżeli spełniają
następujące warunki:
− odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
− są właściwie opakowane i oznakowane,
− spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
− mają deklaracje zgodności i certyfikat zgodności.
 Wszystkie materiały izolacyjne powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta.
 Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji, służą określeniu pożądanego
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych
producentów) pod warunkiem :
- spełnienia tych samych właściwości technicznych,
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),
- uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
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III.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w
betoniarkach o wymuszonym działaniu.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robot i
przepisów BIOZ zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Zgodnie z OST pkt IV.
V.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH,
PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonać zgodnie z opisem i dokumentacją techniczną projektu branży budowlanej.
•
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
•
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
•
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
•
Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
•
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
•
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
•
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać
lub moczyć w wodzie, - mury o grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze
powyżej 0°C.
VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT
BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
Podczas robot należy prowadzić systematyczną kontrolę:
 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi,
 odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru,
 odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie,
 odchylenia wymiarów otworów ościeży
 zgodności metody montażu z projektem i spełnienia wymagań bhp,
 stanu elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu,
 wykonania i kompletności połączeń,
Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na terenie budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencje w
sposób podany w normach wymienionych w dokumentach odniesienia. Przed przystąpieniem do robót
Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i
przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie
właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt 2 niniejszej specyfikacji.
Badania w czasie odbioru robót
Badania powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
 zgodności z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości wykonania robót; zachowania dopuszczalnych odchyłek wymiarowych:
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Rodzaj odchyłek
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni
Odchylenia od pionu
- na wysokości 1 m
- na wys. kondygnacji
- na całej wysokości
Odchylenia każdej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości
Odchylenia górnej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości
Odchylenia wym. otworów w świetle o wym.
- do 100cm
szerokość
wysokość
- ponad 100 cm
szerokość
wysokość

Dopuszczalne odchyłki mm
6
20
6
10
30
2
30
2
20
+6, -3
+15, -10
+10, -5
+15, -10

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCZE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Zgodnie z OST pkt VII.
VIII.
OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Odbiór robót powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do
odbioru robót winny stanowić następujące dokumenty:
 dokumentacja techniczna,
 dziennik budowy,
 zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na teren budowy,
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
Zakończenie odbioru
Odbiór robót potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
IX.
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.
X.
DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
- PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.
- PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.
- PN-88/B-3003 - Cement murarski 15.
- PN-88/B-3005 - Cement hutniczy 25.
- PN-86/B-30020 - Wapno
- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne.
- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.
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- PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego użytku.
- PN-ISO-9000 - (Seria 9000,9001,9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i
zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część A - zeszyt 3 „Konstrukcje murowe",
wydanie ITB - 2005 rok.
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