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4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04. Roboty murarskie 

4.1. Wstęp 

4.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem murów z materiałów drobnowymiarowych. 

4.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 0.1.2 

4.1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
konstrukcji murowych dla wykonania zamurowań likwidowanych otworów i fragmentów nowych 
ścian. 

4.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
oraz ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

4.2.Materiały 
- cegła pełna ceramiczna, 
- zaprawa, 
- inne drobne materiały pomocnicze. 

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, 
certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności. 
Wyroby indywidualnego stosowania muszą być opatrzone oświadczeniem producenta – dostawcy. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i 
innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej 
wody do celów budowlanych. 
Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód 
mineralnych nie odpowiadających warunkom wymienionych j.w. 
Cegła budowlana pełna 
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. Dopuszczalna liczba 
cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą 
grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać: 
- dla cegły klasy 5 – 15% cegieł badanych, 
- dla cegły klasy 7,5, 10, 15 i 20 – 10% cegieł badanych. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 
- przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

• wymiarów i kształtu cegły, 
• liczby szczerb i pęknięć, 
• odporności na uderzenia, 
• przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną lub jeżeli cegła ma być 
przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
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Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków, powinna być 
zbadana na obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie 
powinny wystąpić wykwity i naloty. Dopuszcza się występowania nalotów, których nie można 
zdjąć z powierzchni próbki za pomocą ostrego narzędzia. 
W zależności od klas, cegłę należy używać do robót murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi 
w tablicy. 
Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22%, klasy 10 – 
nie wyższa niż 24%, a klasy 7,5 i 5 nie określa się. Do ścian zewnętrznych zaleca się stosować 
cegłę o nasiąkliwości nie większej niż 16%. 
 

Zalecany zakres stosowania cegły ceramicznej pełnej poszczególnych klas 
 

Zalecane zastosowanie Klasa 

Ściany podziemnych części budynków w 
gruncie nasyconym wodą  15, 10, 7,51) 

Ściany zewnętrzne ceglane nie tynkowane 15, 10, 7,51) 

Ściany zewnętrzne ceglane tynkowane 15, 10, 7,5 

Stropy, sklepienia, łuki, słupy, pilastry i 
kominy 15, 10, 7,5 

Ściany osłonowe i działowe. Budynki 
gospodarcze tymczasowe podrzędne, z 
wyjątkiem kominów powyżej dachu oraz 
fundamentów w podziemnych częściach 
budynku 

5 

Ściany wewnętrzne nośne Klasę cegły dobrać wg            
PN – 87/B – 03002  

1) Klasa 7,5 może być stosowana tylko w przypadku stwierdzenia jej 
mrozoodporności zgodnie z normą 

 

Odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 
cegły nie rozpadła się na kawałki. Może natomiast wystąpić pęknięcie cegły lub jej 
wyszczerbienie. Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 
niż : 
- dla 15 sprawdzanych cegieł – 2 szt. 
- dla 25 sprawdzanych cegieł – 3 szt. 
- dla 40 sprawdzanych cegieł – 5 szt. 
Cegła rozbiórkowa powinna odpowiadać pod względem klasy tym samym warunkom co cegła 
nowa. Cegłę rozbiórkową należy sprowadzać na budowę po uprzednim odgrzybieniu, jeżeli zostało 
ono stwierdzone.  
Zaprawy murarskie: 
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 

- zaprawa wapienna – 8 godzin, 
- zaprawa cementowo – wapienna – 3 godziny, 
- zaprawa cementowa – 2 godziny, 
- zaprawa cementowo – gliniana – 2 godziny, 
- zaprawa wapienno – gipsowa – 0,5 godziny, 
- zaprawa gipsowa – bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut. 
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Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub 
betonowego, żużlu itp. dopuszcza się, jeżeli jego przydatność będzie potwierdzona wynikami 
badań laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą 
normą państwową. 
Woda do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom podanym j.w. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: 

1. Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w 
przypadku zużycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania 
zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały 
lub dodawać barwniki mineralne. 

2. Wapno stosowane do zapraw powinno odpowiadać wymaganiom podanym j.w. 
3. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo – wapiennych dodatków 

uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 
4. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw 
o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego można przyjmować wg tablicy. 

5. Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując 
się wytycznymi podanymi w tablicy. 

 

Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo – wapiennych 

Orientacyjny skład objętościowy zaprawy 
Marka 

zaprawy cement : ciasto           
wapienne : piasek 

cement : wapno                 
hydratyzowane : 

piasek 

0,8 1:2:12                  1:2:12 

1,5 
1:1:9                       

1:1,5:8                             
1:2:10 

1:1:9                                      
1:1,5:8                                 
1:2:10 

3 
1:1:6                         
1:1:7                         

1:1,7:5 

1:1:6                         
1:1:7                         

1:1,7:5 

5 1:0,3:4                         
1:0,5:4,5 

1:0,3:4                               
1:0,5:4,5 

 
6. Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymaganiami normy 

państwowej lub instrukcji. 
7. Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie 

(cement, wapno suchogaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a  
następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać, aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. 
W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem 
przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi. 

8. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je 
rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 

 
Marka i konsystencja zapraw cementowo – wapiennych w zależności od jej przeznaczenia 

Lp. Przeznaczenie zaprawy 

Konsystencj
a zaprawy 
wg stożka 

pomiaroweg
o        cm 

Marka 
zaprawy 
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1. 
Do murowania fundamentów i ścian budynków z 
pomieszczeniami i wilgotności względnej nie mniejszej niż 
60% 

6 – 8  3,5 

2. 
Do wykonywania konstrukcji murowych w 
pomieszczeniach podlegających wstrząsom i murów 
poniżej izolacji poziomej w gruntach nasyconych wodą 

6 – 8  3,5 

zewnętrzne  9 – 11  1,5, 3,5 
3. Do wykonania obrzutki 

pod tynki wewnętrzne  9 – 10  0,8, 1,5, 3 

zewnętrznych  1,5, 3,5 
4. Do wykonania narzutu 

tynków wewnętrznych  
6 – 9  0,8, 1,5, 3, 

5 

zewnętrznego  1,5, 3 
5. 

Do wykonywania 
warstwy wierzchniej ( 
gładzi ) tynku zwykłego wewnętrznego  

9 – 11  
0,8, 1,5, 3 

6. Do wykonywania zalewki w zależności od zastosowania 9 – 11  1,5, 3, 5 

 

4.3. Sprzęt  
- przenośnik taśmowy, 
- wyciąg 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.4.Transport 
Środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji Robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.5. Wykonanie robót 

4.5.1. Wymagania ogólne 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
drobnych zamurowań w celu likwidacji otworów w istniejących ścianach.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00.  
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem konstrukcji murowych. 

4.5.2. Wymagania szczegółowe 
Spoiny w murach ceglanych 
W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość 
normową spoiny : 
a)  12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
b)   10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5 – 10 mm 
(murowanie na tzw. puste spoiny). 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyższej 
kondygnacji, nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w liczbie równej co 
najmniej 50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu spoin : 

- w ścianach najwyższej kondygnacji, 
- w murach podokiennych, 
- w murach przeciwpożarowych, 
- na poddaszu, pod warunkiem żeby naprężenie we wszystkich tych przypadkach było 

mniejsze od 2/3 naprężenia dopuszczalnego według normy PN – 87/B – 03002. 
W filarach i słupach niedopuszczalne jest zastępowanie całych cegieł połówkami. Stosowanie 
cegieł połówkowych i mniejszych może być dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania 
prawidłowego wiązania.Ścianki działowe 
Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej 
niż 3, przy czym przy rozpiętości powyżej 5,0 m lub przy wysokości powyżej 2,5 m należy 
stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Zbrojenie należy 
zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego – 
również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany. 

4.6. Kontrola jakości robót  

4.6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w rozdziale ST-00. 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji murowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
Dokumentacją Projektową oraz niniejszej SST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

4.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych materiałów z 
Dokumentacją Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

4.6.3. Zakres kontroli i badań 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy, w porozumieniu z 
Inspektorem Nadzoru. 
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 tzw. badań doraźnych. 
W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie 
odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB należy przeprowadzić we własnym 
zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium 
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przedsiębiorstwa (albo innym uprawnionym) zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i 
wyrobów normami. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika 
Budowy. 

4.7. Obmiar robót i podstawa płatności  

4.7.1 Wymagania ogólne 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, 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 książki 
obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST 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 lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

4.7.2 Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubości. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
- wykonanie ścian, naroży, przewodów kominowych, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

4.8. Odbiór robót   

4.8.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00. 
Podstawę dla 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 zanikających, jeżeli odbiory te nie 

były odnotowywane w dzienniku robót, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez budowę 

(np. w odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów), 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 

4.8.2 Warunki szczegółowe odbioru robót  
Mury z cegły powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w tablicy. 
Badanie techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm. 
Sprawdzenie jakości cegieł należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 
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Materiały nie mające atestów stwierdzających ich jakość, a budząc pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elementów 

z betonu komórkowego. 
Dopuszczalne odchyłki dla murów                                            

mm 

z cegły i pustaków 
ceramicznych 

Lp. Rodzaj odchyłek 

mury 
spoinowe  

mury 
niespoinowe 

z 
drobnow

ymia-
rowych 

elementó
w z 

betonu 
komórko

wego 

1. 
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni 
murów: na długości 1 m                                                          
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 

3                            
10 

 

6                           
20 

 

4                        
- 

2. 

Odchylenia od pionu powierzchni i 
krawędzi:            na wysokość 1 m                                                         
na wysokość jednej kondygnacji                                       
na całej wysokości ściany 

 

3                        
6                           

20 

 

6                              
10                      
30 

 

3                          
6                        

15    

3. 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej 
powierzchni każdej warstwy muru:                              
na długości 1 m                                                            
na całej długości budynku 

 

 

1                               
15 

 

 

2                            
30 

 

 

2                             
30 

4. 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej 
pow. ostatniej warstwy muru pod stropem:                                                                       
na długości 1 m                                                    
na całej długości budynku 

 

 

1                                
10 

 

 

2                          
20        

 

 

-                               
- 

5. 

Odchylenia przecinających się pow. muru od 
kąta przewidzianego w projekcie (najczęściej 
prostego)                                                                        
na długości 1 m                                                            
na całej długości ściany  

 

 

 

3                             
- 

 

 

 

6                          
- 

 

 

 

10                              
30 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle 
ościeży dla otworów o wymiarach:   

do 100 cm szerokość                              
wysokość 

+ 6, - 3                    
+ 15, - 10 

+ 6, - 3                         
+ 15, - 10 

6. 

powyżej 
100 cm 

szerokość                              
wysokość 

+ 10, - 5                
+ 15, - 10 

+10, - 5                    
+ 15, - 10 

± 10 

 
Ocena wyników badań po odbiorze 

Jeżeli badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi „Warunkami technicznymi” 
to należy je uznać za zgodne z wymaganiami norm. 
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W razie uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z niniejszymi „Warunkami 
technicznymi” należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień 
niniejszych „Warunków technicznych” zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość 
wykonanych elementów i konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być 
odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie 
przedstawione do odbioru. 

4.9.  Podstawa płatności  

4.9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale ST-00. 

4.9.2. Płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 4.7. 
Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
- wykonanie ścian, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

4.10 Przepisy związane  
„Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych”. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz. 2016; 
z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881) 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami) 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
 
 
 

 
 

 
 
 


