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Ilekroć w specyfikacji technicznej wskazano markę lub pochodzenie produktu lub 
urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą umieszczone jest słowo „lub równoważne”. 
Wykazane produkty lub urządzenia posłużyły do dokonania obliczeń parametrów technicznych oraz 
rozmieszczenia urządzeń



 

 

  

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                 
i odbioru robót murarskich w ramach zadania Budowa pompowni sieciowej ze zbiornikiem 
retencyjnym dla wodociągu Wolica w m. Stobno, gm. Godziesze Wielkie. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 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 robót murarskich. 
Zakres tych robót  określa  dokumentacja  projektowa.  
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                       
i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,                            
a mianowicie: 
roboty budowlane murowe - przez wykonanie robót murarskich należy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem ścian,  nadproży  oraz  ścianek działowych.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                               
z Dokumentacją wykonawczą i Specyfikacją Techniczną. 
Przy wykonywaniu murów z ceramiki budowlanej należy przestrzegać zasad podanych                   
w normach PN-68/B-10020. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne" pkt. 2 
2.2. Woda 

Do przygotowania zapraw  stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy                  
PN-EN-1008:2004 - Woda zarobowa do betonów. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
2.3. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski    
do zapraw budowlanych, a w szczególności nie może zawierać domieszek organicznych, powinien 
mieć frakcje różnych wymiarów: 
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
piasek średnio-ziarnisty 0,5-1,0mm, 
piasek    gruboziarnisty        1,0-2,0mm 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe"  
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
- Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 



 

 

  

- Do   zaprawy   cementowo-wapiennej   należy   stosować   cement   portlandzki   według   normy 
PN-B-19701 :1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można 
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania 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.   Wapno 
budowlane zgodnie z PN-B-30020:1999. Skład objętościowych składników zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu                     
i wapna. 
2.5.  Wyroby ceramiczne 
Pustak ceramiczny typ U-220 klasy 15 
Wymiary 18,8*25*22cm 
Masa 9,7 kg 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania – brak uszkodzeń 
po badaniu.  
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52 W/mK  
Cegła budowlana pełna klasy 15  wg PN-B-12050:1996 - ściany zewnętrzne i wewnętrzne 
Wymiary 25*12*6,5cm 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości danych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.  
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z 1,5m na inne cegły nie rozpadła 
się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie 
spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł 
Bloczek betonowy M-6 - ścianki oporowe 
Wymiary 25*38*612cm 
Masa 25,0 kg. 
Klasa betonu B15 
Spełniające normę PN-EN 771-3 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania 
ogólne" pkt 3. 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót murowych  
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- przenośnych zbiorników na wodę 
- drobny sprzęt i narzędzia  ręczne 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 



 

 

  

4.2. Transport materiałów 
 Transport   cementu   i   wapna   suchogaszonego   powinien   odbywać   się   zgodnie               
z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić 
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić 
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających                
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami           
i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wyroby ceramiczne i betonowe należy przewozić na paletach samochodami skrzyniowymi. 
Podczas transportu  materiały powinny być zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą 
stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2.Wymagania przy robotach murowych 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin,     
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z  PN-68/B-10020 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą,  
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć                     
w  wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
W przypadku przerwania robót , wierzchnie warstwy murów  powinny być zabezpieczone                    
(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. 
5.3. Mury z pustaków ceram i cegły pełnej. 
5.3.1. Spoiny w murach ceglanych. 
-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm,   
a minimalna 10 mm, 
-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 głębokości 10-15 mm. 
5.3.2.Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
Jeżeli   na   budowie  jest   kilka  gatunków  cegły   (np.   cegła   nowa   i   rozbiórkowa) ,należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
5.4. Ścianki oporowe z bloczków bet M6 
Do murowania należy używać zaprawy cementowej, a ściany murować na pełną spoinę poziomą                  
i pionową. W murach z bloków betonowych grubość spoin poziomych winna wynosić 10-15 mm, 
zaś spoin pionowych 10-20 mm. 
W zakresie cech zewnętrznych wymaga się by bloczki miały regularny kształt, nie miały pęknięć na 
powierzchniach zewnętrznych oraz uszkodzeń krawędzi i naroży. Odchyłki wymiarowe nie 
powinny być większe niż 4 mm. 



 

 

  

5.5. Nadproże  z prefabrykatów bet typu  L  
Na   podlewkach   z  mocnej  zaprawy  cementowej  ustawić  i  wypoziomować  prefabrykowane belki nadprożowe 
przy zachowaniu oparcia min 12cm.. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót murarskich 
 Przed przystąpieniem do robót murarskich Wykonawca powinien wykonać badania 
cementu, wapna , kruszyw oraz wyrobów ceramicznych przeznaczonych do wykonania robót                   
i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody, kruszywa oraz 
wyrobów ceramicznych określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy,                               
a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy                              
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach lub pustakach z zamówieniem                           
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, pustaków 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.4.2. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę             
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów                           
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.4.3 Badanie  konstrukcji  murowych 
Sprawdzenie wykonania ścian nośnych, ścianek działowych, nadproży  oraz  osadzenia  ościeżnic  
należy przeprowadzić  na  podstawie  oględzin. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru   
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.7 
7.2.   Jednostki i zasady obmiarowania 
 Powierzchnię murowanych ścian określa się w metrach kwadratowych (m2). Wysokość ścian 
należy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu do spodu stropu.  
Słupy oblicza się w metrach ich wysokości odpowiednio do przekroju. 
Pilastry oblicza się w metrach ich wysokości. 
Otwory oblicza się w sztukach wg grupy ich przeznaczenia. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 



 

 

  

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania ogólne" 
pkt 8 
8.2. Wymagania przy odbiorze 
 Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót  
wykończeniowych. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-68/B-10020.  
Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność wykonania zgodnie z dokumentacją 
- rodzaj zastosowanych materiałów 
- wygląd zewnętrzny powierzchni ścian, nadproży 
- dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegieł, pustaków ceramicznych i bloczków 

betonowych powinny odpowiadać normie 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne zasady płatności  
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 
„Wymagania ogólne" pkt 8. 
9.2.  Zasady płatnosci 
Podstawą   rozliczenia   finansowego,   z   uwzględnieniem   zapisów   zawartych    pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w Umowie o wykonanie robót, jest faktycznie wykonana i 
odebrana ilość robót wg zaoferowanych cen jednostkowych, które obejmują: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie ścian i  montaż  nadproży,  
- ustawienie, pracę i rozebranie potrzebnych rusztowań, zabezpieczeń 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1.    Normy 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze                    
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne  
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  
   powszechnego użytku 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
   zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki  
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
   cementów powszechnego użytku 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25 
PN-B-30020:1999  Wapno  
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy  
PN-80/B -06259 Beton komórkowy 
PN-90/B-14501 Zaprawy   budowlane  zwykłe. 
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