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DO PROJEKTU 

PPRRZZEEBBUUDDOOWWAA  BBUUDDYYNNKKUU  ŚŚWWIIEETTLLIICCYY  WWIIEEJJSSKKIIEEJJ  WW  
MMIIEEJJSSCCOOWWOOŚŚCCII  DDOOBBIIEESSZZOOWWIICCEE  

   

   Inwestor:   

GMINA WALCE 
UL. MICKIEWICZA 18 , 47-344 WALCE 

   

Lokalizacja:   DOBIESZOWICE UL. GŁÓWNA 22, działka nr 18/1  k.m. 1 2 
  

 

1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem ścianek działowych w 
zakresie PPRRZZEEBBUUDDOOWWAA  BBUUDDYYNNKKUU  ŚŚWWIIEETTLLIICCYY  WWIIEEJJSSKKIIEEJJ  WW  
MMIIEEJJSSCCOOWWOOŚŚCCII  DDOOBBIIEESSZZOOWWIICCEE 
 
 
INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 
 
1.WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej SST są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem aluminiowych 
ścianek, ścianek działowych gipsowo-kartonowych, 
. 
 
1.2. Zakres robót obj ętych STT 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i 
końcowego montaŜu ścianek działowych,  
 
1.3. Określenia podstawowe 
Ścianki działowe stanowią lekkie przegrody stosowane jako nienośne ściany 
wewnętrzne – nie przenoszące obciąŜeń na strop. 
 
1.4. Zgodno ść z dokumentacj ą 
Ścianki powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzględniającym 
wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i klasyfikację ogniową. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień 
norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są 
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udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym 
równorzędnym dowodem. 
 
2.MATERIAŁY 
Ścianki powinny odpowiadać wymaganiom norm. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Warunkach Ogólnych 
pkt.3. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Warunkach 
Ogólnych pkt.4 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Konstrukcja – 
 
5.1.1. Ścianki działowe g-k  wykonać z profili stalowych Rigips: profile pionowe - 
słupki oraz profile poziome. 
Maksymalny rozstaw słupków wynosi 60cm. Obwodowe połączenie ściany działowej 
z konstrukcją budynku 
naleŜy wykonać za pośrednictwem taśmy uszczelniającej o szerokości odpowiednio: 
50mm wykonanej z 
polietylenu spienionego gr. 3 i 4 mm lub z wełny mineralnej gr. co najmniej 10 mm 
przy uŜyciu łączników 
mechanicznych - kołki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane, w rozstawie nie 
przekraczającym 100cm. 
Okładzina ścian stanowi dwuwarstwowe poszycie z płyt gipsowo – kartonowych GKF 
o grubości: 2x12,5. 
Płyty mocowane są do słupków profili CW specjalnymi systemowymi wkrętami w 
maksymalnym rozstawie:  
dla pierwszej warstwy wynoszącym 75 cm, dla drugiej - zewnętrznej warstwy 
wynoszącym 25 cm, wkrętami 
TN 25 - dla pierwszej warstwy i TN 35 - dla drugiej warstwy poszycia. 
Połączenia między płytami oraz połączenia naroŜne i obwodowe powinny być 
szpachlowane masą 
szpachlową i taśmą spoinową. Przesunięcie złączy poziomych między płytami w 
dwóch kolejnych 
warstwach musi wynosić min 40cm. 
Zastosowano ścianki grubości 10,0 w pomieszczeniach WC, 15,0 cm przy wejściu 
do auli. 
Obudowy konstrukcji wsporczej, kanałów wentylacyjnych, a takŜe wyciszenie 
pomieszczeń technicznych 
central klimatyzacyjnych grubości 7,5cm na pojedynczej konstrukcji stalowej poszyte 
2 x płyt g-k wypełnione 
wełną mineralną gr. 5 cm. Wypełnienie ścianek oraz obudów kanałów wentylacji 
mechanicznej stanowi 
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wełna mineralna kamienna o gęstości 45 kg/mł i grubości odpowiednio 5 cm. 
Maksymalne wysokości ścianek wynoszą 550 cm. 
 
• Przy konstruowaniu otworów drzwiowych stosować profile usztywniające - 
„drzwiowe” dopasowane 
do profilu ściennego (grubość blachy 2 mm) 
 
5.2. Prace wyko ńczeniowe: 
- na ściankach g-k naleŜy wykonać szpachlowanie specjalną masą szpachlową. 
Między płytami na 
wszystkich krawędziach zostawia się szczelinę o szerokości ˝ grubości płyty. Po 
oczyszczeniu płyty wypełnia się je masą szpachlową do licowej powierzchni płyt. Po 
wyschnięciu nierówności wyrównuje się masą szpachlową ProFin. 
-NaleŜy równieŜ wykonać zbrojenie spoin w naroŜach wewnętrznych. /taśmą z 
włókniny szklanej wykonujemy zbrojenie połączeń ciętych, zbrojenia spoin w 
naroŜach nadaje cię najlepiej taśma papierowa/. 
Spoiny ślizgowe naleŜy stosować w miejscach połączeń z tynkiem mokrym. 
-WaŜnym elementem jest równieŜ zabezpieczenie i obróbka naroŜy zewnętrznych, 
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zaszpachlowanie miejsc mocowania. 
-Płyty Rigips układa się w pomieszczeniach suchych na podłoŜu poziomym. Płyty 
wielkoformatowe przenosi się w pozycji pionowej, krawędzią podłuŜną w kierunku 
poziomym. 
-Za pomocą noŜa zarysowuje się licową stronę płyty, tak by karton był przecięty 
następnie łamie się rdzeń 
gipsowy, obcinając karton z drugiej strony. 
-Do malowania płyt stosuje się dostępne farby dyspersyjne. Nie naleŜy stosować 
farb zawierających wapno i szkło wodne. Do malowania stosujemy pędzel, wałek lub 
pistolet natryskowy. Aby uniknąć wyblaknięcia nieobrobionej powierzchni płyty, 
naleŜy ją zagruntować. 
Istnieje moŜliwość tapetowania płyt, przed pracą naleŜy płyty zagruntować przed 
uszkodzeniem. 
 
5.3. Rodzaje zastosowanych elementów: 
 
5.3.1. Ścianki grubo ści 10,0cm  o pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej – 1 
rząd słupków CW 50, 
opłytowanie obustronne płytami GKF, rozstaw słupków 60 cm, wypełnienie wełną 
mineralnąkamienną o gęstości 45kg/m3 i grubości 5,0 cm –RIGIPS 3.40.05 
 
5.3.2. Ścianki grubo ści 15,0cm  o pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej – 1 
rząd słupków CW 100, opłytowanie obustronne płytami GKF, rozstaw słupków 60 
cm, wypełnienie wełną mineralną kamienną o gęstości 45kg/m3 i grubości 5,0 cm –
RIGIPS 3.40.05. 
 
5.3.3. Ścianki profilowe z drzwiami przesuwnymi , konstrukcja aluminiowa. 
5.3.4. Obudowy kanałów wentylacji mechanicznej naleŜy wykonać z płyt g-k na 
konstrukcji stalowej w 
klasie EI 60. 
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NaleŜy zastosowa ć ścianki wg opisanego systemu RIGIPS lub równorz ędne 
rozwi ązanie innego 
systemu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach ogólnych pkt.6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy wykonanej ścianki). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 8. 
JeŜeli wszystkie badania kontroli jakości robót dadzą wynik dodatni wykonane 
ścianki naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami normy i specyfikacji. W przypadku, 
gdy choć jedno z badań da wynik ujemny, ścianki naleŜy uznać za niezgodne z 
normą i w takim wypadku naleŜy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i 
odbioru murów z materiałów ceramicznych i innych dla zadania: ZMIANY SPOSOBU 
UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNO-
USŁUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA USŁUGI ZDROWIA. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Znaczy to, iŜ projektant sporządzający dokumentacją  projektową i odpowiednie 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe 
wprowadza  do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne 
do określania ich standardu i jakości. 
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, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
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1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie robót murowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w ST B-00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót w ST B-00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne”. 
 
 
2. MATERIA£Y 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST B-00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę z sieci wodociągowej. 
 
2.2. Elementy murowe 
Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementów 
oraz ich właściwości naleŜy dobierać w zaleŜności od rodzaju i przeznaczenia 
konstrukcji, przewidywanych wartości obciąŜeń  działających na konstrukcję oraz 
warunków środowiskowych. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo – wapi enne. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie 
oraz zgodnie z PN- 90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaleca się 
stosowanie gotowych mieszanek przygotowanych fabryczne. 
Do murów grubych stosowa_ zaprawy cementowo – wapienne marki 1.0 Mpa. Do 
ścianek działowych 12 cm zaprawy cementowo –wapienne marki 3.0 MPa. Do 
ścianek działowych 6.5 cm., zaprawy cementowe marki 5.0 MPa. 
Zaprawą naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich 
naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cem-wap., naleŜy 
stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5oC. Do zapraw cementowo –
wapiennych naleŜy 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 naleŜy dobierać doświadczalnie w zaleŜności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Orientacyjne składy objętościowe zapraw murarskich cementowych (plastyczna). 
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Marka cementu stosunek objętościowy cementu do piasku przy marce zaprawy 
1.5 3.0 5.0 8.0 10.0 12.0 
35 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 
45 - - 1:5 1:4 1:3 1:1.5 
___________________________________________________________________ 
Orientacyjne składy objętościowe zapraw murarskich cementowo –
wap.,(plastyczna). 
Marka zaprawy stosunek objętościowy składników 
Cement:  ciasto cement: wapno cement: wapno 
Wapienne: piasek hydrat.:piasek hydrat.: granul. 
15 1:1:9 1:1:9 
1:1.5:8 1:1.5:8 1:1:6 
1:2:10 1:2:10 
30 1:1:6 
1:1:7 1:1:6 1:2:6 
1:1.7:5 1:1:7 
50 1:0.3:4 1:0.3:4 
1:0.5:4.5 1:0.5:4.5 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonywać przy pomocy dowolnego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
prze uszkodzeniami lub utratę stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót w ST B-00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne”. 
 
Wymagania ogólne robót murowych 
a. Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową. 
b. Materiały uŜywane do robót murowych powinny odpowiada_ warunkom 
technicznym i Polskim 
Normą oraz wymaganiami omówionymi w pkt. Materiały. 
c. Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń 
i kurzu. Cegłyoraz elementy porowate suche naleŜy przed wbudowaniem nawilŜyć 
wodą. 
d. Mury naleŜy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł  wiązania, grubości 
spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. 
e. Mury powinny być wznoszone moŜliwie równomiernie na całej długości. W 
miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia 
zazębione końcowe. 
f. Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać  jednocześnie ze 
wznoszonymi murami. 



                                                                                         USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA  

                                                             ADAM NOSSOL 47-344  WALCE UL. LIPOWA 4 

 
                                                  ADRES SŁUśBOWY : 47-300  KRAPKOWICE UL. 1-GO MAJA 13    Telefon :    077 4 662 860          
                                             ADRES DOMOWY :    47-344   WALCE UL. LIPOWA 4                         e-mail :    nossolm@o2.pl 

 
 
 
 

                          SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA         7 
SUFITY PODWIESZANE I ŚCIANKI DZIAŁOWE 

 
Wszelkie prawa autorskie zastrzeŜone – reprodukcja zabroniona.  

Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994  (Dz.U. Nr 24 poz. 83 23/02/1994) 

g. Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyŜej 0oC. 
 
Wymagania szczegółowe 
5.1. Mury z cegły pełnej 
5.1.1. Spoiny 
a. W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie moŜe 
być większa niŜ 17 mm i mniejsza ni_ 10 mm. 
b. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie mogą być grubsze niŜ 15 mm 
i cieńsze niŜ 5 mm. 
c. Spoiny powinny być  dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych 
do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokość 5-10mm. 
 
 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów noŜnych nie powinna być większa niŜ 
15% całkowitej ilości cegieł. 
a. JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegieł, naleŜy przestrzegać zasady, Ŝe 
kaŜda ściana powinna być wykonana z cegieł jednego wymiaru. 
b. Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł  
grubości róŜniącej się więcej niŜ o 5 mm naleŜy wykonywać strzępia zazębione 
bocznie. 
 
5.2. Mury z cegły dziurawki 
Mury z cegły dziurawki naleŜy wykonywać  według tych samych zasad, jak mury z 
cegły pełnej. W naroŜnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach 
dymowych naleŜy stosować normalną cegłę pełną. 
Zbrojenie bednarką w ściankach działowych 6.5 cm w co trzeciej spoinie. Bednarka 
musi być kotwiona w ścianach grubych (jeśli są). 
 
5.3. Mury z cegły kratówki 
Cegłą kratówką moŜna stosować tak do ścian zewnętrznych jak i wewnętrznych, 
nośnych, samonośnych i osłonowych. 
Zaprawy do murowania powinny mieć konsystencją gęsto plastyczną w granicach 
zagłębienia stoŜka pomiarowego 6-8 cm. 
Cegły w murze naleŜy układać tak, aby znajdujące się w niej szczeliny miały 
kierunek pionowy. 
Pozostałe warunki jak dla cegły pełnej. 
 
5.4. Ścianki działowe murowane 
ścianki grubo ści ¼ cegły. 
Wykonuje się je z cegły ceramicznej: trocinówki, dziurawki lub pełnej układanej na 
rąb, przy czym zaleca się stosowanie dwu pierwszych rodzajów cegły ze względu na 
mniejsze obciąŜenie stropów i podłoŜy. Przesunięcie cegieł w poszczególnych 
warstwach ½ cegły. Cegłą układa się na zaprawie cementowej 1:5. JeŜeli długość 
ściany przekracza 5 m oraz tam gdzie wskazuje projekt, wzmacnia się ściankę 
zbrojeniem z płaskownika (bednarki) lub stali zbrojeniowej o średnicy 6 mm, 
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ułoŜonych poziomo max. W co trzeciej spoinie. Zbrojenie powinno kotwić  się w 
specjalnej do tego celu wykutych bruzdach w ścianach nośnych. 
JeŜeli w ściance wypadają otwory drzwiowe, końce zbrojenia przy styku z ościeŜnicą 
odwija się na ościeŜnicą i przymocowuje do niej hakiem. 
 
ścianki grubo ści ½ cegły. 
Wykonuje się  je z cegły ceramicznej (rodzaju j.w.) oraz z cegły wapienno – 
piaskowej. ścianki muruje się na zaprawie cementowej lub cementowo – wapiennej. 
Klasy cegły oraz zaprawą określa dokumentacja projektowa. Cegły układa się 
samymi wozówkami z przesunięciem spoin co ½ cegły, 
Połączenia ścianki ze ścianami nośnymi powinny być wykonane na strzępia 
zazębione. Ścianki grubości ½ cegły wymagają oparcia albo na ściance 
wyprowadzonej z niŜszych kondygnacji, albo na specjalnie załoŜonej belce lub 
wykonanym w stropie Ŝebrze. 
 
Ścianki bloczków gazobetonowych. 
Wykonuje się je z bloczków gazobetonowych gr. 6; 12; 24 i 36 cm. ścianki muruje się 
na zaprawie cementowej lub cementowo – wapiennej. Klasę bloczków oraz zaprawę 
określa dokumentacja projektowa. Bloczki układa się samymi wozówkami z 
przesunięciem spoin co ½ bloczka, Połączenia ścianki ze ścianami nośnymi powinny 
być wykonane na strzępia zazębione. Ścianki grubości ½ cegły wymagają oparcia 
albo na ściance wyprowadzonej z niŜszych kondygnacji, albo na specjalnie 
załoŜonej belce lub wykonanym w stropie Ŝebrze. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne warunki w ST B-00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
a. Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniami i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. 
b. Próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporność na uderzenia, 
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu). 
 
6.2. Pustaki ceramiczne i inne elementy murowe 
Odbiór elementów wg zasad podanych w pkt. 6.1. 
 
6.3. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej 
marką i konsystencją w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być  kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Wymagania ogólne w ST B-00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarowi robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne w ST B-00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
Odbiór techniczny robót murowych przeprowadza się przez sprawdzenie na 
podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania murów z 
technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. 
W szczególności podlega sprawdzeniu: 
a) zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczna, 
b) grubość murów, 
c) wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 
d) pionowość powierzchni i krawędzi, 
e) poziomość warstw cegieł, 
f) grubość spoin i ich wypełnienie, 
g) zgodność  uŜytych materiałów z wymaganiami projektu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Wymagania ogólne w ST B-00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach określonych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
- wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 
- obsługa sprzętu nieetatowego, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztować, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymagania ogólne w ST B-00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
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 uŜytku. 
PN-B-3000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
 


