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ST- 3 PRZEGRODY BUDOWLANE 
 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru przegród budowlanych - ścian zewnętrznych, ścian działowych i 
stropów w rozbudowywanym budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Własna 
gm. Starcza.  
  

1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem: 
 

 
� Ścian zewnętrznych z pustaka ceramicznego typu Max gr. 29 cm 
 
� Wewnętrznych ściany nośnych, z cegły ceramicznej pełnej kl. „10” na zapr. cem. 

z dodatkiem plastyfikatora, grubość 25 cm (na 1 cegłę).  
 

� Ścianek działowych o grubości 12 - z cegły dziurawki, na zaprawie cementowej z 
dodatkiem plastyfikatora. 

 
� Stropu ceramiczno - żelbetowego, gęstożebrowego, systemu Akermana, z 

pustakami o wys. 22 i płytą nadbetonu grub. 3 cm. 
 

1.4.Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Ścianki działowe są to pionowe przegrody, przepony (przezroczyste) lub przesłony 
(nieprzezroczyste) o lekkiej konstrukcji, które dzielą wnętrze budynku na pomieszczenia. 
Ścianki działowe nie przenoszą w zasadzie obciążeń oprócz ciężaru własnego. W 
szczególnych przypadkach ścianki działowe o mocniejszej konstrukcji, np. z cegły lub betonu 
mogą mieć znaczenie konstrukcyjne jako stężenie budynku lub jako podpory stropów, 
przenoszące niewielkie obciążenia pod warunkiem sprawdzenia naprężeń w przekrojach 
ścianek zgodnie z Polskimi Normami. 
 
1.4.2. Cegła - materiał budowlany uformowany w kształcie prostopadłościanu z gliny, wapna 
i piasku, betonu (bloczki betonowe) o różnych wymiarach, w których stosunek grubości do 
szerokości i długości wynosi najczęściej 1:2: 4. Najmniejsza powierzchnia prostopadłościanu 
nazywana jest główką, wąska, długa powierzchnia to wozówka, największa to podstawa. 
Wytrzymałość mechaniczną cegieł określa za pomocą klasy, np. klasa 15 oznacza wyrób o 
wytrzymałości na ściskanie 15 MPa. Cegły pełne i cegły dziurawki - elementy konstrukcyjne 
konstrukcji murowych. 
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1.4.3. Cegła pełna 
Cegła budowlana pełna wypalana z gliny bez otworów lub z otworami prostopadłymi do 
powierzchni 250 x 120 mm musi posiadać wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  
Nasiąkliwość ciężarowa cegły powinna wynosić dla:  
a)   klasy 15 - nie więcej niż 20% , 
b)  klasy 10 - nie więcej niż 20%, 
 
Cegła pełna musi być odporna na działanie mrozu. 
 
Cegła dziurawka - blok ceramiczny o poziomych otworach przelotowych zmniejszających 
ciężar i zwiększających własności izolacyjne. Rozróżnia się dwa typy dziurawek - P1 o 
wymiarach 250x120x65mm i P2 250x120x140mm. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i z definicjami podanymi w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

Uwaga: 
 
Wszelkie materiały wymienione w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub 
w jej części kosztowej można zastąpić równoważnymi. 
 
3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do niezbędny w trakcie wykonywania przegród budowlanych 
 
Dla wykonania pełnego zakresu robót związanych z montażem przegród budowlanych 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
 

� samochody ciężarowe skrzyniowe o ładowności dostosowanej do wielkości partii 
przewożonego materiału, 

� środki rozładunkowe dostosowane do rodzaju i ciężaru transportowanego materiału, 
� dźwig do rozładunku palet, montażu stropów itp., 
� widły rozładunkowe do palet, 
� ręczny wózek do poziomego transportu palet, 
� piłę widiową, 
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� przymiar kątowy, 
� elektryczną piłę taśmową, 
� wiadra do przygotowania i transportu zaprawy; 

 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
Zarówno pustaki ceramiczne, jaki pustaki stropowe można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, otwartymi umożliwiającymi przewóz materiałów spakowanych na palecie  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
 Przed rozpoczęciem prac murarskich należy sprawdzić poziomy we wszystkich 
narożnikach budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie łat, które pozwolą na 
naniesienie i zaznaczenie potrzebnych poziomów. 
 

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa 
 
 Chroni mury przed wciąganiem wilgoci. Układa się ją na ścianie fundamentowej pod 
pierwszą warstwą pustaków. Izolację wykonuje się ze specjalnej folii lub papy, układanej 
pasami łączonymi, na co najmniej 10-centymetrowy zakład. 
  

Pogoda na murowanie 

 Podczas murowania przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej temperatura otoczenia nie 
może być niższa niż +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje się tylko do zapraw 
tradycyjnych. 

Poziomowanie podłoża 

 Podłoże pod pierwszą warstwę pustaków musi być równe. Trzeba je wypoziomować, 
aby uniknąć spotęgowania odchyleń podczas murowania. Należy to zrobić przy użyciu 
poziomicy wężowej albo za pomocą niwelatora.  

Przygotowanie pustaków 

 Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć pustaki, 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. W przypadku temperatur niższych dopuszczalne jest 
zwilżanie tylko samej płaszczyzny stykającej się z zaprawą. 

5.2. Ogólne warunki wykonania murów 
 
 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
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spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, 
otworów itp.  
W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości 
poniżej l cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej 
kondygnacji Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. Różnica 
poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie 
powinna przekraczać 3 cm. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie 
należy stosować strzępią zazębne końcowe. Cegły lub inne elementy układane powinny być 
czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą zwłaszcza w okresie letnim, należy 
cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Stosowanie cegły, bloczków lub 
pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, 
że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloczków lub pustaków jednego wymiaru i 
jednej klasy. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze 
wykonać na wysokości, co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji 
wodoszczelnej murów fundamentowych Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać 
jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż l cegła 
mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C.  
Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niż l cegła dopuszcza się w temperaturze 
poniżej 0ºC pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie 
zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano montażowych w okresie 
zimowym. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 
wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników 
atmosferycznych. Przy wznawianiu robót należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
W zwykłych murach ceglanych, jeżeli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować 
grubość normową spoiny; 
 a) 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna 
 przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. 
 b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i porzecznych , przy czym grubość 
 maksymalna nic powinna przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm. 
  
Szybkość wznoszenia murów powinna by ć taka, aby najkrótszy okres od rozpoczęcia muru 
następnej kondygnacji odpowiadał wymaganiom w tab. 5. 
 
Tablica 5.  Szybkość normalnego wznoszenia murów z cegły ceramicznej 
 
 

Rodzaj zaprawy 
użytej do 

murowania 
 

Najkrótszy okres, w dobach od rozpo- 
częcia muru dolnej kondygnacji do rozpo- 
częcia na tym samym odcinku muru 
następnej kondygnacji przy wysokości h 
(w m) muru dolnej kondygnacji 

h≤3,5 h≤h≤5 5<h≤7 

Wapienna 7 8 9 

Cementowo-
wapienna 

5 
 

6 
 

7 
 

Cementowa 3 3,5 4 

 

 
Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów podanych w tabl. 5 nie 
powinna być niższa od +10°C. W przypadku temperatury niższej okresy te powinny ulec 
odpowiedniemu wydłużaniu. 



 Specyfikacja Techniczna ST-3 „Przegrody budowlane” 

 

Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Własna przy ul. Zdrowej 3. 
 

63

Mury z betonowych pustaków należy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania 
poszczególnych warstw od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin między 
pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy górnej. Przed przystąpieniem do murowania 
należy pustaki oczyścić z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do murowania silnie 
obciążonych filarów lub ścian należy pustaki przed wmurowaniem dobrze zwilżyć wodą. 
Grubość spoiny poziomej może się wahać w granicach od l0 do 15 mm, a grubość spoin 
pionowych - od 10do 20 mm. 
Wnęki i bruzdy dla instalacji należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem muru. W 
szczególności muszą być spełnione wymogi następujących Polskich Norm: PN-ISO 8930/Ak: 
1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Technologia 
(Arkusz krajowy). 
PN-B-03002; 1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” PN-B-
03002:1999/Apl:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( Zmiana 
AZ l). 
PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze” PN-65/B-
14503 Zaprawy cementowo-wapienne PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. PN-
81/6732-12 Ciasto wapienne. 
 

5.3. Ogólne zasady wykonywania stropów gęstożebrowych 
 

� Grubość konstrukcji stropowej (wysokość stropu) powinna wynosić nie mniej niż 1/30 
rozpiętości stropu. 

� Grubość płyty międzyżebrowej jest zwykle zmienna na jej rozpiętości i zależy od 
rodzaju obciążenia i typu stropu. W 1/4 rozstawu żeber grubość ta powinna wynosić 
odpowiednio: 3, 3,5 i 4 cm. 

�  Grubość ścianki pustaka ceramicznego może być minimalna - wynikająca z 
technologii produkcji - gdy nie przenosi on naprężeń, lub powinna wynosić min. 1,5 
cm w przypadku jego współpracy statycznej z konstrukcją nośną stropu. Minimalna 
grubość ścianki pustaka z betonu to 2 cm (przy ciężarze do 0,4 kN) lub 3 cm w 
przypadku pustaków cięższych. 

� Celem usztywnienia stropu, tj. wyeliminowania klawiszowania (niezależnego 
uginania) sąsiednich żeber w kierunku poprzecznym do jego rozpiętości, należy 
wykonywać tzw. żebra rozdzielcze, których rozstaw zależy od wielkości obciążenia 
użytkowego oraz od rozpiętości w świetle pomiędzy podporami stropu. 

� Pustaki lub łupiny wypełniające przestrzeń pomiędzy żebrami powinny być ze sobą 
połączone zaprawą lub betonem - tak, aby współpracowały one we wzajemnym 
przekazywaniu obciążeń. 

�  Spoiny poprzeczne pustaków powinny być usytuowane w rzucie poziomym 
mijankowo - wyjątek stanowią spoiny poszerzone tworzące żebro rozdzielcze. 
Wymaga to stosowania na początku, co drugiego szeregu pustaków elementów 
połówkowych. 

�  Stropy powinny być kotwione w ścianach nośnych za pośrednictwem żelbetowych 
wieńców, mogących stanowić również częściowe zamocowanie belek-żeber 
stropowych. Wysokość wieńca powinna być równa lub większa od grubości 
konstrukcji stropu. Większa wysokość może tu wynikać z potrzeby zapewnienia 
wymaganej sztywności wieńca oraz właściwego rozmieszczenia prętów jego 
zbrojenia. Uwzględnienie zamocowania żeber stropu w wieńcu pozwala na 
oszczędniejsze zaprojektowanie ich zbrojenia (zmniejszenie zużycia stali) bądź też na 
zwiększenie nośności i przekrywanych rozpiętości. Należyte zamocowanie żeber 
nośnych stropu uzyskuje się przez ww. odpowiednią głębokość ich oparcia oraz 
wprowadzenie górą zbrojenia łączącego żebra z wieńcem. 

�  Wieniec, oprócz częściowego mocowania żeber stropu, jest także elementem 
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usztywniającym strop. Zastosowanie wieńców sprawia, że wszystkie elementy stropu 
tworzą sztywną (zazwyczaj poziomą) tarczę, co zwiększa również stateczność i 
sztywność całego budynku. Bardzo często wieńce stropowe spełniają także rolę 
nadproży; w takim przypadku należy je miejscowo dozbroić oraz wykonać 
zagęszczenia strzemion. 

�  W ścianach z pustaków i gazobetonu zaleca się wzmocnienie korony ściany pod 
wieńcem (tj. pod oparciem belek stropowych) warstwą cegły pełnej lub betonem (gr. 
min. 4 cm). 

�  Należyte zamocowanie żeber nośnych stropu zależy od przestrzegania odpowiedniej 
minimalnej głębokości ich oparcia na podporze (lub w wieńcu) - wynosi ona od 7 do 
12 cm. Pustaki skrajne, przylegające do wieńców, podciągów i żeber rozdzielczych 
powinny być zaślepione tzw. denkami (deklami) z betonu lub gotowymi kształtkami, 
aby plastyczna masa betonowa nie wlewała się do ich wnętrza, co niepotrzebnie 
zwiększałoby zużycie betonu, zwiększając jednocześnie ciężar własny stropu. 

�  W przypadku stropów z różnego rodzaju pustakami i dylami należy pamiętać, by 
puste przestrzenie pustaków nie wchodziły w obrys wieńca - wówczas, bowiem nacisk 
ściany opartej na wieńcu mógłby zgnieść element wypełniający strop. 

�  Konstrukcja stropu musi uwzględniać jego obciążenie ściankami działowymi - 
zwłaszcza usytuowanymi równolegle do układu żeber stropowych. Dlatego też, 
umieszczając ścianki działowe na już istniejącym stropie gęstożebrowym, należy 
dokładnie znać położenie żeber. W przypadku stropów nowych ich konstrukcja musi 
być odpowiednio pod takimi ściankami wzmocniona - przez zdwojenie żeber 
prefabrykowanych lub przez wykonanie szerszego żebra monolitycznego pod ścianką. 
W obu przypadkach żebra wzmocnione zaznacza się przez ich podwyższenie 
(nadbetonowanie) o około 3 cm lub przez osadzenie na osi żeber krótkich wystających 
odcinków prętów zbrojeniowych, wyznaczających (trasujących) przyszłe położenie 
ścianki działowej. 

 
5.3.1. Strop Akerman 
 
 W rozwiązaniu tym stosuje się żebra nośne, składające się z prętów głównych oraz 
strzemion, które w całości są wykonywane na budowie, równolegle z betonowaniem płyty. 
Ułożenie tego stropu wymaga wykonania sztywnego pełnego deskowania (deski mogą być 
rozsunięte, co najwyżej na kilka centymetrów). Jednak w porównaniu z innymi stropami 
gęstożebrowymi z wypełnieniem z pustaków, strop ten charakteryzuje się stosunkowo małym 
zużyciem stali. Pustaki ceramiczne do wypełnienia stropu Akermana oferowane są w czterech 
wysokościach: 15,18, 20 22 cm, mają szerokość 30 cm i długość do 30 cm. Sposób zbrojenia 
żeber, niezbędna wysokość pustaków oraz wynikająca z tego wysokość stropu zależy od jego 
rozpiętości i dobierane są przez projektantów. Zasady wykonywania stropu Akermana są 
podobne jak dla innych ceramicznych stropów gęstożebrowych. 
 

5.3.2. Żebra rozdzielcze 
 
 W stropach gęstożebrowych typu Akerman powyżej 4,5 m rozpiętości powinno się 
wykonywać żebra rozdzielcze. Zapobiegają one „klawiszowaniu” stropu, czyli oddzielnej 
pracy poszczególnych belek, a tym samym powstawaniu spękań na sufitach, biegnących 
wzdłuż tych belek. 
 
Żebra rozdzielcze - zgodnie z nazwą - rozdzielają obciążenia skupione działające nad jedną z 
belek nośnych (żeber nośnych) stropu na kilka sąsiednich. Najłatwiej zrozumieć to na 
przykładzie pomostu wykonanego z niepołączonych miedzy sobą desek. Jeśli staniemy na 
jednej z desek takiego "stropu" to ugnie się ona wyraźnie, pozostałe zaś - nie obciążone - 



 Specyfikacja Techniczna ST-3 „Przegrody budowlane” 

 

Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Własna przy ul. Zdrowej 3. 
 

65

pozostaną nieodkształcone. Teraz do tego pomostu przybijmy od wierzchu lub od spodu kilka 
łat ułożonych prostopadle do poprzednich. Łaty te nie powinny opierać się na żadnych 
podporach, czyli nie odciążają stropu, przeciwnie - raczej obciążają go jeszcze swoim 
ciężarem. A jednak, gdy tak jak poprzednio staniemy na jednej z desek pomostu, to ugnie się 
ona znacznie mniej. Będzie także widać, że - choć łagodniej - uginają się również 
nieobciążone bezpośrednio sąsiednie deski. Dzieje się tak, dzięki zastosowaniu elementów 
poprzecznych, które uniemożliwiają niezależne odkształcanie się pojedynczych desek. Teraz 
każde obciążenie jednej deski wywołuje odkształcenie (ugięcie) nie tylko jej, ale także desek 
sąsiednich, czyli następuje w ten sposób rozdział obciążenia skupionego na jednej - desce na 
deski sąsiednie. 
Żebro rozdzielcze zwykle umieszcza się w środku rozpiętości stropu, prostopadle do kierunku 
belek nośnych. Podczas układania pustaków należy zostawić na nie miejsce, rozsunąć pustaki 
na odległość równą szerokości żebra, czyli od 7 do 10 cm. Żebro rozdzielcze zbroi się dwoma 
prętami stalowymi średnicy 10-12 mm, połączonymi, co 30 cm strzemionami (agrafkami) w 
kształcie litery S z drutu o przekroju 4,5-6 mm. Pręty zbrojenia układa się na podkładach 
rozmieszczonych na deskowaniu, które trzeba wykonać pod żebrem rozdzielczym. Pręty 
należy zakotwić w wieńcach żelbetowych usytuowanych prostopadle do belki stropu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
  
 Badania jakości wykonanych robót polegają na ocenie zgodności montażu 
poszczególnych elementów z wytycznymi dokumentacji projektowej oraz wytycznymi 
producenta z uwzględnieniem podanej przez niego tolerancji. 
 
 W przypadku nie zachowania wymaganych parametrów montażu Inspektor Nadzoru oceni 
wpływ tego odstępstwa na jakość wykonanych robót, a następnie podejmie decyzję o 
pozostawieniu zabudowanych elementów lub nakaże ich rozbiórkę. 
 

6.2. Odbiór murów z pustaków i cegły 
 
 Ściany murowane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków wykonania robót. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w tablicy 6.  
Sprawdzenie jakości cegieł należy przeprowadzać pośrednio na podstawie wpisów do 
dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów 
z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami.  
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami 
obowiązujących norm. 
 
Tablica 6. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły. 

 

 
 

Lp. 

 
 

Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki dla murów 
[mm] 

z cegły i pustaków 

mury spoinowane mury 
niespoinowane 
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1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni 
murów: 

na długości 1 m 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
 
3 

10 

 
 
6 

20 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i 
krawędzi: 

na wysokości 1m 
na wysokości 1 kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
 
3 
6 

20 

 
 
6 

10 
30 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej 
powierzchni każdej warstwy muru: 

na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 
 
1 

15 

 
 
 
2 

30 

4 Odchylenie w kierunku poziomego górnej 
powierzchni ostatnie warstwy muru pod 

stropem 
na długości 1m 

na całej długości budynku 

 
 
 
 
1 

10 

 
 
 
 
2 

20 

5 Odchylenia przenikają się powierzchni 
muru od kąta przewidzianego w projekcie 

(najczęściej prostego) 
na długości 1m 

na całej długości ścian 

 
 
 
 
3 
- 

 
 
 
 
6 
- 

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle 
ościeży dla otworów o wymiarach: 

  

do 100cm szerokość 
wysokość 

+6, -3 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 

powyżej 100cm szerokość 
wysokość 

+10, -5 
+15, -10 

+10, -5 
+15, -10 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 
Obmiar robót polega na określeniu powierzchni zabudowanych ścian zewnętrznych, 
działowych i stropów. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem przyjętych tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
 

 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena 
 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3. 
 
 Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota 
wynikająca z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i 
sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. 
 
 Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i 
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne     
    technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

PN-80/B-02010 Obciążenia budowli. Obciążenie śniegiem. 
PN-77/B-02011 Obciążenia budowli. Obciążenie wiatrem. 
PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia. 
 
PN-B-12005:1996   Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ceramiczne 

      stropowe Ackermana. 
PN-B-12005:1996/Az1:2000  Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki stropowe  
      Ackermana (Zmiana Az1). 

 
10.2. Inne 
 
Projektowanie konstrukcji murowych. Cz. 1. Reguły dla murów niezbrojonych, zbrojonych i 
sprężonych – Wersja polska, ITB, 1996. 
Starosolski W., Analiza sprężysta pracy węzła zewnętrznego ściany i stropu – maszynopis, 
grudzień 1999. 
Lewicki B. i inni, Budynki wznoszone metodami uprzemysłowionymi – Arkady, Warszawa, 
1979. 
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