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I. INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem inwestycji jest likwidacja sączeń wody, zawilgocenia przegród budowlanych w  

podpiwniczeniu budynku Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu przy ul. Kraszewskiego 

1/7.

Przewidziane w dokumentacji prace polegają na wykonaniu brakujących izolacji 

przeciwwilgociowych oraz wykonaniu termoizolacji. Prace objęte niniejsza dokumentacja 

dotyczą zewnętrznej części budynku w przestrzeni fundamentów (  ławy i ściany 

fundamentowe). Celem zaprojektowanych prac jest likwidacja występujących zawilgoceń ścian 

w pomieszczeniu piwnic oraz zahamowanie postępującej destrukcji ścian kondygnacji 

piwnicznej.

Przedmiotowy budynek należy do Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy  z siedzibą w
Warszawie. Zarządcą budynku jest Ośrodek Szkolenia Zawodowego przy ul. Kraszewskiego w 

Radomiu na działce nr ewid.142/8. Budynek oddano do użytku w 1974roku jako budynek 

biurowo-hotelowy. W chwili obecnej budynek użytkowany jest jako:

• Internat dla uczniów szkół średnich i zawodowych

• Pokoje noclegowe na wynajem

• Sale wykładowe oraz pom. biurowe

Jest to budynek podpiwniczony, pięciokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, 

wybudowany w technologii żelbetowej prefabrykowanej(stropy i stropodach).  Ściany 

fundamentowe wykonane z betonu żwirowego.

Budynek jest podłączony do istniejącej infrastruktury: elektroenergetycznej,  kanalizacji 

sanitarnej,  wodociągowej, gazowej. W piwnicy budynku zlokalizowany jest kocioł opalany 

paliwem gazowym.  Pomieszczenia piwniczne są ogrzewane. W pomieszczeniach piwnicznych 

występuje zawilgocenie ścian i posadzek. W posadzce piwnic budynku po południowo-

wschodniej jego stronie umieszczone są dwie studzienki. Studzienki zbierają wodę spod 

poziomu posadzki piwnic budynku, woda jest następnie przepompowywana do instalacji 

kanalizacji wewnątrz budynku. Z wywiadu z użytkownikiem budynku wynika, że w przypadku 

zaprzestania przepompowywania wody ze studzienek, woda wypływa powyżej posadzki 

budynku. Na podstawie powyższego stwierdzono brak izolacji pionowej i poziomej ścian 

piwnicznych oraz izolacji poziomej posadzki.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone są rurami spustowymi prowadzonymi po 

ścianach zewnętrznych budynku. Część rur spustowych włączona jest do kanalizacji 

zewnętrznej, pozostałe odprowadzają wody deszczowe na teren przy budynku. Gospodarka 

wodami opadowymi z budynku ma charakter nie uporządkowany, zewnętrzne elementy 

instalacji kanalizacji zewnętrznej są w niedostatecznym stanie technicznym.

Charakterystyczne parametry obiektu.
Kubatura 14775,75 m3

Powierzchnia zabudowy: 895,50m2

Powierzchnia użytkowa: 3064,00m2

Powierzchni całkowita: 4477,50 m2

Wysokość do kalenicy  16,65 m

długość, szerokość  14,24x63,98m

2



II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST
- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji następujących robót wymienionych 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

45320000-6 Roboty izolacyjne; 

45453100-8 Roboty renowacyjne;
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

l .5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.     Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów    pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny

koszt.

l .5.2.  Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,

I.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST

i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.    Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną.
l .5.5.     Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
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b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1)     lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2)     środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6.     Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy.

l.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.

l .5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

l .5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy .W 

szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych

podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 

401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2. l. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu

udokumentowania, że materiały uzyskane 2 dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu 

robót.   Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
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jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty  związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 

umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 

hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały 

pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 

zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

nie zapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne  do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 

poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.   SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 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 spełniać normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 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 nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody.

4   TRANSPORT
4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewożą po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy.

5   WYKONANIE ROBÓT
5. l. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST,

PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.l. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
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wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 

takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6. l. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót.
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi Nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 

magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

---- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie we wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz  robot. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru

będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 

je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań Inspektor  Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający .Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
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krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 

W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które 

spełniają wymogi SST.

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych . W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

 [2] Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach

przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3],

następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.  OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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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 robót 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.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. będzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru.

8.  ODBIÓR ROBÓT
8. l. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)   odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

c)   odbiorowi częściowemu,

d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e)   odbiorowi po upływie okresu rękojmi

f)    odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami,

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
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robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.3.     Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające

    lub zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4. protokoły odbiorów częściowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

    programem zapewnienia jakości (PZJ),

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

    bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

   telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

   tych robót właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i

gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót".

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

•••• opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
•••• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

•••• opłaty/dzierżawy terenu,

•••• przygotowanie terenu,

•••• konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, ozna-kowań i drenażu,

•••• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł,

(b)     utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)      usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b)     doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.     Ustawy

-    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.).

-    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 1843 z 

późn. zm.).

-    Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881).

-    Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 869 z póz. 

zm).

-    Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym ( jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 272  z późn. zm.).

-    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 1973  z późn. 

zm.).

-    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)

-    Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz 

ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności   ( Dz.U. 2015 poz. 

1165 )

-    Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 

zgodności ( Dz.U. 2013 poz. 898 )

10.2. Rozporządzenia

-    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy ( jednolity tekst Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ).
-      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

 (Dz. U. Nr 2016 poz. 1966 ).

-    Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki ( Dz.U. 2021 poz. 1686).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  ( Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 )

10.3.     Inne dokumenty i instrukcje

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, H, III, fV, V) Arkady, Warszawa 

1989-1990.

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej 1NSTAL, Warszawa, 2001.
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

BUDOWLANA

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – KOD CPV 45111300-1

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru izolacji pionowych ścian piwnicznych przeciw:

− wilgoci gruntowej,
− wodzie bezciśnieniowej,
− wodzie ciśnieniowej,

przy użyciu dwuskładnikowej, elastycznej masy bitumiczno-polimerowej COMBIFLEX-C2.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  do  opracowania  szczegółowych  specyfikacji
technicznych  (SST)  -  dokumentów przetargowych  i  kontraktowych  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót,
których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie izolacji pionowej ścian podziemnych masą
bitumiczno-polimerową  COMBIFLEX-C2.  Oznacza  to,  że  osoba  sporządzająca  dokumentację
projektową  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  może  wykorzystać  niniejsze  opracowanie  w całości  lub  części,  wprowadzić  zmiany,
uzupełnienia,  skreślenia  lub  uściślenia  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  robót,
uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz  konkretne  warunki  realizacji  robót,  które  są
niezbędne do określenia ich standardu i jakości.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  
i mające na celu wykonanie: 

− izolacji  i  uszczelnień  podziemnych  powierzchni  pionowych  z  bitumiczno-polimerowej  masy
uszczelniającej COMBIFLEX-C2. 

Izolacja ta musi być zabezpieczona podczas zasypywania wykopów płytami styropianu. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  przepisami  i
oznaczają:

roboty budowlane - wszystkie czynności związane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,

procedura -  dokument  zapewniający  jakość;  definiujący,  jak,  kiedy,  gdzie  i  kto  wykonuje  i
kontroluje  poszczególne  operacje  robocze;  procedura  może  być  zastąpiona  normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe -  dane opisujące przedmiot  i  wymagania dla określonego obiektu lub
opisujące roboty niezbędne do jego wykonania,

podłoże -  element  konstrukcji  budowli,  budynku,  na  powierzchni  którego  wykonana  będzie
izolacja,

faseta  – wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ wykonane
na połączeniu powierzchni pionowych i poziomych,

warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania  nierówności lub różnic
poziomów powierzchni podłoża, 

warstwa wygładzająca -  cienka warstwa  wykonana  w celu  uzyskania  gładkiej  powierzchni
podłoża.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  prac  oraz  za  zgodność  
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materiały

2.1. COMBIFLEX-C2

COMBIFLEX-C2  –  dwuskładnikowa,  bitumiczno-polimerowa  masa  uszczelniająca  o  następujących
właściwościach:

− mostkuje rysy w uszczelnianym podłożu, 
− tworzy bezszwową i bezspoinową powłokę izolacyjną, 
− do nakładania na wszystkich podłożach budowlanych,
− natychmiast odporna na deszcz,
− szybkowiążąca,
− zasypanie wykopów możliwe już po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 ºC),
− ekologiczna,
− możliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie wałkiem,
− możliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podłożach.

Dane techniczne:

Baza dwuskładnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca

Temperatura stosowania +5ºC do +30ºC

Temperatura podłoża +5ºC do +30ºC

Opakowanie pojemniki 28dm3 i 14 dm3

Podłoża mur, beton, tynk

Składowanie przechowywać do 9 miesięcy w zamkniętych opakowaniach chroniąc przed mrozem 

Zużycie

mury
1. wilgoć gruntowa
2. woda bezciśnieniowa
3. woda ciśnieniowa
betony
1. wilgoć gruntowa
2. woda bezciśnieniowa
3. woda ciśnieniowa

3dm3/m2 ok. 2,0mm
4dm3/m2 ok. 2,5mm
6dm3/m2 ok. 4,0mm

2dm3/m2 ok. 1,5mm
3dm3/m2 ok. 2,0mm
4dm3/m2 ok. 2,5mm

Czas mieszania ok. 1 do 2 minut

Czas obróbki ok. 60 minut

Mostkowanie rys do 5 mm

Wodoszczelność zbadana do 0,7 MPa

2.2. ASOCRET-RN

ASOCRET-RN to gotowa, modyfikowana polimerami, cementowa zaprawa naprawcza.

Dane techniczne:

Baza zaprawa cementowa

Kolor szary

Gęstość nasypowa 1,5 kg/dm3

Czas wyrobienia ok. 30 minut przy +20ºC i wilgotności pow. 65%

Temperatura obróbki +5ºC do +25ºC

Dodatek wody 4 dm3 na 25 kg ASOCRET-RN

Opakowanie worki po 25 kg

Przechowywanie przechowywać w suchych warunkach do 6 miesięcy

ASOCRET-RN stosowany jest do uzupełniania ubytków w ścianach betonowych, wykonywania faset
(wyobleń).

2.3. ASOPLAST-MZ

ASOPLAST-MZ - środek do plastyfikowania, i polepszania przyczepności zapraw cementowych do
podłoży. Stosuje się go jako domieszkę do zapraw, używanych przy wykonywaniu faset.
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Dane techniczne:

Baza emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu

Ciężar właściwy ok. 1,0 (kg = litr)

Kolor biały

Zużycie 2,3-3,0 kg/m2 i każdy cm grubości warstwy

Magazynowanie
przechowywać  w  pomieszczeniach  zabezpieczonych  przed  mrozem  w  zamkniętych

pojemnikach

Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT-15-4531/2000 i Ocenę Higieniczną PZH 1/B-1412/93.

Zastosowanie:

ASOPLAST-MZ  rozcieńczyć  woda  w  stosunku  1:3.  Tak  przygotowaną  wodę  zarobową  dolać  do
mieszaniny  cementu  i  piasku  zmieszanego  w  proporcji  1:3.  Starannie  wymieszać  do  uzyskania
wymaganej konsystencji. Tak przygotowaną zaprawę stosować do wykonywania faset, wyrównywania
powierzchni pionowych, na których będzie wykonywania później warstwa izolacyjna.

2.4. AQUAFIN-1K 

AQUAFIN-1K to sztywna zaprawa mineralna do wykonywania powłok hydroizolacyjnych.

Dane techniczne:

Baza piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi

Opakowanie: worki po 25 kg

Gęstość  przygotowanej
zaprawy

1,85 kg/dm3

Proporcje mieszania 25 kg AQUAFIN-1K na 6,7m3 wody

Czas mieszania ok. 3 minuty

Czas aplikacji ok. 60 minut

Temperatura aplikacji + 5 ºC do + 30ºC

Składowanie przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu 

Zużycie
1. wilgoć gruntowa
2. woda bezciśnieniowa
3. woda ciśnieniowa

3kg/m2 ok. 1,75mm
3,5kg/m2 ok. 2,0mm
4,5kg/m2 ok. 2,5mm

Przyczepność do podłoża
z betonu

  ≥ 0,8 MPa

Odporność  na  działanie
wody  o  podwyższonej
temperaturze  (+60ºC)
określona  zmianą
przyczepności do betonu

≥ 0,8

Opór dyfuzyjny dla pary ≤ 0,5 m

Wodoszczelność brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,4 MPa

Mrozoodporność,
oceniana  po  50  cyklach
zamrażania  i  rozmrażania  w
zakresie

- wyglądu
- wodoszczelności

brak, uszkodzeń
brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,4 MPa

Odporność  na  przebicie
statyczne,  określona
wodoszczelnością  powłoki  w
MPa, po działaniu obciążeń:

- 5 daN
- 10 daN
- 15 daN
- 20 daN

brak przecieku przy ciśnieniu MPa
≥ 0,15
≥ 0,15
≥ 0,15
≥ 0,15

Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT-15-3187/2004 i Ocenę Higieniczną W/394/91/94.

Zastosowanie:

Do wykonywania uszczelnień w rejonie fasety – połączenia powierzchni pionowej z poziomą. 

2.5. AQUAFIN-2K

AQUAFIN-2K  to  dwuskładnikowa,  elastyczna,  mineralna  modyfikowana  polimerami  zaprawa
uszczelniająca. 

Dane techniczne:

Baza AQUAFIN-1K UNIFLEX-B
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piasek  kwarcowy,  cement
modyfikowany  dodatkami
polimerowymi

dyspersja tworzyw sztucznych

Opakowanie
worki 25 kg
worki 6 kg

pojemnik 8.33 kg
pojemnik 2 kg

Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.

Gęstość przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm3

Czas mieszania ok. 3 minuty

Czas aplikacji ok. 60 minut

Temperatura aplikacji + 5 ºC do + 30ºC

Składowanie przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu 

Zużycie
wilgoć  gruntowa  /  woda  opadowa

nie zalegająca
min.
3,5kg/m2 ok. 2 mm

woda opadowa zalegająca /  woda
ciśnieniowa

min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm

Przyczepność do podłoża z betonu  ≥ 1,3 MPa

Odporność  na  działanie  wody  o
podwyższonej  temperaturze  (+60ºC)
określona zmianą przyczepności do betonu

≥ 0,7

Opór dyfuzyjny względem pary ≤ 1,0 m

Wodoszczelność brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,8 MPa

Mrozoodporność,  oceniana  po  50
cyklach zamrażania i rozmrażania w zakresie

- wyglądu
- wodoszczelności
- przyczepności do podłoża z betonu

brak, uszkodzeń
brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa
≥ 0,7 MPa

Odporność  na  przebicie  statyczne,
określona wodoszczelnością powłoki w MPa,
po działaniu obciążeń:

- 5 daN
- 10 daN
- 15 daN
- 20 daN

brak przecieku przy ciśnieniu MPa
≥ 0,5
≥ 0,5
≥ 0,5
≥ 0,5

Odporność na powstawanie rys podłoża ≥ 0,8 mm

Odporność  na  zmęczenie  (powłoki  z
wkładką  wzmacniającą  z  taśmy  ASO-
DICHTBAND-2000)

brak pęknięć oraz innych uszkodzeń powierzchni przy badaniu zgodnie z
instrukcją IT Nr 294, p III

Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu ≥ 0,7 MPa

Wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 0,25 %

Zastosowanie:

− jako klej do mocowania taśm ASO-Dichtband-2000, ASO-Dichtband-2000-S,
− jako  izolacja  fragmentów  ścian  piwnicznych  wystających  powyżej  terenu  (powyżej  izolacji  z

preparatu COMBIFLEX-C2).

2.6. ASO-Unigrund-K

Koncentrat  ASO-Unigrund-K  jest  bezrozpuszczalnikowym  środkiem  gruntującym  na  bazie  żywic
akrylowych. Polepsza przywieranie następnie nanoszonych powłok izolacyjnych, zmniejsza chłonność
podłoża, wiąże pył z podłożem, zwiększa wytrzymałość podłoża. ASO0Unigrund-K należy rozcieńczać
woda w stosunku 1:4.
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Dane techniczne:

Baza modyfikowana dyspersja żywic syntetycznych

Temp. obróbki +5 ºC do +30ºC

Gęstość 1,0 g/cm3

Opakowanie pojemniki 20, 5 i 1 dm3

Magazynowanie
chronić przed mrozem:
ASO-Unigrund-K - 24 miesiące

Zużycie ASO-Unigrund-K - 30 do 80 g/m2

Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT-15-4633/2000 i Ocenę Higieniczną PZH HK/B/1379/01/99.

Zastosowanie

ASO-Unigrund-K służy do gruntowania zapylonych podłoży (betonowych, cementowych) pod powłokę
izolacyjną  z  preparatu  COMBIFLEX-C2.  Może  być  stosowany  być  zarówno  wewnątrz  jak  i  na
zewnątrz.

2.7. ASO-Dichtband-2000 S

ASO-Dichtband-2000  S  -  elastyczna,  paroprzepuszczalna  taśma  uszczelniająca  o  podwyższonej
wytrzymałości,  stosowana w celu zachowania ciągłości izolacji  w rejonie szczelin dylatacyjnych i w
narożach. 

Dane techniczne:

Grubość (część środkowa taśmy) 0,48 mm +/-10% 

Szerokość 
120,00 mm +/-1,00 mm
200,00 mm +/-1,00 mm

Masa powierzchniowa część centralna 290,00 g/m2 +/-10%

Maksymalne naprężenia przy rozciąganiu części centralnej tasmy,
MPa

- wzdłuż
- w poprzek

≥ 18,0
≥ 18,0

Wydłużenie  cz.  centralnej  taśmy  przy  maksymalnej  sile
rozciągającej, %

- wzdłuż
- w poprzek

≥ 1000
≥ 1000

Wodoszczelność - brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa

Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT-15-6614/2005 i Ocenę Higieniczną PZH HK/W/0367/01/00.

Stosowana  do  uszczelniania  szczelin  dylatacyjnych  w  połączeniu  z  materiałem  uszczelniającym
COMBIFLEX-C2.

2.8. COMBIDIC-1K

COMBIDIC-1K  to  jednoskładnikowa,  bitumiczna  masa  stosowana  do  klejenia  płyt  drenażowych  i
ochronnych na izolacjach bitumicznych.

Dane techniczne:

Baza jednoskładnikowa masa bitumiczna wypełniona polistyrolem

Kolor czarny

Gęstość w temperaturze 20ºC 0,6 g/cm3

Temperatura obróbki +5ºC do +30ºC

Temperatura podłoża +5ºC do +30ºC

Zużycie 1,5 do 2 dm3/m2

Zastosowanie:

Stosowana do przyklejania  płyt  ochronnych ze  styropianu lub styroduru do wykonanej  wcześniej  i
związanej izolacji z preparatu COMBIFLEX-C2.

2.9. COMBIFLEX-C2 Schutz und Gleitvlies - fizelina 

Fizelina  wzmacniająca  powłoki  uszczelniające  z  preparatu  COMBIFLEX-C2.  Należy  ją  wklejać  w
świeżą warstwę COMBIFLEX-C2.

Zwiększa wytrzymałość na rozrywanie i posiada zdolność do mostkowania rys. Dostarczana w rolkach
szerokości 1m i długości 25 lub 100m
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2.10. Woda

Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych
można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:

− do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane,
− do przygotowania zaprawy uszczelniającej – mieszadło wolnoobrotowe,
− do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka,
− do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia,
− do cięcia taśm i fizeliny – nożyczki, nóż.

4. Transport

4.1. Materiały

Materiały  firmy Schomburg są  konfekcjonowane  i  dostarczane w pojemnikach i  workach.  Dlatego
można  je  przewozić  dowolnymi  środkami transportu  wielkością  dostosowanego  do  ilości  ładunku.
Ładunek powinien być  zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i
pojemniki należy chronić przed przemarznięciem.

4.2. Woda

Wodę,  (jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  na  miejscu  wykonywania  robót)  należy  dowozić  w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne
płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.

5. Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie podłoża

5.1.1. Mury

Podłoże  musi  być  czyste,  nośne,  równe,  bez  kawern,  ubytków,  substancji  zmniejszających
przyczepność.  Luźne części  usunąć  przez skuwanie,  piaskowanie  lub  hydropiaskowanie.  Aplikacja
materiału powinna odbywać się na suche lub wilgotne podłoże.

Mury z cegieł należy wyspoinować  zaprawą  cementową  z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ na
równo z licem cegieł.

W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonać fasety o promieniu ok. 3 cm z
zaprawy cementowej z dodatkiem środka ASOPLAST-MZ. 

Chłonne podłoże oraz podłoża poziome (zapylone) gruntować roztworem preparatu ASO-Unigrund-K.

5.1.2. Beton

Podłoże  musi  być  czyste,  nośne,  równe,  bez  kawern,  ubytków,  substancji  zmniejszających
przyczepność.  Luźne części  usunąć  przez skuwanie,  piaskowanie  lub  hydropiaskowanie.  Aplikacja
materiału powinna odbywać się na suche lub wilgotne podłoże.

Nierówności,  ubytki  i  zagłębienia należy uzupełnić  zaprawą  ASOCRET-RN do uzyskania gładkiej  i
równej  powierzchni.  Aby  zaprawa  naprawcza  w  sposób  właściwy  spełniła  swą  funkcję  należy
zachować następującą procedurę:

Podłoże po oczyszczeniu i odpyleniu zwilżyć,  aby w trakcie nakładania zaprawy ASOCRET-RN
było matowo-wilgotne,

zaprawę przygotować,  zgodnie z instrukcją techniczną i we właściwych proporcjach (tabelka w
pkt.2.2.)  mieszając  z  wodą  w  mieszalniku  bądź  pojemniku  przy  pomocy  mieszadła
wolnoobrotowego,

zaprawę  nakładać  przy
pomocy pacy bądź szpachelki warstwami o maksymalnej grubości do 20mm. Większe ubytki wypełnić
w kilku zabiegach. Powierzchnię zatrzeć pacą.

5.1.3. Tynki

Oczyścić  z  pozostałości  zmniejszających  przyczepność.  Miejscowe  uszkodzenia  naprawić  jak  w
pkt.5.1.1. zaprawą cementową z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ.
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5.2. Naroża wewnętrzne, połączenia ścian fundamentowych z ławami

Naroża wewnętrzne i połączenia ścian fundamentowych z ławami należy zabezpieczyć przez:

a) wklejenie taśmy ASO-Dichtband-2000 S

− w  narożach  po  obu  stronach  krawędzi  nanieść  preparat  uszczelniający  AQUAFIN-2K  o
szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy,

− ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, 
− docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym,
− szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10cm (zakłady skleić

preparatem AQUAFIN-2K).

b) wykonanie faset

Na  świeżo  nałożonej  warstwie  zaprawy  uszczelniającej  AQUAFIN-1K  należy  wykonać  fasetę
(wyoblenie)  o  promieniu  4cm  z  zaprawy  ASOCRET-RN lub  z  zaprawy  cementowej  z  dodatkiem
ASOPLAST-MZ.  Należy  korzystać  z  odpowiednio  ukształtowanej  pacy.  Wykonaną  fasetę  po
związaniu materiału należy ponownie pokryć zaprawą AQUAFIN-1K.

5.3. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w ścianach

wzdłuż  szczeliny  dylatacyjnej  po  obu  stronach  krawędzi  nanieść  preparat  uszczelniający
AQUAFIN-2K o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy,

ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, 

docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym,

szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10 cm (zakłady skleić
preparatem AQUAFIN-2K),

przy  uszczelnianiu  szczelin  dylatacyjnych  między  pracującymi  elementami  taśmę  ASO-
Dichtband-2000  S należy  ułożyć  w szczelinie  w formie  litery  Ω  wklejając  wg procedury  jw.  i
wciskając  dodatkowo  we  wklęsłość  sznur  polipropylenowy  ASO-Vorfüllmateriall  o  średnicy
dostosowanej do szerokości szczeliny dylatacyjnej.

5.4. Nakładanie COMBIFLEX-C2

5.4.1. Przygotowanie preparatu COMBIFLEX-C2

Składnik  B  preparatu  COMBIFLEX-C2  dodać  do  składnika  A.  Mieszać  za  pomocą  mieszadła
wolnoobrotowego (300obr./min) do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy.

5.4.2. Nakładanie preparatu COMBIFLEX-C2

Masę należy nakładać na podłoże za pomocą pacy zębatej. Następnie wygładzić powierzchnię pacą
metalową.

W świeżo nałożony COMBIFLEX-C2 można wkleić fizelinę COMBIFLEX-C2 Schutz und Gleitvlies w
przypadku wykonywania izolacji na zarysowanych, spękanych podłożach. 

5.5. Ochrona powłoki COMBIFLEX-C2

Powłokę  uszczelniającą  należy  chronić  przed  promieniowaniem  słonecznym  i  uszkodzeniami
mechanicznymi.  Przed  zasypaniem  wykopu  powłokę  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  przez
naklejenie płyt ze styropianu lub styroduru przy użyciu kleju COMBIDIC-1K. 

6. Kontrola jakości robót

Należy przeprowadzić badanie materiałów, podłoża i wykonania izolacji wg poniższego schematu, a z
każdej czynności sporządzić odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu w Dzienniku Budowy. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Materiały:

− Należy  sprawdzić  zgodność  dostarczonych  materiałów  z  SST.  Skontrolować  należy  terminy
przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową.
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Podłoża:

− Należy  skontrolować  podłoże  pod  wykonanie  uszczelnienia  preparatem  COMBIFLEX-C2  pod
kątem zgodności z wymaganiami (czystość, nośność, uzupełnienie ubytków).

6.2. Badania w czasie robót

Badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy:

− prawidłowość wykonania warstwy gruntującej, 
− prawidłowość wykonania faset i napraw podłoża,
− prawidłowość  wykonania warstwy izolacyjnej  (w trakcie układania warstwy izolacyjnej  należy na

bieżąco  kontrolować  zużycie  materiału  izolacyjnego.  To  znaczy  aplikować  jedno  opakowanie
gotowej mieszanki na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża),

− prawidłowość wklejenia taśm i fizeliny. 

7. Obmiar robót

Obmiar  robót  prowadzić  zgodnie  z  zasadami  przedmiarowania  opisanymi  w  Katalogu  Nakładów
Rzeczowych „KNR BC-02-Rozdział 03- pkt.3 zasady przedmiarowania”.

Jednostką obmiarową jest:

− 1m2 – dla wykonania powłoki uszczelniającej z masy COMBIFLEX-C2 z dokładnością od 0,1m2. Z
obliczonej powierzchni potrąca się elementy o powierzchni większej od 0,25m2,

− 1m2 – dla wklejonej fizeliny ochronnej,
− 1m2 – dla wykonanych napraw podłoża zaprawą cementową,
− 1m2 – dla gruntowania powierzchni,
− 1mb – dla wykonanych faset,
− 1mb – dla wklejonej taśmy uszczelniającej.

8. Odbiór robót

Uznaje  się,  że  roboty  zostały  wykonane  prawidłowo,  jeżeli  wszystkie  operacje  technologiczne
wymienione w pkt.6 zostały ocenione pozytywnie. Nie występują przecieki. 

Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji budowy.

9. Podstawy płatności 

Jeżeli  kontrakt  (umowa)  nie  stanowi  inaczej  płaci  się  za  każdy  m2 wykonanej  izolacji,  każdy  m2
wklejonej fizeliny, każdy metr bieżący faset i wklejonych taśm, każdy m2 wykonanych napraw według
cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.

10. Przepisy związane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia  i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu
do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  wodnorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-3:2000 Metody  badań  zapraw  do  murów.  Określenie  konsystencji  świeżej
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).

PN-EN 1015-4:2000 Metody  badań  zapraw  do  murów.  Określenie  konsystencji  świeżej
zaprawy (za pomocą penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement.  Część  1:  skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementów powszechnego użytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
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PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.  Część  6: Pobieranie próbek,
kontrola zgodności i ocena zgodności.

PN-EN 1015-2:2000 Metody  badań  zapraw  do  murów.  Pobieranie  i  przygotowanie  próbek
zapraw do murów.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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