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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji ścian piwnicznych dla zadania " Hydro i termoizolacja ścian piwnicznych 
w budynku ZS nr 3 w Kłobucku  - IZOLACJA ŚCIAN PIWNICY - ".

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna (STWiORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB
• obkopanie ścian piwnicznych do poziomu posadowienia ław fundamentowych,
• osuszenie ścian, 
• oczyszczenie ścian piwnicznych z gruntu, luźnych powłok izolacji pionowej,
• wymiana luźnych tynków,
• gruntowanie za pomocą emulsji gruntującej,
• wykonanie izolacji roztworem bitumicznym x 2,

• montaż doświetlaczy okien piwnicznych np. ACO MARKANT®, wym. 125/130/60cm 
• wykonanie izolacji termicznej ze styropianu ekstrudowanego gr. 7 cm,
• ułożenie siatki na zaprawie klejowej na całości płaszczyzny izolowanej do poziomu ław,
• wykonanie warstwy ochronnej z folii kubełkowej wraz z obrobieniem do poziomu 
posadowienia ław.
• zasypanie wykopów piaskiem i gruntem rodzimym wraz z jego utwardzeniem
• odtworzenie opaski wokół budynku,

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają:
• roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 
ustaleniami,
• 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,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze sztuką 
budowlaną, STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY

2.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawianych 
materiałów, oraz odpowiednie aprobaty techniczne. Materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

2.2. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,  w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów 
będą formowane w pryzmy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkład.

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 niezapłaceniem.
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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 
oraz 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
Przewiduje się  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 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie ze sztuka 
budowlaną i zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 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.

4. TRANSPORT

4.1. 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 ze wskazaniami Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu 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. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan 
bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.

5.2.1. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.

5.2.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w normach i wytycznych oraz wpisane do Dziennika 
Budowy.

5.2.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące 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.
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5.3. Warunki przystąpienia do robót
• Fundamenty należy odkrywać na odcinkach nie większych niż 4 do 5 m, naprzemiennie,
• Prace winny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być oczyszczone z pozostałości gruntu, zwietrzałych powłok izolacyjnych itp. 
Podłoże powinno być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie 
pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Wszelkie luźne tynki lub ubytki należy uzupełnić.

5.5. Wykonywanie izolacji pionowej ściany

5.5.1 Roztwór gruntu należy nakładać za pomocą pędzla.
5.5.2. Roztwór asfaltowy należy nakładać za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej,
5.5.3. Płyty ze styropianu należy przykleić na klej do izolacji pionowej bez kołkowania,
5.5.4. Siatkę należy zatopić  zaprawą klejową, 
5.5.5. Całość  należy zabezpieczyć folią kubełkową.

5.6  Technologia wykonania robót

5.6.1. Naprawa ścian piwnicznych
Technologię napraw i izolacji ścian piwnic oparto na materiałach ogólnodostępnych. W 
każdym wypadku wymagane jest stosowanie wszystkich składników z jednej gamy 
produktów danego producenta, zgodnie z jego wymaganiami.

5.6.2. Wyprawa izolacyjna ścian piwnic

• Po związaniu tynków uzupełniających całość należy zagruntować emulsją.

• Po wyschnięciu gruntu należy wykonać izolację właściwą za pomocą masy izolacyjnej 
na roztworze wodnym. Masę należy nakładać w 2 warstwach, minimum 15 cm od linii 
poziomu terenu.

5.6.3. Ocieplenie i wykończenie ścian i cokołu

• Na wyrównane i zaizolowane ściany należy nałożyć płyty polistyrenu ekstrudowanego, 
wodoodpornego . Płyty winne być fazowane o grubości 7cm na ścianie i cokole oraz 2-
3cm na glifach okien.

• Płyty poniżej poziomu gruntu mocować na klej natomiast na cokole mocować na klej i 
dodatkowo kołkami (min. 4szt /płytę). Należy stosować klej zgodny z wymaganiami 
producenta masy bitumicznej. 

• Na narożach należy zastosować listwę narożną z wklejoną siatką. Na styku z ramą 
okna stosować listwę przyokienną.

• Widoczne ściany cokołu oraz piwnic w obrębie studzienek doświetlających (łącznie z 
glifami okien) należy wykończyć tynkiem cienko-powłokowym , kolor do uzgodnienia. 

• Ściany piwnic poniżej poziomu terenu, poza obrysem studzienek doświetlających w 
całości należy osłonić folią kubełkową. Górną krawędź folii mocować listwą systemową 
w min 15 cm  powyżej poziomu gruntu. 

5.6.4. Wykonanie nowych studzienek doświetlających  okna piwniczne

• Nowe studzienki należy wykonać w miejscu istniejących murowanych (do likwidacji) 
przy wszystkich oknach, których parapet znajduje się niżej niż poziom terenu. Nowe 
studzienki winny być ulokowane zawsze osiowo w stosunku do okna.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń Wykonawcy
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w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu i pracy personelu. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki pracy, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma prace i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac jak i materiałów.

6.1. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
• 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 rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98),,
• 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. 1 i które spełniają wymogi SST.
• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.2. Kontrola jakości robót powinna obejmować:
• jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,
• prawidłowości przygotowania podłoża,
• grubość powłok izolacyjnych,
• wygląd powierzchni izolacji,
• prawidłowość wykonania powierzchni,
• wykończenie na narożach, stykach itp.
• prawidłowość montażu płyt styropianowych,
• prawidłowość wykonania warstwy ochronnej.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1.  Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod  drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika oraz opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
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Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

6.3.2.  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

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie ze stanem faktycznym, 
STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STWiORB 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB , roboty podlegają następującym odbiorom:
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
• 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.

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.
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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, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
zgodnie ze sztuka budowlaną i STWiORB.
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  STWiORB  z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. 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:
• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne),
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
• protokoły odbiorów częściowych,
• dzienniki budowy (oryginały),
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z STWiORB,
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń,

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 gwarancji.
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

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
STWiORB .

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,
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• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.1. Cena wykonania izolacji powinna obejmować:
• oczyszczenie ścian piwnicznych z gruntu, luźnych powłok izolacji pionowej,
• wymiana luźnych tynków,

• gruntowanie za pomocą roztworu asfaltowego,
• wykonanie izolacji pionowej,
• wykonanie izolacji termicznej: styropianem ekstrudowanym,
• wykonanie warstwy ochronnej z folii kubełkowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Instrukcje producentów systemu.

10.1. Ustawy
– Ustawa – Prawo budowlane .
– Ustawa – Prawo zamówień publicznych
– Ustawa – o wyrobach budowlanych
– Ustawa – o ochronie przeciwpożarowej .
– Ustawa – Prawo ochrony środowiska
– Ustawa – o drogach publicznych .


