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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań
technicznych dotyczących wykonaciińi odbiocii robót

Zakres stosowania ST.
ŚyezkacjeTechniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należyje stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót

opisanych w podpunkcieI.I.

13. Zakres Rabót objętych ST.

Wyszczególnienie i opisprac towarzyszących i robót tymczasowych:

* organizacja zapiccza budowy
s -ustawienie niszłowań

. wywózziemi, gruzu i śmieci

Roboty te nie podlegają odrębnej zapłacie, wykonawca winien ująćje wcenachjednostkowych kosztorysu ofertowego.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót.

Wykonawca Robótjest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumeniacją Projektową, ST i

poleceniamiInżyniera .

14.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiający w terininie określonym w:umowić przekaże Wykonawcy Terciń Budowy wrazze wszystkimi wymganyńi

uzgodnieniami prawnymiiadministracyjnymi, DziennikBudowy orązegzemplarzDokumentacji Projektowej.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

PrzetargowaBoloZostaw będziezawierać:
» opis.projektowanych robót
- Pozycjęywowaja| odbióru robbudowiebych
e przedmiaryrobót

1.43. Zgodność Robót z DokumenticjąProjektową IST.

Techniczne oraz dodatkowe.dokumenty przekazane przez Inżynierazlok Specyfikacje
stanowią część iuinowy/ (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby wjednym z nich są obowiązującć dła

Wykonawcy,katyanooyty wad drieotacji

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeńw Dokumentacjisdł tażóaewą, 2 2 6 nadepoda

natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokonaodpowiedniodpowiednich zmian lub' poprawek. W przypadkurozbieżności opis

ważniejszy jest' ad ódczytów ze skali rysinków. Wszystkie wykonane Roboty i destarczone materiały będąwyniiarów
kłazDokoaktokiejiPrajkiawą |ST.

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane. za wartości docelowe, od których dopuszczalne są

odchyłenia w ramach określonego przedziału tolerincji. Cechy materiałów i elemeniów budowli musząbyć jednorodne i

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych. cech nie mogą przekraczać dopuszczalnegotrykazywać
przedziału tolerancji.
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nia Tereńu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż dó zakończenia i

Wykonawca dostarczy, EkasoicGARA
i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki nięzbędnę do ochrony Robót. Kosztporęcze, oświetlenie, sygnały

Fabozpieczenia Terenu Budowy niepodlegaodrębacj zapłacie przyjmuje się, żeesi włączony w cenęumowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.

Wykóniitwca ma obowiązekznać i stosować wczasieprowadzenia Robótwszełkie przepisy dotyczące oclitóny środowiska

wowckwnaa. Wsterosłaowy | wydafanaią AETaaakiędk

 

reapogemygogiierlstrrefmorpowi:

ir

nyebype
zo"a wynikających ze skażenia,hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu

1:46. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzieprzestrzegać przepisów ochronyprzeciwpożarowej.
Melabyowposgonnaprzzabpłnę

Wykonówea będzie odpowiedzialny ża wsżekio staty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultatrealizacji Robót

albo przez personel Wykonawcy.

1.47. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały sąszkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia, Nie dopuszcza się użycia

materiałów wywołujących szkodliwepromieniowanie o stężeniu większym od dopuszęzalnego, określonego odpowiędninii

przepisami.
Wszęłkie maleriały odpadowe użytę do Robót będą miały Świadęctwadopuszczenia,wydanę przez uprawnioną jednostkę,

brakszkodliwego oddziaływania tych materiałów naśrodowisko.jednoznacznie
Materiały, rs sy szkodliwe dla olorzni yłko w czasie Roki a pozakończe, Rabt ihszkodliwośćzaika(p

matrioły.pyase), mogą,być użgie pod warunkiem przestrzegania. wyniagoń technologicznych wbdowania. Jeżaż

wymagają tego odpowiednie przepisy.

2. MATERIAŁY

2.1. Frzechowywaniei składowanie materiałów.

w

aezonakby.zapgminny Brac paenAE

2.2, Materialy nieodpowiadające wymaganiom.

Materiały nieodpowiadającewymaganiom zostaną przcz Wykonawcę wywiężione z Terenu Budowy.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdująsię. niezbadane i niezaskceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne

ryzyko, liczącsięzjego nieprzyjęciem i niczaplaceniem.

2. SPRZĘT

Wykonawca. zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystoego wpływu najakość
„wacawe GAR

 

3. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeńobciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z

terenu Robót. Wykonawcajest zobowiązany dodo stosowaniatylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie

najakośćwykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

4.WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i

wykonywanych Robót, zę ich zgodność ż Dokumeniacją Projektową wymaganiami ST.   
 



5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5,1.Zasady kontrolijakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie.sterowanie ichprzygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąćzałożonąjakość Robót.

Wykonawcajest odpowiedzialny za pełną kontrolęRobófijdkóści materiałów.

5,2. Certyfikaty ideklaracje

Zamawiającymeste dogaócić do użyciatyko temskacniy, któreposiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwą, wykaziijący żo zapowniono zgodność z. kryteriamii technicznymi sai

a

na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz. właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację

zaodeścilobGyZOŚKIz

- Pas dedyitzną, w przypałku wyrobów, dla któychnieustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są

objęte certyfikacją określoną w.pkt. I. i które spełniająwyinogi Specyfikacji Technicznej.

Jakiekotwiek materiały, którenie spełniają tych wymagań będąodrzucone.
Wykonawca winien stosować spelniającewymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 1.108.2004r. w

a

owocae wyrobówbudowlanych Graz sposobu znakowaniia ich znakiem budowianym

(DŁU.1nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy zdn.16.04.2004r. owyrobachbudowlanych (Dz.U. nr92 z2004r.poz. 881)

6. OBMIARROBÓT

6.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.

Obmiar Robótbędzieokręślać faktyczny zakres wykonywanych Róbót zgodnie z Dokumenitacją Projektową i STw

jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

6.2,Zasady okręśłania ilości Robóti materiałów.

Obmiaru iależy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiśrem robót, dopuszczonymdo stosówania i
atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego nabudowie, metodami zalecanymi w Polskich

Nórmach odpowiednich dladanego rodzaju robót.

6.3. Ćzasprzeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzoneprzedprzed odbioremRobót.

Obmiar Róbót zaikających przeprowadza się w czasie ich wykdnywania. Obmiar Róbót pódlęgających zakrycia

przeprowadzasię przedich zaktyciem
Roboty poniiarówedo obuiśrui oraż tieodzówneobliczeńia będą wykonywanewsposób zrozumiały ijednoznaczny.

1. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają następującym
ZOEowatrawieaksa
b) odbiorowi końcowemu.

dokumentacją projektową
orysem ofertowym

ustaleniamizinwestorem
ustaleniami zProjektantem

Polskimi Normasnidotyczącymi danego zakresu robót

wszystkimi innymiobowiązującymiprzepisamiprawa polskiegodatyczącymi danego zakresu robót.

1.1. OdbiórRobót zanikających i ulegającychzakryciu.

Odbiór Robótzanikających i ulegających zakryciu połega na finalnejocenic ilości ijakości wykonywanych Robó,

któ wdełozymprócskrsiegnąya
Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

orentuaktychkorekt i poprawekbzhamowania ogólnego posiępu Iobói.   



17,2. Odbiór końcowy

Odbioru ostatecznego Robót dokonakomisjawyznaczonaprzez Zamawiającego.

7.3. Dokumenty doodbioru

tolmanećotacza fe denat slAIEA Robót sporządzony wg wzoru

ustałonego przezZama!
Dyodbioru Wykonawcajest zobowiązany.przygółowićnastępujące dokuńtenty:

2. Pefmogoteieiwokaiwzgoda z1.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustałońą dla

danej pozycji kosztorysu.

9. DOKUMENTYODNIESIENIA

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- unmiowaz ińwestórem

„ Dz.U.03.207:2016 Ustawa "Prawo budowłane” z 7.07.1994r. ż późniejszymi zmiianami i powiązane

rozporządzenia
- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności”za

- Dz.U.03.169.1659Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w: bezpieczeństwa i higieny:

pracy
- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministm Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa „i. higieny ptący

podczas wykonywanychrobót budowłanych z06.02.2003:
- Dz.U.03.121. 1138 RozporządzenieMinistra Spraw Wewnętrznych akara12.06.2003r. w

sprawie óchronypr: budynków,inychobiektów budowłanychi terenów
» DzU.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwai

higieny pracy pódczas eksploatacji maszyn i innych urządzeńtechnicznych do roból ziemnych, budówlanychi

drogowych
- Dz.U.;03.193.1890 RozneOdeinistra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolcznej z dn.29. 10.2003r.w

bac waruakówtechnicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń trarisportu

cgo
DŁU.01,62,627 Ustawa "Prawo ochrony Śródowiska” z dn.27.04.2004r, ż późniejszyhi zmianamii

= DIEDIŚSR Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. ż późwiejszymi zmiańanii i powiązgnę

- DzU.02.147.1229. Ustawą "© ochrotie przeciwpożarowej” z dn.2408. 1991r. za późniejszymi zmianami i

powiązane rozporządzenia
„ Dz.U.94:27.96 Ustawa "O prawieautorskim i prawąch pokrewnych" z. dn.04.02.1994z, ż późniejszymi

zmianamiipowiązane rozporządzenia
- Ustawa :Kodcks pracy" z dn.26.06.1974 zpóźniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia

- normy polskie, branżowe i europejskiezharmonizowane

 

 

  
 



 

1. Wsięp.

ROWEzalewetaeniemsonatywanianOod

Szczegółowa techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i komraktowyprzy zlęcaniu i realizacji robót

wymienionychw pkt. 1.1.13. Zakieś robót obiętych SST. i

'8.1201.00Malowanie konsticjistalowych
Okr edlcnia podanew niliejszój SSTsą zgodnie 2 obówiązującyńi ódpiówiedniańi nornianii

Wykonawca robótjest odpowiedziałny zajakość ich wykonaniaornzza zgodność zdokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera.

2Maki
Woda(PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania, facstosować można beżdę wodę zdałną do picia. Niedozwołone jem użycie wid ściekowych, kanalizacyjnych

lodoswód zworekosatłuszczeorganiczne, olejeimuł.

22. Mlekowapienne
Mleko wapienaepowiano mięposaćcieszy o gęstościśmietany, uzyskanej rzezrzoieńczni| częścicista wapiennego z 3 częściami

egówa masę bezgrudek izanieczyszczeń.

23.1. Pokost iniany powinien być ciecząoleistą o zabarwieniu 0d żóltegodo ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy

3.2, żywai « nitek sec, unia l Juaoiaj do wowoawateyi

6 poki aaa, ezo tznca imię,Ponoprawyomy pastwna bił

  

  

2.4. Rozsieńczalniki
"W zależnościódrodżaju farby należy stosować:
- wódę - dofarb wapiennych,
- terpentynęi benzynę --do farb iemalii olejnych,

innerozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dłposzczególnych rodzajówfarb powinnypowinny odpowiadać.normom państwowym lub mieć

iWeaipłyAwowichstosowania.

Edrbybudowlanegotowe.
25.1. Farbyniezależnie 6d ich rodzaju powinny odpówiadaćwyrimganióm nóńmpaństwowychlub świadectw dopuszczenia do.stosowania

wbudownictwie.
2.5.2. Farby.emulsyjne wytwarzanę fabrycznie
Nataka możnastosować fucbyemolsyjnezgodnie zzasadami podanymi wnormach i świadestwach chdopuszczenia przezITB.

2:5.3. Fatby olejne ifialowe'
Farbnolejnado.grntowaniaogólnego stosowania wgPN-C-S1901:2002
wyddjnóść - 6-8m'/dńń?
czsśchnięćia --12h Fatbyolejńtei Ratowenawieczeliniowćógóbiegostosowacia WgPN-C-81901/2002

wyiejacić 6-10m'/dat”

Fo pandy, ke zadetomwo zaią 3 JAÓONIOMINNE m lny: MM | ała lnsDADZA

> wtemperaturze min.+5*C:

261. Przymałowaniu farbanti emulsyjnymi:
betonowych. lub tynków zwyklych nie zaleca się gruntowania, o ile świądźctwo doposzczenia nowego rodzaju farby

RERBE aa

przewidujesię powłokimalarskiej,
olejnymi i-syntetycznymipowierzchnienależy zagruntowaćrozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna

263.ŻĘpoetpormdbran

awykaaai gazytychpoki obopatwizyty

4, Trausport.Puby pko ie.wg ndkiu 2:5.6 sialeźy teańsportować zgodnie 'ż PN-85/0-79252 i sgłsarói obowiązującymi w trddspożcić kolejowy   
  



5. Wykananierobót.

AE W kasgłróand zycobSjzdzia pawia pon

dopiiścić do stopi aaapatzajalwypalpor) Łiawtezalipoli Wczasie malowania niedopuszczalnejest

nawictrzanię małowańyć! atest!anatepoetaEGO
Gruntowanie idwukrotucmalowanie ścian i sufitów można wykonaćpio:

całkowitym robót instalacyjnych(żwyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanilarnych),

robótelektrycznych,

  SLPłepajcuszkodzeniapowierzchni powinnybyć, naprawione przez wypelnienie

wh a bozezkam(rdwajror iekó
a zaprawącementowo-wapienną.

Gibeitonepowysezonze ymimamyPSO1d

5.2.1.Panówwenaszywwiciwimożgawykonywać
5.22. Przy małowaniu farbaniinadgowaozowaFlelsigosagzdaj zJiktej mkyć wykonam

powłoka leczrozcieńczonąwodą wstosunku'1:3-5.
5.23. pozyaoiAaAwaao gruatowaćpokostem

5:24. Przy mółowaniu farbami slowwoodąodpowedci tuby polka.

5.25 Przy małowaniu farbami epoksydowymi powierzchniepokrywa się gnuntoszpachłówkąepoksyepoksydówą.

53.1. Powłokiwapienne powinny tównomiemiepokrywać podłoże, bez prześwitów,płama i odprysków.

5.3.2. Pawloki zfrb enwisyjnych powinnypowianybyizywale, przysłsowaniuśodówmających czyny

Powłoki powinny dawaćPaPenRARE jednolita, bezsmug iplam. Powierzchnia

powłokbezuszkodzeń, smug,plam iśładówpędzła.
5:33. Pówłoki z farb i lakierów ółęjnycholejnychi syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzotcem,bezsmug, zacieków,

uszkodzeń, zmarszęzeń, pęcherzy, plań i zmiany odelenia. Powłoki, pówińnymięć jednolity połyśk. Przy niałownniu wiełówarstwowym

więPozawp
w różnych odcieniach.

 

wssiwdenie CZYMOŚKI;

Sokiwłappowjwdadj
nazkpoezjipwd

przewidzianejpod malowanie kilkukroplami wody. Cieamiejszaplama zwilżónej powierzchni powinna

 

2 - . 4 ”

- da tabnych 1 synycznyś:sprzwdzcie powo ma zapsowanie 1 dezeseaslyczacc: orsłośi ga

przyczepności zgodnie zodpowiednimi normanii „ Jeśli badaniadadząwynik pozytywny, to roboty małarskie należyuznaćza

wykonane: prawidłowo. Gdy którekolwiekz badań dało wynik ujeniny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i

wykonać pówtómie.

Josbiokt jem? powieki zamdownj wz poygkowncnde narapoda,a

ostawieniem irozebraniemrusztowań lub drabin malarskich oraz,uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót Określa się na pódstawie

projektu zuwzględnieniem zmianaaznzprókowacych przea lażysścca [sprawdzonych w nobóczę.

8. Odbiór robót.
podlegająwarunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.L.
8.1.1. Zastosowane dodo przygotowania podłoża materialy powinny odpowiadać w zawartym w normach państwowych

phBaazepmązateabrowic

40

kitwychKb o siązpedóęią,Podlstepowjeno b;ć

ek nieroztartego pigmentu lub
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8.2.4. Sprawdzenieprzyczepnościpaki dopodapołesjąpókipodetwania o narzędziem powłoki od podłoża.

wodą

folegającena zwilżaniu ej powierzchni powłoki przez kilkakrotne pótarcie

CECEa
odbiorów muleriałówirobót powinny byćkażdorazowowpisywanedodziennikabułowy.

9. Podstawa pilatności.
Płaci się za ustaloną ilość m” pówierzchni zaniałowanej w ceny jednostkowej wraz z frzygotówaniem do mółowania podłoża,

farb, usiawienieim i rozebraniem -risztowań lu i dabki małaskich oóz stanowiskapracy. Ilość robót
przygotowaniem farb,
określasię napodstawieprojektu z uwzględnieniem zmian zqaprobówanych przez Inżyniera jsprawdzonych w naturze.

16, H ;

PN-EN I  PNc70/8-10100; PN-62/C-$1502; PN-EN459-1:2003

PN-C81911:1997;|PN-C-81901:2002;PN-C-81608:1998; PN-C:81914:2002:
CSILI997,PN-C-81932:1997 =
Wodazarobowadobetonu.Specyfikacjai pobieraniepróbek.
RemyyWymagania ibadaniąprzyodbiorze.
= i kityszpachiowe. Melodybadań.
apno

Farbyepoksydowe do gruntowania odpome na czynniki chemiczne

Pesolejae ialkidowe.
Emalie chłorokauczukowe.
Farwina
anyolotoazowniąOdyananatoyachenócze.
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SZCZEGÓŁOWASPECYFIKACJATECHNICZNA
OKŁADZINA ŚCIENNA WINYLOWA

10 Wstęp

LI Przedmiot acji Ę $
„Przedmiotem. niniejszej kacji są wymagania dotyczące wykonania i odbiom robót związanych z ułożeniemściennych

wykładzin PCV.

1.2 Zakres stosowańiaspetyfikacji z

13 Zakres robót i ikacjąHmSZTwana
impregnacjapowierzchni.i odkurzanie, wi

L4 Gkreśleniepodstawowe
. wykładzinaPCY,

masy klejowe

20 s AE

"= calkowita: miń. 1,25 mmgrubość 7
s BS476.Część6(1)M<61 Klasa 0*
ORO

ASINZS3337 Orupa I
właściwościantystatyczne wg EN 1815:>2kV
odipomośćbarwy na światło wgEN I80105-B02:26
odpornośćchenticzna wgEN423 : dobra odpomość

O

porkaśćma rozbakterii grzybówwg.DIN EN ISOS46-A/C odpomńa riiepozwała nafozwój

|,
PP-..

MB

materiałówposadzkowych ni seatśwteseanoch4zabizo,ERZE"

SR,yyypajemaejy zrgaNaae|obaTok
wfateszkoy

:

sprzętu. Spać teo wgroponadBtwjezbory spawwopły

 

trasportowymi dotyczącymi transportu saniochoowego:Rudipezełowywać w wieceky I j tie

awzialpromienislonecznych i opadów auiscycznych. Materia izólować od podłożaskładając Aarona,

50 Wykonanie robót
PRZYGOTOWANIE
miREAPARIEWAREAWd
megoustniąć wszłkąjfrbę le, łoś,dotipył wszelkie innezanieczyszczenia mogące

oliwiązónieijay jest gip$'i plyty kartonowo-gipsowe.

Zagruniować powierzchnięgipsowanej Ścianyzgodnie zaleconiamiproducentakleju i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

ZamnaaniepierspionowyneapocąpaDowykonywaniazaznaczeń naścianie i winylu Używaćwyłącznie ołówka.

Przyciąć wykładzinę doodpowiednich pozostawiając niewielkąilość nawcięcia.
onaseemPamao.rowe>w.miejscu łączenia się z sufitem oraz odpowiednio

śeOOpaAWooicwaorazpromieniezagięć.

PaOopo jestnałójenie zalecanego kleju kontaktowegonaspó winylu,

około 150mm w giąbod górnejkwoaoopeowwppeakzoo

orazpromieniezagięć. PozostawićPozostawićdo monitniu kk

Zwiitąć winy!warstwą wierzchnią dośrodkazwzorembiegnącym piłoowó dź poziomozałeżnośći ad więłkośći rułomu i ściany oraz

preferowątegokierunku montażu.
ściany riałożyć dodatkową

pe

mpcArent„srrufa"sede

Pozonywłapłacowej alaślupewjąię,żnieazadnychmarszczń aiwycieków.

EEERA

60 Kontroli robót
Żajakość materiałów odpawiada producent, któryjestzdbówięzanychdo wystawiecia Basownych. dekaracjizenónoś 2łał

iniczni usty hi Prze 0a yar oka dlWpa Należy zbadać

twardość podłoża jak równiężjejwyrównanie nadłagości 2,5'mmierzonej łatą, gdzie nierówności nie mogą przekraczał1-2 mm. Każdą

partia wyprodukowanego maicrialu gotowego ma być sprawdzana pod względem je wykonania, gatunku oraz utrzymania wymiarów.

  

7.0 Obmiar robót
Jednostkąobniiarowąjest tn2 ukladanejpowierzchni. Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebranej podłogi.   



80 Odbiór robót
Odbiory nałeży gla każdej posadzki w poszczęgólnych pomieszczeniach osobno. W prołokółe nałeży odnotować fakt
wykonania poprawek, ok ichrodzaj i miejsce. Podstawąodbiorurobółsą badaniaobejmujące:
ayozej

- Sprawdzenie warunków prowadzeniarobót
- sptawdzetńie prawidłowościwykonanychrobót

Po. odbiorze sporządza się protokół powykonawczy, który zawiera szczegółowy obihiar robót. W przypadku wystąpienia póprawek

wprotokole nałeżyodnotowaćten fakt z określeniem terańnu ich wykónania.
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