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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, wykończeniowych, które zostaną
wykonane w ramach zadania pn.: „Budowa stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów
technicznych”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jako część Dokumentów
Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych
Kontraktem wskazanych w pkt 1.1.
1.3. Zakres prac objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu prac budowlanych, wykończeniowych zgodnie
z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki. Zakres prac realizowanych w ramach robót
budowlanych, wykończeniowych obejmuje m.in.:
Budynek:
 wykonanie posadzki przemysłowej,
 wykonanie obudowy ścian i dachu z płyt warstwowych,
 osadzenie stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej,
 wykonanie obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.
1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące:
 geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych
elementów oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,
 utrzymanie i likwidacja terenu budowy,
 utrzymanie urządzeń terenu budowy wraz z maszynami,
 działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,
 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,
 utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,
 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,
 zabezpieczenie robót przed wodą opadową,
 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót
wykonywanych przez wykonawcę wraz z kosztami utylizacji i składowania na wysypisku,
 inwentaryzacja powykonawcza.
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:
 montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań,
 obrobienie przejść instalacyjnych,
 oczyszczenie pokrywanych powierzchni,
 wykonanie gruntowania,
 montaż wszystkich elementów dodatkowych przy wykonaniu elementów podstawowych,
 wykonanie prac pielęgnacyjnych,
 prace porządkowe.
1.4. Określenia podstawowe
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Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są
zgodne z częścią ogólną PFU oraz z określeniami podanymi w pozostałych STWiORB.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność
ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacją Projektową i
Poleceniami Inżyniera.
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót
ogólnobudowlanych i sztuka budowlaną.

2. MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
 ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),
 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z późniejszymi zmianami),
 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy.
Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych wykończeniowych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w aktualnych normach.
Wymagania szczegółowe
Płyta warstwowa
Płyta warstwowa składa się z dwóch stalowych okładzin zewnętrznych oraz rdzenia konstrukcyjnoizolacyjnego z poliuretanu. Okładziny płyt są wykonane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o
parametrach odpowiadających stali S280GD + Z275 wg PN-EN 10326:2006. Blacha w rozwiązaniu
standardowym pokryta jest powłoką poliestrową. Obustronne foliowanie płyty zabezpiecza ją przed
uszkodzeniami okładzin podczas załadunku, rozładunku, składowania oraz montażu.
 Płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu do obudowy ścian o grubości zgodnej z Dokumentacją
Techniczną.
 Płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu do obudowy dachu o grubości zgodnej z Dokumentacją
Techniczną
Stolarka/ślusarka
 drzwi zewnętrzne-aluminiowe, pełne, izolowane cieplnie, malowane proszkowo, zamek
jednopunktowy wpuszczany z wkładką, zawiasy z bolcami antywyważeniowymi, okucia standard z
urządzeniem samozamykającym,
 bramy segmentowe z izolowane cieplnie, z napędem elektrycznym oraz z drzwiami przejściowymi
bez wystającego progu, segmenty stalowe/PCV, ocieplone (wysokość segmentu 500mm), W
bramie segmentowej należy zamontować zamki zabezpieczające (typ-model wg Inwestora).
Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe PCV. Uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe z PCV.
Obróbki blacharskie
Obróbki z blach stalowej ocynkowanej powlekanej w systemie producenta płyt warstwowych.
Materiały do wykonywania posadzek przemysłowych
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 beton wg ST-Roboty żelbetowe
 sucha posypka do utwardzeń powierzchniowych typu DST oraz żywica akrylowa do impregnacji
Pozostałe materiały
Łączniki samowiercące do płyt warstwowych z podkładką z EPDM, uszczelki, rynhaki itp.

3. SPRZĘT
Wymagania ogólne dotyczące maszyn budowlanych określono w części ogólnej PFU.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych stosować m.in. następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inżyniera.
oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej PFU.
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować m.in. następujące, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:
 samochód ciężarowy, skrzyniowy 5-10 T,
 samochód dostawczy 0,9 T,
 samochód skrzyniowy z podnośnikiem 1,0T;
Uwaga:
Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, odkształceń oraz
zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na środkach transportu i
przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych
Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w części ogólnej PFU.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.
Wykonawca może przystąpić do wykonania robót budowlanych wykończeniowych po wykonaniu
i odebraniu przez Inżyniera niezbędnych prac betonowych i żelbetowych.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera Kontraktu.
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych wykończeniowych
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Montaż płyt warstwowych
Do montażu ścian osłonowych i dachu z płyt warstwowych należy przystąpić po zakończeniu
następujących prac:
 montażu elementów betonowych i żelbetowych
 montażu elementów konstrukcji stalowej
 zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej
Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy:
 sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i zgodności z projektem
(ewentualne różnice należy usunąć).
 skontrolować czy rozstaw płatwi/rygli ściennych, słupów i rygli odpowiada projektowi i jest
zgodny z wytycznymi zawartymi w tablicach obciążeń statycznych.
 sprawdzić, czy powierzchnie płatwi/rygli ściennych stanowią płaszczyznę.
 sprawdzić liniowość słupów i rygli w konstrukcji ściennej obiektu (dopuszczalne odchyłki wg PN-B06200:2002).
 sprawdzić wykonanie robót związanych z cokołem oraz pozostałych robót mokrych.
Płyty ścienne mocowane są na „styk”. Montaż płyt wykonać z mocowaniem widocznym, które
następnie jest maskowane obróbką blacharską. Długość płyt powinna być tak dobrana aby nie łączyć
płyt ze sobą w poziomie. Wszelkie połączenia płyt z ślusarką zewnętrzną, cokołem, naroża budynku
itp. należy wykończyć obróbkami blacharskimi systemowymi
Montaż rozpocząć od płyty narożnej przy cokole budynku, okładziną zewnętrzną i wycięciami na
zewnętrz budynku. Sprawdzić czy dolny rygiel ścienny jest na stałe lub tymczasowo zamocowany do
konstrukcji budynku. Przed rozpoczęciem montażu płyty sprawdzić poziom konstrukcji wsporczej na
całym obwodzie budynku. Płyty docinać na długości w miejscach otworów okiennych, drzwiowych
lub bramowych oraz w narożnikach.
Płyty dachowe są łączone pomiędzy sobą na bokach i na końcach na zakład, a zatem należy je
montować w odpowiedniej kolejności tak aby zapewnić ich poprawną pracę w trakcie użytkowania.
Linia okapu jest liną kierunkową montażu i w związku z tym wymusza kierunek układania płyt. Płyty
dachowe układa się od okapu do kalenicy, rozpoczynając od dolnego rogu. Płyty układa się na
płatwiach i mocuje za pomocą wkrętów samonawiercających: najpierw po jednym łączniku do płatew
poniżej kalenicy, następnie przy okapie i do pozostałych płatew (z wyjątkiem płatwi przykalenicowej).
Płyty skrajne mocowane są do konstrukcji (płatew) trzema łącznikami samowiercącymi w górnej
części trapezu płyty. Płyty pośrednie mocowane są do konstrukcji (płatew) dwoma łącznikami. Każdy
kolejno układany element należy przyłożyć do poprzedniego nakładając wyprofilowany w górnej
okładzinie w kształcie trapezu wypust na grzbiet stykającej się płyty. W trakcie układania i montażu
pracownicy wykonujący montaż, poruszając się po płytach muszą posiadać obuwie ochronne z
miękką podeszwą, aby nie uszkodzić powłoki płyt.
Do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji nośnej należy używać zalecanych przez producenta
płyt łączników samowiercących. Typ łącznika zależy od rodzaju konstrukcji nośnej i grubości
montowanej płyty. W celu uzyskania prawidłowego mocowania płyty do konstrukcji konieczne jest
utrzymanie prostopadłości łącznika w czasie osadzania, dlatego zalecane jest stosowanie
specjalistycznych wkrętarek z głowicą do prowadzenia długich łączników.
Łączniki samowiercące ze stali nierdzewnej należy stosować w przypadku mocowania płyt w
obiektach, gdzie:
- atmosfera wewnętrzna charakteryzuje się trwałą wilgotnością względną powyżej 70 %,
- we wnętrzu panuje atmosfera agresywna chemicznie,
- zachodzi potrzeba szczególnie starannej ochrony składowanego wyposażenia.
Obróbki blacharskie oraz elementy maskujące należy montować do płyt bardzo dokładnie, tj.
sprawdzić czy znajdują się na tym samym poziomie, sprawdzić uszczelnienie, sprawdzić czy krawędzie
płyt są proste i nie uległy zniekształceniu
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UWAGA: Do cięcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych oraz
innych urządzeń, które mogą spowodować w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie prowadzące do
zniszczenia powłok antykorozyjnych.
Stolarka drzwiowa
Do montażu stolarki należy przystąpić po sprawdzeniu, czy pomiędzy wymiarami elementów
wbudowywanych a wymiarami ościeży budowli nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne
odchyłki wymiarowe. Dopuszczalne odchyłki dla ścian murowanych wynoszą: na szerokości +10mm,
na wysokości +10mm, dopuszczalna różnica długości przekątnych 10mm. Sposób zakotwienia stolarki
oraz ilość kotew stosować wg. zaleceń producenta stolarki. Zamocowane drzwi i bramy należy
uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżnicą a ościeżem
materiałem izolacyjnym.
Ościeżnice mocuje się za pomocą kołków lub kotew.
Obróbki blacharskie
Roboty można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od - 15° C , nie można
wykonywać na oblodzonych podłożach.
Rynny powinny być zawieszone na odpowiedniej wysokości, najlepiej tak, aby nie wystawały powyżej
płaszczyzny będącej przedłużeniem dachu- powinny być wysunięte na 1/2 lub 2/3 swojej szerokości.
Hak położony najniżej mocuje się przy wlocie do rury spustowej, zaś hak mocowany najwyżej – jak
najdalej od wlotu. Aby uzyskać wymagany przez producenta spadek w kierunku rury spustowej (2–5
mm na 1 m długości rury), między skrajnymi hakami rozciąga się żyłkę.
Pozostałe haki montuje się na poziomie linii wyznaczonej przez żyłkę, w odstępie co 40–50 cm.
Ponadto haki muszą się znaleźć w odległości 10–15 cm od narożników, końca okapu, planowanej rury
spustowej i łączników.
Rynny przed założeniem na haki należy wymierzyć i w razie potrzeby, dociąć w taki sposób, aby
połączenia nie wypadły na hakach. Rynny układa się na hakach i łączy na specjalne zatrzaski. Końce
zakrywa się zaślepkami, a narożniki łącznikami narożnikowymi. Łączniki montuje się w miejscach
połączenia rynien, na tylnej ich części. Przedni zaczep łącznika zagina się w dół i obraca w kierunku
rynny, a łącznik zamyka się małą klamerką.
Rury spustowe mocuje się obejmami. Obejmy do rur spustowych umieszcza się pod dolnym kolanem
odsadzki i pod punktami łączeń rury (złączkami lub kielichami), w odstępach maks. 2 m.
Pionowe ustawienie pierwszej obejmy zależy od odległości pomiędzy ścianą a rynną. Wylot rury
spustowej powinien być zamontowany ok. 30 cm nad gruntem. Można przymocować go z obu stron
do rury spustowej (np. nitami), aby nie został uszkodzony przez zsuwający się śnieg lub lód. Gdy
krawędź okapu jest znacznie oddalona od ściany, między kolana mocuje się prosty odcinek rury.
Po założeniu kompletnego systemu rynnowego należy sprawdzić jego szczelność, napełniając rynny
wodą (przy zamkniętych odpływach) do ok. 3/4 ich wysokości.
Posadzka przemysłowa
Podłoże pod posadzkę przemysłową powinno być czyste, suche, stabilne, bez olejów i tłuszczów.
Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić przynajmniej 1,5MPa. Wytrzymałość podłoża
na ściskanie powinna wynosić przynajmniej 25MPa.
Posadzkę wykonać jako betonową zgodnie z ST-Roboty żelbetowe, utwardzoną powierzchniowo
metodą DST.
Po osiągnięciu przez beton płyty posadzkowej twardości umożliwiającej chodzenie po nim, należy
rozsypać posypkę mineralną po obrabianej powierzchni. Wysypywanie produktu (w ilości wg
instrukcji producenta) należy wykonywać w sposób równomierny i ciągły bezpośrednio z worka na
świeży beton i zacierać zacieraczkami mechanicznymi. Wykonaną posadzkę należy dodatkowo
uodpornić na ścieranie i szczelność poprzez impregnację żywicą np. akrylową. Impregnat można
nanosić na posadzkę pędzlem, wałkiem lub natryskowo w 1-2 procesach roboczych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1. Ogólne wymagania
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w części ogólnej PFU,
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów,
c) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ) na Terenie Budowy,
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.3. Wymagania szczegółowe
Elewacja i dach
Zakres kontroli:
 grubość płyty [mm]
 długość max [m]
 ciężar [kg/m²]
 grubość okładziny zewnętrznej [mm]
 grubość okładziny wewnętrznej [mm]
 powierzchnie widoczne płyt i obróbek blacharskich nie powinny mieć miejscowych wklęśnięć i
wypukłości lub innych uszkodzeń zauważalnych z odległości 1 m
 na powierzchni płyt i obróbek blacharskich nie powinny występować plamy lub smugi, zauważalne
różnice odcieni , faktur
 tolerancja wymiarów elementów ścian osłonowych [mm]
o dla elementów do 315 mm – 1,0
o dla elementów 315 > 1000mm – 1,6
o dla elementów 1000 > 2000mm – 2,4
o dla elementów 2000 > 3150mm – 4,0
o dla elementów 3150 > 5000mm – 6,0
o dla elementów 5000 > 8000mm – 10,0
o dla elementów 8000 > 16000mm – 16,0.
 montaż obróbek blacharskich wszystkich elementów przechodzących przez pokrycie,
 prawidłowy montaż rynien i rur spustowych.
Podłogi i posadzki
Zakres kontroli:
 jakość izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych, przeciwdźwiękowych - ciągłość, brak pęcherzy,
marszczeń, przyleganie do podłoża,
 wykonanie podkładów cementowych:
o przyczepność do podłoża, spadki, grubość, czystość i wilgotność (nie większa niż 4%),
o powierzchnia podłoża powinna być równa, czysta i nie pyląca. Łata kontrolna długości 2 m
przykładana w dowolnym kierunku nie powinna wykazywać prześwitu ponad 3 mm,
o sprawdzenie wytrzymałości,
o prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
 sprawdzenie stopnia zagęszczenia podsypek, grubość warstw podsypek i podłoży, wytrzymałości
podłoży betonowych,
 jakość powierzchni posadzki:
o każdej posadzki:
 gładkość, równość,
 przyczepność do podkładu - przy opukiwaniu brak głuchych odgłosów,
o posadzki z płytek z gressu
 spoiny muszą być równe i tworzyć linie proste na całej powierzchni,
 łata kontrolna długości 2 m przykładana w dowolnym kierunku nie powinna wykazywać
prześwitu ponad 1 mm.
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Kontroli dodatkowo podlegają cechy:
 dla materiałów ceramicznych - wytrzymałość na ściskanie, odporność na ścieranie i uderzenia,
mrozoodporność, odporność na poślizg, odporność na środowisko agresywne,
 przydatność klejów, czas ich wiązania, dobór środków gruntujących.
Stolarka
Sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości
i
spoziomowania.
Sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, uszczelnienia styku stolarki z ościeżem,
sprawdzenie działania elementów ruchomych.

7. OBMIAR ROBÓT
Ze względu na ryczałtowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robót
(elementy ustalone w Wykazie cen - Cześć IV SiWZ) – nie przewiduje się wykonywania obmiaru robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w w PFU – punkt 3.22.

9. ROZLICZENIE ROBÓT
Warunki płatności zostały ustalone w Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), CZĘŚĆ IV
- WYKAZ CEN.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajów UE .
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:
 Projekt Budowlany.
 Projekt Wykonawczy.
 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
10.2. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy
europejskiej i międzynarodowej
PN-EN ISO 9117:2009
PN-EN 1518:2011
PN-EN ISO 2810:2010
PN-EN ISO 2808:2008
PN-EN ISO 3668:2002
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002

Tytuł normy
Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego
wyschnięcia i czasu całkowitego wyschnięcia
Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na
zarysowanie.
Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych
warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.
Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.
Farby i lakiery. Porównanie barwy farb.
Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz
Farby olejne i alkidowe
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
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PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. podstawowe zasady
oceny i określania.

Errata KNN 6/95 lp. 4.
PN-ISO 3443-6:1994

PN-ISO 3443-7:1994

PN-ISO 3443-8:1994
PN-ISO 1803:2001
PN-ISO 7976-1:1994

PN-ISO 7976-2:1994

PN-ISO 7077:1999
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 13501-2+A1:2010

PN-EN 1364-1:2001
PN-EN 14351-1+A1:2010

PN-EN 14411:2009

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania
kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna –
Metoda 1.
Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania
kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna –
Metoda 2.
Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa
robót budowlanych.
Budownictwo. Tolerancje. Wyrażenie dokładności
wymiarowej – zasady i terminologia.
Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
budynków i elementów budowlanych. Metody i
przyrządy.
Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie
punktów pomiarowych.
Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i
metody weryfikacji zgodności wymiarowej.
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i
elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na
podstawie wyników badań odporności ogniowej, z
wyłączeniem instalacji wentylacyjnej
Badania odporności ogniowej elementów
nienośnych.. Część 1: Ściany.
Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości
eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne
bez właściwości dotyczących odporności ogniowej
i/lub dymoszczelności
Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie

10.3. Inne dokumenty
1) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom I. Część 1. Wydawnictwo Arkady 1990.
2) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom I. Część 2. Wydawnictwo Arkady 1990.
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3) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom I. Część 3. Wydawnictwo Arkady 1990.
4) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom I. Część 4. Wydawnictwo Arkady 1990.
5) Instrukcje montażowe producentów.
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