RODZAJE WAD DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- za mały spadek dach
- wadliwa konstrukcja dachu
- niewystarczająca izolacja
- nieodpowiednie fundamenty
- niewystarczające dylatacje
-zły wybór materiałów
-złe ustalenie warunków gruntowych
- zbyt głębokie posadowienie
- braki w detalach
- niewłaściwe wielkości pomieszczeń
- rozbieżności wymiarów

WADY
DOKUMENTACJI

-pominięcie robót
wynikających z wytycznych
do projektowania lub
przepisów lub zasad wiedzy
technicznej

I.Czynniki wpływające na postępowanie inwestora z wadami
1. strategia zlecania robót budowlanych
2. Moment stwierdzenia wady w opisie PZ
3. miejsce
powstania wady w opisie PZ
Y postulujące
4. Hierarchia dokumentów opisujących PZ
5. Rodzaj przyjętego wynagrodzenia
6. Zasady dokonywania zmian w umowie , w tym PZ

BŁĘDY

II. Konsekwencje wad
1. zamówienia zamienne
2. zamówienia zaniechane
3. zamówienia dodatkowe

BRAKI

- źle przyjęte właściwości
robót niezgodnie z
wytycznymi do projektowania
albo z przepisami lub
zasadami wiedzy technicznej

Projektów , przedmiarów
Dokumentacja , specyfikacje powinny
zawierać opis robót
Taki aby umożliwiał on wykonanie robót
i ich odebranie zgodnie z przepisami i
zasadami wiedzy techn. jak też ich
użytkowanie .

WADY MAJCE SKUTKI
EKONOMICZNE
- przekroczenie ustalonych
kosztów
- nieefektywne , kosztochłonne
rozwiązania

SPRZECZNOŚCI
-rozbieżności w
dokumentach opisujących
roboty - odmienne ustalenia
np. w projekcie i przedmiarze
w odniesieniu do tych samych
np. cech , właściwości , ilości,
wymiarów

NIEJASNOŚCI
- źle wyliczone wartości robót
- luki w przedmiarze
- błędy w przedmiarze
- przerost wymagań jakościowych

- niejednoznaczność
przyjętego standardu
wykonania, który nie da się
wyinterpretować o zapisy
umowy i związane z nimi
przepisy , zasady wiedzy
technicznej

Ewentualne zmiany świadczenia wpływające na podstawy wyceny RB

WADY MAJĄCE SKUTKI
TECHNICZNE

III. Przykłady robót zamiennych
1.
2.
3.
4.
5.

budowa ogrodzenia z ocynkowanego drutu zamiast
stalowego
zamknięcie jednej drogi dojazdowej do budowy
zarządzenie późniejszego wejścia budowę
zmiana kolejności robót
zmiana parametrów technicznych wyrobu

IV. Przykłady robót dodatkowych
1. schody betonowe zamiast schodów drewnianych
2. ściana betonowa zamiast ceglanej
3. nowe roboty zagospodarowania terenu
4. wykop 6m zamiast 3 m
5. świadczenia pomocnicze nieprzewidziane w opisie
(usuwanie korzeni )
V. Podmioty postulujące zmiany
1.inwestor
2.Wykonawca
3. projektant
4. inspektor nadzoru /inżynier budowy

