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1. Część ogólna
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Roboty budowlane i instalacyjne związane z budową szybu windowego i montażem dźwigu
przystosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w
Węgorzewie.
1.2.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu
robót budowlanych związanych z budową szybu windowego i montażem urządzenia
dźwigowego przystosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu
Miejskiego w Węgorzewie
1.3.Zakres stosowania ST.
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p.1.2
1.4.Zakres robót ujętych w ST.
Specyfikacja obejmuje wszystkie prace związane z realizacją następujących robót:
- roboty rozbiórkowe
- usunięcie kolizji sanitarnej
- zamurowanie otworów drzwiowych
- obróbki murarsko-tynkarskie, oraz naprawy i uzupełnienia tynków wewnętrznych
- tynkowanie ścian
- wykonanie fundamentów żelbetowych szybu i podszybia
- wymurowanie ścian szybu
- montaż urządzenia dźwigowego
- malowanie ścian i sufitów wewnętrznych
- wykonanie wejścia do dźwigu
- wykonanie zasilającej instalacji elektrycznej wewnętrznej

1.5.Informacje o terenie wykonywania robót
- Wykonawca będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody
znajdujących się na terenie posesji Urzędu Miejskiego w Węgorzewie . Miejsca poboru
zostaną ustalone podczas przekazywania terenu, na którym realizowane będą prace
budowlane.
- Wykonawca może prowadzić prace budowlane związane z dostępem do wnętrza budynku
w godzinach ustalonych z Urzędem Miejskim w Węgorzewie.
- Pomieszczenie socjalne (w formie przestawnego kontenera) Wykonawca zabezpieczy we
własnym zakresie. Miejsce lokalizacji uzgodnione musi być z Zamawiającym. Wykonawca
wskazane miejsce jest zobowiązany zabezpieczyć.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie terenu robót pod względem
BHP i ppoż. oraz zapewnienie nadzoru osób posiadających uprawnienia do kierowania
robotami w zakresach wymaganych przez prawo budowlane.
- Wykonawca jest zobowiązany i odpowiedzialny za wywóz i utylizację pozyskanego z
rozbiórki rumowia. Nie dopuszcza się do długotrwałego składowania materiałów
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rozbiórkowych na terenie posesji.(wywóz w ciągu 3 dni.)
- W czasie transportu materiałów oraz prac budowlanych należy zabezpieczyć wydzielony
na ten czas teren w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom postronnym.
1.7.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Podczas prowadzenia prac przewiduje się konieczność wykonania prac
tymczasowych i towarzyszących, polegających na wykonaniu:
- wygrodzenia strefy niebezpiecznej
- zabezpieczanie miejsc sąsiednich przed zanieczyszczeniem.
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.
Prace należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych. /Dz. U nr 47, poz.401/.
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający teren budowy przed
dostępem osób nieupoważnionych.
1.9. Kody kategorii wykonywanych robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
KOD 45111200-0
KOD 45110000-1
KOD 45421100-5
KOD 45430000-4
KOD 45440000-3
KOD 45262520-2
KOD 45232460-4
KOD 45300000-0
KOD 45310000-3
KOD 45262311-4
KOD 45233251-3

roboty w zakresie przygotowania (demontaże rozbiórki)
wywiezienie gruzu (materiałów z rozbiórki)
instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów
roboty tynkarskie
roboty malarskie
roboty murarskie
roboty sanitarne
roboty w zakresie instalacji budowlanych
roboty w zakresie instalacji elektrycznych
betonowanie konstrukcji
wykonanie nawierzchni drogowej

2. Opis robót objętych specyfikacją.
2.1. Zakres robót ujętych w ST – opis rozwiązań technicznych
A. Roboty rozbiórkowe.
- Demontaż stolarki drzwiowej drewnianej.
- Rozbiórki murów z cegły pełnej
- Rozbiórki stropów żelbetowych
- Skucie tynków ściennych i sufitowych
- Demontaż instalacji sanitarnej
- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.
B. Realizowane roboty budowlane.
- Usunięcie kolizji instalacji sanitarnych (gaz i co)
- Wykonanie fundamentów żelbetowych podszybia
- Wykonanie ścian murowanych szybu
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- Zamurowania otworów drzwiowych
- Montaż stropu nadszybia
- Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo wapiennych kat III
- Przygotowanie powierzchni tynków pod malowanie
- Malowanie emalią akrylową sufitów i ścian.
- Wymiana wewnętrznych części instalacji kanalizacji sanitarnej
- Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej
- Montaż urządzenia dźwigowego
- Wykonanie robót drogowych związanych z wejściem do dźwigu
3. Materiały
Do wykonania robót należy używać materiałów i sprzętu posiadających
odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B”, aprobaty ITB zgodne
z Polskimi lub Europejskimi Normami
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Materiały które będą stosowane na budowie muszą być przedstawione do akceptacji
Zamawiającego i uzgodnione z inspektorem nadzoru.
Szczegółowy wykaz materiałów załączony jest w części kosztorysowej oraz w części
opisowej projektu budowlanego
3.1. 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
Specyfikacjach Technicznych w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe
materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych.
3.2. 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 nieprzyjęciem i
niezapłaceniem.
3.3. 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.
STWiOR /Montaż szybu i urządzenia dźwigowego/ Urząd Miejski w Węgorzewie ul Zamkowa 3

Strona 4

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
3.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST 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.
Podstawowymi materiałami dla realizacji są:
- beton klasy C25/30 (B30)
- stal zbrojeniowa AIII (34GS)
- stal konstrukcyjna BST 500
- płyta warstwowa z wypełnieniem wełną mineralna 100mm
- urządzenie dźwigowe przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych zgodnie z
wytycznymi w projekcie budowlanym
4. 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 ST, 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, ST 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 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. Jeżeli
dokumentacja projektowa lub ST 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.
Podstawowy sprzęt stosowany przy realizacji robót:
- wciągarki o udźwigu do 1,0T
- elektronarzędzia
- pompa do betonu
- wibratory do betonu
- rusztowania przestawne do 15,0m wys. posiadające atest bezpieczeństwa, montowane
zgodnie z przepisami BHP i wytycznymi producenta
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5. Transport
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, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 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.

6. Wykonanie robót.
Wykonanie robót można powierzyć jedynie firmom specjalistycznym, posiadającym
udokumentowane kwalifikacje.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich
zgodność z projektem budowlanym i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownika budowy posiadającego
uprawnienia budowlane oraz aktualny wpis do Izby Samorządowej zgodnie z Ustawą
Prawo Budowlane
Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorach z udziałem organów
państwowych oraz PINB aż do chwili uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie
dźwigu
Przed przystąpieniem do rozbiórek należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z
wymogami BHP
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania
terenu wokół budowy.
7. Kontrola 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 i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 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
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących pracy sprzętu, zaopatrzenia, pracy laboratorium, pracy personelu lub
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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.
8. 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 1998r. (Dz. U. 99/98) posiadają deklarację zgodności lub
certyfikat zgodności z:
1.
Polską Normą lub,
2.
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają
wymogi ST.
3.
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 ST, 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.
9. Obmiar robót.
9.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie ze ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót.
9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych,
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami
określonymi w dokumentacji kosztorysowej oraz w przedmiarze robót.
Jednostką obmiarową jest :
[m²] - powierzchni drzwi, okien, tynków, malowania, nawierzchni drogowych
[m] - długość instalacji sanitarnych, elektrycznych
[m³] - materiały z rozbiórki do wywiezienia.
[szt.] - urządzenia, elementy wyposażenia, osprzęt,
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10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa uzgodniona przez Wykonawcę i przez
Zamawiającego określona w umowie.
Wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST.
Wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmuje: - 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.
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i techniczne,
- zakup i dowóz materiałów,
- wykonanie elementów robót,
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.
- uczestnictwo w odbiorach.
-wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki
-sprzątanie i czyszczenie po robotach

11. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH:
W rozliczeniu z Zamawiającym nie uwzględnia się kosztu robót tymczasowych i prac
towarzyszących – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są
usuwane po zakończeniu robót podstawowych. Rozliczeniu podlegają jedynie te
roboty tymczasowe i prace towarzyszące, które zostały ujęte w przedmiarze
kosztorysu nakładczego.
12. ODBIÓR ROBÓT
12.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń ST, 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 pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
12.2. 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
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odbioru zgłasza wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
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 ze ST i uprzednimi
ustaleniami
12.3. 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.
12.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
12.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości. Wykonawca po zakończeniu robót zgłosi pisemnie
Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do ostatecznego odbioru robót. Wykonawca
po zakończeniu robót, wpisem do dziennika budowy stwierdza całkowite zakończenie robót i
gotowość do ostatecznego odbioru robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do
odbioru ostatecznego będzie potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia odpowiednich dokumentów. 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 ze ST. 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 ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne wykonanych robót, komisja
wyceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy i o wartość dokonanej wyceny pomniejszy umowne wynagrodzenie
wykonawcy. 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 po ich wykonaniu protokolarnie potwierdzi ich wykonanie.
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12.5. 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 gwarancyjnym i okresie
rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu -robót z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. „Odbiór
ostateczny robót(końcowy) robót”.
13. PRZEPISY ZWIĄZANE
13.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
późn. zm.). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).
13.2. Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 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. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042 ).
13.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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