Załącznik nr 10 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ROBOTY REMONTOWO – INSTALACYJNE W BUDYNKACH AKADEMII
MUZYCZNEJ W POZNANIU, ul. Św. Marcin 87

Część II
Remont instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego
w węźle rozdzielacza i obiegów w kotłowni
w Budynku Zabytkowym, Budynku Dydaktycznym
CPV - 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Inwestor:
Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
61-808 Poznań ul. Św. Marcin 87.
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z robotami remontowo instalacyjnymi budynku zabytkowego,
budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej w Poznaniu tj.:
-

-

-

remontu instalacji centralnego ogrzewania polegający na wymianie uszkodzonych
grzejników, wymianie niesprawnych odcinających zaworów podpionowych,
Wymiany niesprawnych zaworów powrotnych przy grzejnikach i wymiany
niesprawnych automatycznych zaworów odpowietrzających w Budynku Zabytkowym
remont układu obiegowego (wymiana pomp) i rozdzielenie jednego układu na dwa
odrębne, wymiana niespranych kulowych zaworów podpionowych instalacji
grzejnikowej, wymiana pomp na rozdzielaczu w Budynku Dydaktycznym
spuszczenie wody z układu, płukanie instalacji, napełnienie i sprawdzenie szczelności

Budynek zabytkowy jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A 275.
1.2. Zakres stosowania ST:
Specyfikację Techniczną należy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”, realizacji oraz rozliczaniu robót
wymienionych w pkt. 1.1. Przyjęte w przedmiarach robót pozycje katalogowe stanowią
podstawę do wykonania i przedmiarowania prac.
1.3. Zakres robót objętych ST:
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót związanych z remontem pomieszczeń w budynku Akademii
Muzycznej.
W zakres prac wchodzą roboty ujęte w przedmiarze robót będących załącznikiem do SIWZ.
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Zakres robót obejmuje roboty instalacyjne:
1. remontu instalacji centralnego ogrzewania polegający na:
a. wymianie uszkodzonych grzejników,
b. wymianie niesprawnych odcinających zaworów podpionowych,
c. wymianie niesprawnych zaworów powrotnych przy grzejnikach
d. wymianie niesprawnych automatycznych zaworów odpowietrzających
2. remont układu obiegowego w kotłowni:
a. wymiana pomp
b. rozdzielenie jednego układu na dwa odrębne,
3. remont instalacji co i ct węzeł cieplny:
a. wymiana niesprawnych kulowych zaworów podpionowych instalacji
grzejnikowej,
b. wymiana pomp na rozdzielaczu
4. spuszczenie wody z układu, płukanie instalacji, napełnienie i sprawdzenie szczelności
Roboty tymczasowe i pozostałe prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót
podstawowych kalkulowane są w wycenie robót podstawowych.
Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów i sprzętu użyte w przedmiarze robót
i specyfikacji technicznej należy traktować jako określenie standardów parametrów
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiającego.
Nazwy własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznej dla urządzeń,
materiałów, sprzętu i wyposażenia należy traktować w określeniu: „i równoważne”.
Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (np. KNR, KNNR), podane w przedmiarach
robót, do których odnosi się Specyfikacja Techniczna określają:
1. zasady sporządzania przedmiaru (założenia szczegółowe zawarte w każdym z rozdziałów KNR, KNNR),
2. wykaz czynności które należy wykonać dla poszczególnych rodzajów robót (założenia
szczegółowe zawarte w każdym z rozdziałów KNR, KNNR i opis czynności przy poszczególnych tabelach),
3. zasady dokonywania obmiaru robót wykonanych.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót, ich zgodność z
przedmiarem robót, Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Ze względu na duże nasycenie sieci i
instalacji urządzeń elektroenergetycznych, gazowych, wod-kan i teletechnicznych
(światłowody) wszystkie prace ziemne należy wykonywać ręcznie dokonując wcześniej
próbnych przekopów i odkrywek
1.4.1. Przekazanie terenu budowy:
Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem robót, po podpisaniu
umowy.
Odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje w szczególności:
- organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz ponoszenie wszelkich kosztów z
tym związanych,
- opracowanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r.
Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
- opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót harmonogramu rzeczowego,
- szkolenie pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac,
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
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- zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy w energię elektryczną,
- wywóz materiałów rozbiórkowych, gruzu i odpadów na składowisko odpadów komunalnych,
- utylizację materiałów niebezpiecznych lub szkodliwych dla ludzi i środowiska naturalnego,
- utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku,
- prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągłość ruchu pieszego i bezpieczeństwo osób trzecich,
1.4.2. Dokumentacja projektowa:
Prace są realizowane na podstawie dokumentacji technicznej posiadanej przez inwestora i pod
jego nadzorem.
Po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą, instrukcje
użytkowania i konserwacji, deklaracje właściwości użytkowych, atesty i protokoły z
pomiarów.
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny być
omówione i podpisane przez osobę uprawnioną do dokonywania wpisów i akceptowane przez
osoby uprawnione.
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST:
Dostarczone materiały i wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną,
przedmiarem robót i ST.
Jeśli materiały lub roboty nie będą zgodne z w/w dokumentami i będzie to miało niekorzystny
wpływ na jakość robót, materiały takie zostaną wymienione a roboty wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy:
Wykonawca wykona oznakowanie i ogrodzenie placu budowy na okres niezbędny do prowadzenia prac, umieści tablice ostrzegawcze i informacyjne wymagane przez obowiązujące
przepisy BHP i prawo budowlane oraz poniesie wszelkie koszty z tym związane.
1.4.5. Ochrona środowiska:
Wykonawca ma obowiązek stosować obowiązujące przepisy ochrony środowiska naturalnego
podczas prowadzenia robót.
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa:
Wykonawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej,
posiadać sprawny sprzęt ppoż. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem
spowodowanym podczas realizacji robót przez jego pracowników.
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia:
Materiałów szkodliwych nie wolno stosować. Wszelkie materiały stosowane do robót mają
posiadać aprobatę techniczną i świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wydane przez uprawnione organy.
1.4.8. Przepisy BHP:
Wykonawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Zapewnić stosowanie
wymaganych urządzeń zabezpieczających, socjalnych, sprzętu i odzieży ochronnej oraz
wyposażenia zatrudnionych pracowników w sprawne i bezpieczne w użyciu narzędzia.
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2. Materiały.
2.1. Ogólne wymagania:
Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w
budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie /znak
B lub CE/.
Z uwagi na brak możliwości składowania na terenie materiałów sypkich ( piasek, żwir)
do wyceny i wykonania robót należy stosować gotowe zaprawy, masy samopoziomujące,
jastrychy betonowe i inne gotowe wyroby.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość.
Przed zastosowaniem materiałów wykonawca winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru
i przedstawiciela Inwestora.
-

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności
i zgodności z danymi producenta.
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz
wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

-

Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie mogą być stosowane i winny być usunięte
z terenu budowy.
Roboty, gdzie zastosowano materiały bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Inwestora, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Mogą one być nie odebrane i nie
zapłacone.

2.1. Materiały do robót instalacyjnych:
-

Według dokumentacji przetargowej,

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów:
Wykonawca winien zapewnić składowanie materiałów w sposób zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakości.
Materiały powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego
celu.
3. Sprzęt:
Należy stosować sprzęt nie powodujący złego wpływu na bezpieczeństwo pracowników i
jakość wykonywanych robót. Używany sprzęt powinien posiadać świadectwa dopuszczenia
do użytkowania, jeśli takowe są wymagane przepisami.
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4. Transport:
Należy stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
transportowanych materiałów i wykonywanych robót.
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu.
5. Wykonanie robót:
Wykonawca odpowiada za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót zgodnie przedmiarem robót, wymaganiami ST, projektem
budowlanym, decyzją Konserwatora Zabytków i wytycznymi wynikającymi z oceny stanu
technicznego budynku oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, Nadzoru Autorskiego i Nadzoru
Konserwatorskiego.
UWAGA: Roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie. Należy zachować warunki
bezpieczeństwa dla osób przebywających w budynku. W razie potrzeby wykonawca
opróżnia/zabezpiecza elementy wyposażenia uniemożliwiające mu wykonanie danego
zakresu robót. Roboty głośne (skuwania, rozbiórki mechaniczne) należy prowadzić po
wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu godzin realizacji. Wykonawca przedstawi przed
rozpoczęciem prac szczegółowy harmonogram realizacji prac poszczególnych zakresów.
Pracownicy powinni posiadać identyfikatory imienne i odpowiedni strój pozwalający na
rozpoznanie firmy.
Termin wykonania robót: 17.07.2017 r. – 23.09. 2017 r.
Szczegółowy termin i zakres robót określi harmonogram czasowy sporządzony przez
Wykonawcę.
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Roboty budowlane
5.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia,
zgromadzić potrzebne narzędzia, i sprzęt oraz wykonać lub zamontować odpowiednie zsypy
do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Materiały z rozbiórki należy usuwać na
bieżąco z budynku do pojemników a następnie utylizować (wywóz na wysypisko,
przekazanie do firm likwidujących materiały szkodliwe dla środowiska). Przy pracach
rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny
pracy w robotach budowlanych. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych
powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, kaski ochronne, okulary i rękawice, a wszystkie
narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie.

5.2. Roboty instalacyjne
Zakres robót instalacyjnych określa dokumentacja techniczna załączona do niniejszej
specyfikacji. Sposób ich wykonania należy na bieżąco uzgadniać z inspektorem nadzoru lub
przedstawicielem inwestora.
Zakres robót instalacyjnych w pomieszczeniach: zdemontować grzejniki i przerobić
podejścia.
.
-

-

-

-

Uwagi:
prace montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentów,
po zakończeniu robót montażowych dokonać niezbędnych badań i pomiarów, a protokoły z
ich wynikami przekazać użytkownikowi urządzeń w czasie odbioru ostatecznego. Opracować
metryki uziemienia.
przy wykonywaniu robót należy, stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub
deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane),
przed przystąpieniem do prac, wykonawca powinien przewidzieć wykonanie odpowiednich
pomiarów sprawdzających i identyfikujących ewentualne inne nie zinwentaryzowane instalacje lub urządzenia (dotyczy terenu zewnętrznego),
projekt obejmuje swym opracowaniem instalacje zinwentaryzowane w zasobach geodezyjnych i zinwentaryzowane podczas wizji lokalnej.
Zakończenie prac powinno zakończyć się dokumentacją powykonawczą. Mając na uwadze
fakt, iż projekt dotyczy budynku zabytkowego, w trakcie prowadzonych prac możliwe jest
występowanie problemów i zadań nie zawartych w niniejszym opracowaniu. Należy je
wówczas rozpatrzyć w ramach nadzoru autorskiego przy konsultacji z Inwestorem oraz
Konserwatorem Zabytków.
Wszelkie stosowane materiały powinny posiadać atesty lub dopuszczenia do stosowania
w zabytkach i odpowiadać obowiązującym normom.
Z uwagi na znaczenie budynku, którego dotyczy projekt oraz jego zabytkowy charakter, prace
powinny być przeprowadzane zgodnie z regułami sztuki budowlanej pod nadzorem służb
konserwatorskich i w kontakcie z Konserwatorem Zabytków. Ponadto wszelkie działania i
prace należy wykonywać ze szczególną starannością, zgodnie z przepisami technicznobudowlanymi a także pod nadzorem osób posiadających odpowiednie przygotowanie
6

Załącznik nr 10 do SIWZ
zawodowe.
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Wymagania ogólne:
Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna z
Dokumentacją Projektową, niniejszą specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót:
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru
wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych
dokumentów nie mogą być wbudowane.
7. Badania w czasie wykonywania robót.
7.1. Roboty budowlane:
Poprawność wykonania robót budowlanych polegać będzie na sprawdzeniu:
Roboty instalacyjne i nawierzchniowe:
prawidłowości wykonania i szczelności instalacji centralnego ogrzewania
prawidłowości wykonania i szczelności wymienianych zaworów i pomp,
prawidłowości montażu rur, właściwe spadki, szczelność połączeń instalacji c.o.,
prawidłowości zamontowania urządzeń,
prawidłowości zamontowania nowych i wymienianych grzejników c.o.,
8. Odbiór robót.
8.1. Rodzaje odbiorów:
Roboty podlegają:
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi końcowemu.
Odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu)
8.2. Odbiór robót zanikających:
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych na pisemne zgłoszenie
Wykonawcy wpisem do dziennika robót i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół zawierający ocenę robót i zalecenia,
które winny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki odbioru należy wpisać do
dziennika robót.
8.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku
do ich ilości, jakości i wartości. Dokonuje się go po przygotowaniu przez Wykonawcę
dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika robót z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
Inspektora nadzoru i Zamawiającego.
Do odbioru Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty, świadectwa dopuszczenia,
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dokumentację powykonawczą, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
itp.
Odbioru końcowego dokonują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w terminie
określonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia
robót.
Podczas odbioru należy:
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowokosztorysową, ST, i obowiązującymi przepisami.
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami.
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9. Przepisy związane
PN-68/B-10020
PN-75/B-12003
PN-90/B-14501
PN-70/B-10100

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
Cegły pełne i bloki drążone wapienno piaskowe.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy
odbiorze.
PN-B-10109:1998
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-10104-2005
Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego
przeznaczenia - Zaprawy o określonym składzie materiałowym,
wytwarzane na miejscu budowy.
PN-EN 771-1:2006
Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1 :
elementy murowe ceramiczne.
PN-EN 771-2:2006
Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2 :
elementy murowe silikatowe.
PN-EN 998-2:2004
Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1 : zaprawa
murarska.
PN-EN 998-1:2004
Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1 : zaprawa
tynkarska.
PN-75/B-10121
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych –
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.
PN-63/B-10143
posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych - Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285
Roboty malarskie budowlane, farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych
PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania ogólne.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami.
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa
długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
Errata N 1/2001.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
9
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PN-IEC 60364-6-61:2000
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.01
PN-81/B-10700.02
PN-64/B-10400

montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i
badania.
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wytyczne techniczne i technologiczne producentów poszczególnych materiałów używanych
w trakcie prowadzenia prac.
Dokumenty odniesienia - akty prawne
a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z
późniejszymi zmianami,
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z
2002 r. z późniejszymi zmianami,
c) 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 z 2003 r.
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. nr198 poz. 2042 z 2004 r.
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r. z późniejszymi zmianami,
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania, Dz. U. nr 237 poz. 2375 z 2004 r.
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130 poz. 1387 z 2004 r.
h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130 poz. 1386 z 2004 r.
i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 poz. 881 z
2004 r. z późniejszymi zmianami,
j) Ustawa – Prawo Energetyczne z dn. 10 kwietnia 1997r. tekst jednolity Dz. U. nr 89
poz.625 z 2006 r. z późniejszymi zmianami.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - Roboty
budowlane - wydanie aktualne.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” - Instalacje
sanitarne - wydanie aktualne.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” - Instalacje
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elektryczne - wydanie aktualne.
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