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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST B-00 

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1 .1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z realizacją zadania: 

„Przebudowa części  istniejącego budynku szkoły – III etap” 
 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 

wymienionych w punkcie I .1 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 

1.3.1.  Aprobata techniczna  — 

Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, 

wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 

Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane 

są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów 
 

1.3.2. Budowa  — 

Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, przebudowa 

oraz modernizacja obiektu budowlanego 
 

1.3.3. Budynek  — 

Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 

1.3.4. Certyfikat  — 

Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę 

naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych 
 

1.3.5. Dziennik Budowy  — 

Opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń 

zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej między Inspektorem nadzoru, Wykonawcą  

i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu robot oraz wszystkich zdarzeń 

mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy. Z zapisów powinny 

wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy. 
 

1.3.6. Inspektor Nadzoru Budowlanego  — 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad 

robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane  

i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 
 

1.3.7. Kierownik budowy, Kierownik robót  — 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją 

placu budowy i procesem robót budowlanych, którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie 

uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 
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1.3.8. Księga Obmiaru —  

akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania  

przez Wykonawcę  obmiaru wykonanych robot w formie wyliczeń. 
 

1.3.9. Materiały  — 

wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową  

i Specyfikacjami Technicznymi. 
 

1.3.10. Odpowiednia (bliska) zgodność  — 

Zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 

określony to z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
 

1.3.11. Polecenie Inspektora Nadzoru  (Sprawującego nadzór) — 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 

1.3.12. Projektant — 

uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 

1.3.13. Przedmiar robót —  

wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 

1.3.14. Sprawujący nadzór (w przypadku braku potrzeby wyznaczania Inspektora Nadzoru) — 

Osoba wyznaczona przez Zamawiającego dla sprawowania nadzoru technicznego i technologicznego 

robót, odpowiedzialna za należyte i zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

wykonywanie robót. 

 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji są 

zawarte w: 

45000000-7 Roboty budowlane  

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne  

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz kompletny egzemplarz dokumentacji 

projektowej i ST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

robót. Wykonawca sam dokona wszelkich pomiarów dotyczących realizowanego zadania. 
 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 

tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane  

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.3. Organizacja robót, Zabezpieczenie terenu budowy. 

a) Zamawiający wymaga od wykonawcy zaplanowania i zorganizowania robót w sposób: 

- nie powodujący utrudnień w komunikacji miejskiej i ruchu pieszych na terenie i drogach przyległych 

do placu budowy, 

- nie powodujący zanieczyszczenia terenu przyległego do placu budowy oraz dróg publicznych.  

- gwarantujący zabezpieczenie interesów zamawiającego i osób trzecich. 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone swoimi działaniami na obiektach publicznych, 

na obiektach należących do zamawiającego oraz osób prywatnych. Wykonawca ma obowiązek 

zorganizować i prowadzić prace w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. 

d) Ochrona środowiska. 

W zakresie robot nie przewiduje się prac uciążliwych oraz szkodliwych dla środowiska. 

e) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 

            aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 

1.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy na terenie placu budowy oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora  Nadzoru (Sprawującego 

Nadzór). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone  

w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora  Nadzoru (Sprawującego 

Nadzór) powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem robót, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru (Sprawującego Nadzór). Ogólne wymagania 

dotyczące wykonania  

i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

 

 

1.7. Dokumentacja robót 

Dokumentację robót stanowią: 

•   dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

•   dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące 

stosowania wyrobów, 

•    protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami  

z badań kontrolnych, 

•    dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót  

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 

2. MATERIAŁY 

  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

 

2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  

albo  

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  

i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,  

albo  

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

• dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

• wszystkie produkty powinny posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

 

2.4. Warunki przechowywania i składowania 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie  

z instrukcją producenta oraz odpowiednią aprobatą Techniczną 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  

Kod CPV45000000-7.  

 

3.2.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 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. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  

Kod CPV45000000-7.  

 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach i terenie samej budowy. 

 

4.3. Transport i składowanie materiałów  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

Kod CPV 45000000-7. 

5.2. Szczegółowy zakres robót określa „PRZEDMIAR ROBÓT”;  

Technologia i wymogi wykonania robót są zawarte w dokumencie: „OPIS TECHNICZNY  

do projektu wykonania robót budowlanych”. 

5.3. Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi niniejszej 

Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

5.4. Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót w warunkach utrudnionych z uwagi na lokalizację obiektu 

w centrum Miasta Jasła przy ruchliwej ulicy z dużą ilością pieszych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST  

Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7. 

 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco,  

w miarę postępu robót:  
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- jakości używanych przez Wykonawcę materiałów,  

- zgodności wykonywanych robót z wymaganiami ST.  

W szczególności obejmują: 

- prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót. 

- zgodność robót z przedmiarem 

 

 

6.3. Wymagania szczegółowe 

a) W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów, 

- sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, 

- kontrolę prawidłowości wykonania robót 

- kontrolę poprawności i jakości wykonania, 

- ocenę estetyki wykonanych robót. 

b) Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

- sprawdzenie materiałów 

- sprawdzenie trwałości połączeń 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

Kod CPV 45000000-7. 
 

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywistych 

ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe 

roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania robót, 

pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru (Sprawującym Nadzór). 
 

7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania: 

Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
 

7.2.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe  

dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

Kod CPV 45000000-7. 
 

8.2. Odbiór robót 

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 

badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć 

jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm 

kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą  

i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  

Kod /CPV 45000000-7. 

 

9.2. Zasady rozliczania płatności 

Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym określonym 

w umowie, 
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Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu osiągnięcia 

zakładanej kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej kontraktem 

korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. 

Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz koszty użytych 

wszystkich potrzebnych materiałów sprzętu pomocniczego jak również koszty: 

• roboty przygotowawcze, pomiary, 

• transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów, 

• układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy, 

• koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, 

• koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, zawinionych przez 

wykonawców, utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych, 

• czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych, 

• koszty składowania gruzu na wysypisku, 

• koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami koniecznych uzgodnień  

i pozwoleń, 

• związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. Nr 19, poz. 177. z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach 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). 
 

10.1.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dz. U. z 15.06.2002r) wraz z późniejszymi zmianami. 

– 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). 
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– 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). 

– 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). 
 

10.1.3. 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. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 


