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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z remontem elewacji budynku w Bielsku-Białej przy ulicy Piastowskiej 44. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych. 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej dotyczy przedmiotu wyszczególnionego  

w punkcie 1.1 i przyjętych rozwiązań technicznych oraz obowiązujących przepisów i norm. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi. 

1.3.1. Roboty remontowe elewacji. 

Wykonane elementy remontu powinny być wykonane zgodnie z aprobatami technicznymi, 

kartami technicznymi i instrukcjami danego producenta. Roboty powinny być wykonane 

zgodnie ze sztuką budowlaną oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

Zakres robót objętych inwestycją: 

1) ustawienie rusztowań; 

2) demontaż rur spustowych, pionowych elementów instalacji odgromowej oraz innych 

urządzeń (w tym klimatyzatorów) i elementów zamocowanych do elewacji; 

3) demontaż obróbek blacharskich gzymsów; 

4) skucie ręczne luźnych tynków zewnętrznych, gzymsów oraz spodnich tynków gzymsów 

dachowych; 

5) czyszczenie elewacji wodą lub parą wodna pod ciśnieniem; 

6) dezynfekcja ścian preparatami przeznaczonymi do czyszczenia grzybów i porostów; 

7) wyrównanie chłonności i zwiększenia przyczepności podłoża poprzez gruntowanie ściany 

preparatem wzmacniającym podłoże (ATLAS UNIGRUNT ULTRA głęboko 

penetrujący); 

8) naprawa pęknięć podłoża, nałożenie warstwy szczepnej, podkładowej, uzupełniającej 

ubytki, uniwersalną zaprawą wapienno-cementową, zbrojoną włóknem szklanym; 

9) montaż rur spustowych, pionowych elementów instalacji odgromowej i innych 

zdemontowanych elementów i urządzeń (w tym klimatyzatorów); 

10) demontaż rusztowań; 

11) wywiezienie gruzu i ich utylizacja; 

12) uprzątnięcie terenu budowy. 
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1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami oraz  

z definicjami podanymi STWiORB. Ilekroć w STWiORB jest mowa o: 

1) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

2) terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy; 

3) aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie; 

4) wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową; 

5) kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę; 

6) materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 

7) poleceniu Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy; 

1.5. Nakłady robót budowlanych objęte zakresem. 

Nakłady obejmują czynności podstawowe podane w wyszczególnieniu robót oraz następujące 

czynności pomocnicze tj.: 

1) przygotowanie stanowiska roboczego, 

2) utrzymanie czystości i porządku stanowiska roboczego, 

3) wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

4) transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 

materiałów oraz elementów i wszelkiego drobnego sprzętu, 

5) zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obręb budynku materiałów, elementów, 

osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie ich na wskazanym 

miejscu na placu budowy łącznie z wywozem i utylizacją, 

6) ustawienie, przestawienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości całej elewacji, 
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7) układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, 

8) obsługiwanie sprzętu, 

9) sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, 

10) dobieranie, dopasowywanie materiałów, 

11) usuwanie wad i usterek oraz naprawiane uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 

robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

12) oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

13) wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszanie 

znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB. 

 

 Wykonawca zabezpieczy szczelnie elementy wyposażenia w taki sposób aby nie zostały 

one uszkodzone w trakcie robót budowlanych! 

 Wykonawca zabezpieczy szczelnie elementy nie demontowalne elewacji w sposób 

zapewniający pełną ochronę przed skutkami prowadzonych robót (w szczególności 

przed spadającymi fragmentami skuwanego tynku i gzymsów), 

 Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin, w tym dokonywanie 

pomiarów, badań i wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu daty i terminu. Wizja 

lokalna wykonana na koszt własny Oferenta! W celu przeprowadzenia wizji lokalnej 

należy kontaktować się z Panem Tomaszem Kowalikiem pod numerem telefonu: (33) 

812 26 45. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

robót budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie czystości  

i zabezpieczenia miejsca realizacji robót przed ingerencja osób trzecich w okresie realizacji 

kontraktu do odbioru końcowego robót. 

1.6.2. Zgodność robót z przedmiotem zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania  

i odbioru robót budowlanych. 

Przedmiot Zamówienia, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym  

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prowadzenia robót budowlanych  

w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, np. poręcze, oświetlenie, szczelne wydzielenie strefy remontowanej itp. Koszt 

zabezpieczenia terenu prowadzenia robót budowlanych nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ppoż.. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie realizacji robót  

i w pomieszczeniach biurowych i socjalnych pracowników. 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. 

1.6.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy 

takie jak: rurociągi i kable. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia instalacji 

powstałe z jego winy. 

1.6.7. 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 

nie spełniających 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. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnianiem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru. 

1.6.9. Stosowanie się do prawa i do innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zamieszczono  

w STWiORB. 
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2.2. Wymagania dotyczące materiałów. 

Stosowane materiały powinny mieć : 

1) oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajowa specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  

z wymaganiami podstawowymi, albo; 

2) 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; 

3) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Normą lub 

aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”; 

4) okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.3. Zastosowane materiały: 

2.3.1. Grunt: 

Szybkoschnący środek zapewniający prawidłową przyczepność materiałów budowlanych do 

podłoża, wzmacniający podłoże oraz ograniczający jego chłonność. Zastosowany grunt musi 

zapewnić dalsze wykonywanie robót na elewacji – w tym wykonanie ocieplenia metodą lekką-

mokrą. Dobierany do określonego materiału, który zostanie zastosowany. Zamawiający zaleca 

się zastosować wyrób typu nie gorszego niż ATLAS UNI-GRUNT ULTRA lub równoważny . 

2.3.2. Zaprawa naprawcza do spękań i rys: 

Zaprawa do naprawy pęknięć, warstwy sczepnej i podkładowej. 

Tynk wyrównawczy i porowaty tynk podkładowy, ubogi w alkalia,  

wg instrukcji WTA 2-9-04/D oraz EN 998-1, do nakładania w pojedynczych warstwach  

o grubości do 40 mm. 

Kolor: szary 

Gęstość nasypowa: ok. 1,0 kg/dm³ 

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: > 1 godzina 

Wytrzymałość na ściskanie: CS III 

Nasiąkliwość kapilarna: > 1,0 kg/m² 

Głębokość wnikania wody: > 5 mm 

Porowatość: > 50% obj.  

Reakcja na ogień (EN 998): Euroklasa A 1 

2.3.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 

badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 
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3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisano w STWiORB. 

3.2. Sprzęt. 

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z drobnego sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi. Oprócz powyższego sprzętu 

Wykonawca do wykonania robót i przewozu materiałów budowlanych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z: 

 do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 

pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

 samochodu dostawczego min. 0,9 t, 

 samochodu skrzyniowego do 5.0 t, 

 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t, 

 Koszy zsypowych wraz z rurami. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w STWiORB. 

4.2. Transport i rozładunek. 

Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem przed 

uszkodzeniami. Rozładunek powinien obywać się w sposób ręczny lub zmechanizowany przy 

zachowaniu pełnej ostrożności i ochrony przed uszkodzeniami. 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 do terenu prowadzenia robót budowlanych. Wybór środków 

transportowych powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii 

załadunku oraz odległości transportu. Wykonawca winien dysponować środkami transportu do 

przewozu materiałów w sposób bezpieczny, tak aby materiał nie uległ zniszczeniu i można go 

było prawidłowo wbudować. 

 

4.3. Składowanie. 

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. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB. 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5°C. 

5.3. Roboty remontowe elewacji. 

Wykonane elementy remontu powinny być wykonane zgodnie z aprobatami technicznymi, 

kartami technicznymi i instrukcjami danego producenta. Roboty powinny być wykonane 

zgodnie ze sztuką budowlaną oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

5.3.1 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami i ST-

00 „Wymagania ogólne". 

5.3.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Tynki zwykłe ze względu 

na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania 

powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

Wymagania i badania przy odbiorze". Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać 

zasad podanych w normie PN70/B10100 p. 3.1.1. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny 

być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. Gruntowanie, 

wykonanie warstwy pośredniej, wypełniającej powłoki fasadowej wykonać zgodnie z kartami 

technicznymi produktów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

5.3.3. Przygotowanie podłoży 

Przygotowanie podłoży dla poszczególnych etapów prac renowacyjnych tynków, tj. 

gruntowania, obrzutek, tynków renowacyjnych i sztukaterskich, wyprawek wierzchnich i farb 

należy wykonywać z zachowaniem wytycznych producenta zawartych w kartach technicznych 

produktów.  

Podłoże pod tynki musi być suche, mineralne, nośne i pozbawione substancji osłabiających 

przyczepność tynku (np. luźne i osypujące się cząstki, pył, wykwity, zabrudzenia). Spękane 

powierzchnie elewacji pokrywać zaprawą tynkową z użyciem tkaniny zbrojącej. 

Przed nakładaniem tynku, podłoże należy wstępnie zmoczyć (powierzchnie hydrofobowe 

zmoczyć wodą z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych). Nakładać na matowo 

wilgotne podłoże. 

5.3.4. Ogólne zasady wykonywania tynków. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone wszystkie 

roboty naprawcze ścian. Gruntowanie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5oC 

pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. W niższych temperaturach 

można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z, „Wytycznymi wykonywania robót budowlano- montażowych  

w okresie obniżonych temperatur”. 
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6. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentacji technicznych; 

 deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót opisano w STWiORB. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostkami obmiarowymi obmiaru dla wykonania przedmiotu zamówienia są: 

–  m (metr bieżący), m2 (metr kwadratowy), m3 (metr sześcienny), kpl. (komplet), szt. (sztuka) 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Odbiór wykonania robót podlega następującym etapom kontroli: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór pogwarancyjny. 

8.1.1. Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: 

 umowa wraz załącznikami, 

 opis przedmiotu zamówienia; 

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 kosztorys ofertowy, 

 odpowiedzi na ewentualne pytania oferentów,  

 dokumentacja powykonawcza (w tym kosztorys powykonawczy potwierdzony przez 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).  

 

8.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności. 

 w przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności wykonania robót lub zastosowania 

materiałów niezgodnie z założeniami przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu 

robót do stanu zgodności z wymaganiami; 

 potwierdzenie odbioru robót. Z odbioru robót komisja sporządzi protokół, który po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. W skład 

komisji odbioru zawsze powinien uczestniczyć kierownik robót, przedstawiciel 

Zamawiającego (Inspektor Nadzoru). 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysu 

powykonawczego, który powinien być zatwierdzony przez Zamawiającego lub ustanowionego 

przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wszelkie roboty dodatkowe nie ujęte w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego (tj. 

umowa wraz załącznikami, opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys 

ofertowy), na zapłatę których będzie wnosił Wykonawca powinny być przed ich wykonaniem 

zaakceptowane przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co do ich 

zasadności, wielkości i kosztów. 

Wszystkie składniki cenotwórcze kosztorysów winny być zgodne z kosztorysem ofertowym 

Wykonawcy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami prawnymi, 

warunkami technicznymi i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót. 

 

Akty prawne: 
 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

 Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r.  

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r  

 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r.  

 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

 Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku ( 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

Inne: 

 Instrukcje producentów. 

 Aprobaty techniczne. 

 Instrukcje prowadzenia robót montażowych. 

Opracował 


