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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Ogólna Specyfikacja Techniczna OST - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach realizacji  zadania: 

 

„Budowa parkingu na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 51 i 54, obręb 

468 przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy„ 

 

1.2. Zakres stosowania OST  

 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i 

przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w 

języku polskim. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

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

Ogólną Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dokona  wizji lokalnej obiektu i planowanych robót. 

 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w SIWZ przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.4.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Przetargową i Specyfikacją Techniczną 

 

Ogólna Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

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

wykonane Roboty i dostarczone materiały, ich parametry, będą zgodne z Dokumentacją 

Przetargową i Specyfikacją Techniczną. 



W przypadku gdy parametry materiałów lub Roboty nie będą zgodne z Dokumentacją 

Przetargową i ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 

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

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren robót w należytym stanie (porządku), 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Robót oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 

wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

l) Lokalizację  magazynów materiałów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  

    toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

         c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach 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. 

 

 1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

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

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.  

 

Określenia podstawowe: 

 

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

 
2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 

Parametry materiałów stosowanych do wykonywania robót powinny być zgodne lub wyższe od 

parametrów zawartych w dokumentacji przetargowej i zgodne z  obowiązującymi normami, 



posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację Inspektora 

Nadzoru. 

Ewentualne określenie nazwy własnej lub handlowej materiału zawarte w Dokumentacji 

Przetargowej i ST stanowi przykładowe określenie własności parametrycznych i nie stanowi  

sugestii , konieczności ich stosowania oraz nie stanowi narzucania technologii, natomiast 

parametry materiałów nie mogą być gorsze od przykładowych. 

 

Materiały użyte do wykonywania robót muszą być zaakceptowane przez Inspektora.  

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 

postępu Robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

 

2.3. 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. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 

umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 

 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 



 
WYMAGANIA OGÓLNE ZASAD WYKONYWANIA BADAŃ I POMIARÓW: 

 

-po zakończeniu robot należy przeprowadzić  próby montażowe obejmujące badania i pomiary: 

-pomiar rezystancji uziemień, 

Na podstawie  obowiązujących przepisów wprowadzonych przez Ustawy „Prawo Energetyczne”  

I  „Prawo Budowlane” oraz normę PN-IEC 60364-6-61:2000 można sformułować następujące 

wymagania  ogólne  dotyczące badań instalacji i zasilanych z nich urządzeń elektrycznych: 

1.w czasie przeprowadzania  sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować   środki 

ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia oraz 

zainstalowanego wyposażenia; 

2.badania odbiorcze i okresowe powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające ważne 

uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno pomiarowych w zakresie  

eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych; 

3.każda instalacja, urządzenie lub układ urządzeń elektrycznych powiązanych funkcjonalnie 

podczas montażu i/lub po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji oraz 

okresowo w czasie użytkowania powinny być poddane badaniom, czyli oględzinom i próbom w 

celu sprawdzenia czy spełniają stawiane wymagania. 

 

Do  realizacji  zamówienia  należy  użyć  nowych  materiałów i urządzeń atestowanych, 

zgodnie  z  wymienionymi  w  przedmiarze  robót.   

 

 

3. WYMAGANIA  W  ZAKRESIE  PRAWIDŁOWOŚCIWYKONANIA  

ROBÓT  I  ICH  ODBIORU  PRZEZ INWESTORA. 
 

 

3.1.Przy  odbiorze  robót  należy  sprawdzić  zgodność  robót  z  dokumentacją oraz  zgodność z  

normami  i  zasadami  wiedzy  budowlanej oraz poleceniami Zamawiającego.  

 

Wszystkie użyte  materiały  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  i certyfikaty  dołączone  do  

dokumentacji  powykonawczej  zadania. Ponadto należy dołączyć  zestawienia  wbudowanych  

materiałów.      

 

4.  SPRZĘT 

 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

ST.  



Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Przetargowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.  

 

5. TRANSPORT 

 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 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 Przetargowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 

przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych 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 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Przetargową wymaganiami ST. 



Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji 

Przetargowej i w ST, a także w normach , wytycznych i uzgodnieniach. Polecenia Inspektora 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

                                   

7.  KONTROLA  JAKOŚCI 

 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do wykonania  Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary, badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Przetargowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

 

    7.2.   Certyfikaty i deklaracje 

 

Wykonawca i Inspektor może dopuścić do użycia tylko te 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 dokumentów technicznych,    

-     deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-     Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które 

spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 



Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiór częściowy, 

d) odbiorowi końcowemu. 

 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego w uzgodniony sposób, gdy tylko wymagający kontroli 

lub odbioru zakres robót, będzie do tego gotowy, przed ich zakryciem. Zamawiający 

niezwłocznie nie dłużej niż w przeciągu trzech dni przeprowadzi badanie, inspekcję, pomiary lub 

próby. Jeśli Zamawiający nie wykona tych czynności w terminie trzech dni i nie przekaże  

w uzgodnionej formie informacji uzasadniającej wydłużenie terminu badań i sprawdzeń 

Wykonawca może przyjąć, że Zamawiający odebrał zgłoszone elementy robót bez zastrzeżeń.  

Jeżeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o wykonaniu elementów robót wymagających 

kontroli przed zakryciem, to na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie odkryć uprzednio 

zakryte elementy roboty dla umożliwienia ich zbadania przez Zamawiającego. Koszt odkrycia i 

przywrócenia poprzedniego stan robót pokryje Wykonawca. 

Jeżeli w wyniku badania, inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, że wyroby i 

materiały budowlane, maszyny i urządzenia lub wykonawstwo są wadliwe lub w inny sposób 

niezgodne z Umową to Zamawiający je odrzuci powiadamiając o tym Wykonawcę z 

odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca winien niezwłocznie wymienić 

wadliwe materiały wyroby, urządzenia, naprawić wadę lub w inny sposób spowodować, aby 

odrzucony uprzednio przedmiot spełniał wymagania Umowy co winno zostać potwierdzone 

pozytywnym wynikiem ponownych prób. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Przetargową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

  

8.2. Odbiór częściowy 

 



Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inspektor. 

8.3. Odbiór wstępny Robót 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inwestora. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Przetargową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robot wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

8.3.1 Dokumentacja powykonawcza 

 

Do Wykonawcy należeć będzie wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnej z przepisami 

Prawa Budowlanego i pokazującej stan rzeczywisty po zakończeniu robót, zastosowane 

materiały, geometrie układów oraz zawierającej wszystkie istotne informacje z punktu widzenia 

przyszłego użytkownika.  

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu 

powykonawczą dokumentację geodezyjną oraz przekaże ją do właściwego urzędu 

prowadzącego zasób geodezyjny. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów, instrukcji obsługi, deklaracji 

zgodności, wszelkiego rodzaju certyfikatów, materiałów i sprzętu dostarczonego w ramach 

inwestycji.  

 

8.4. Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 



Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest potwierdzenie przez Zamawiającego 

uzyskanie decyzji dopuszczającej do użytkowania powstałe w wyniku prac obiekty budowlane. 

Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania od 

Nadzoru Inwestorskiego potwierdzenia, o którym mowa powyżej. 

 

9. Przepisy związane 

 
- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 

 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z 

późniejszymi zmianami. 
 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 

2004 r.). 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004. 

 
- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, 

poz. 664 z późniejszymi zmianami. 

 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011). 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 

poz. 2041). 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr  120, poz. 1126). 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133). 

 
      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych  

            wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386). 

 
- Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

W  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej budynków, innych obiektów  budowlanych i terenów 
(Dz.U.Nr 121, poz.1138). 

 

 


