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1 WSTĘP
Pod pojęciem Specyfikacji Technicznych, które wystąpi w SIWZ naleŜy rozumieć Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r do
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznych / ST /.
Specyfikacja Techniczna – „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania :
Budowa grodu historycznego z zabudową towarzyszącą, Racibórz ul.Markowicka dz.nr 544/49

W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi Warunkami
Umowy przewaŜające znaczenie będą miały warunki określone w Umowie.
1.2
Zakres stosowania / ST /.
Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i umownych naleŜy stosować w zleceniu i
wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
Integralną część opracowania stanowią : Projekt Budowlany i Przedmiar Robót.
1.3
Zakres robót objętych / ST /.
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót. Roboty,
których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umoŜliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt. 1.1.
1.3.1

Ogólny opis zakresu robót

45422000-1

Roboty ciesielskie

Przedmiotem opracowania jest
budowa grodu historycznego z zabudową towarzyszącą wraz z
uzgodnieniami i kosztorysami, na działce nr 544/49 w Raciborzu ul.Markowicka.
Powierzchnia opracowywanego terenu

7500 m2

Projekt grodu historycznego zakłada wydzielenie na terenie dwóch części: grodu oraz przedgrodzia. Cały
teren będzie ogrodzony. Gród został wydzielony palisadą (ostrokołem). Podzielono go na ostrokół z blankami
oraz prosty. Wejście do grodu prowadzi Brama główna z basztą. Na terenie grodu wydzielono miejsca na
chatę główną ( międzysłupową ), chatę palisadową, wiatę dwuspadową, ziemiankę, stanowiska do strzelania
z łuku oraz rzutu oszczepem i toporem. Miejsce kultu zlokalizowano na najwyŜszym miejscu na działce.
Studnię umieszczono w pobliŜu projektowanej drogi i miejsc z ławami. Główną komunikację stanowić będzie
drewniana droga. Wokół ostrokołu ( po obu stronach baszty ) zaprojektowano pomost. Gród posiada cztery
wejścia - jedno centralne przez basztę, drugie ( dla słuŜb technicznych ) przez bramę . szerokośći 4m oraz
trzecie i czwarte wzdłuŜ ulicy Markowickiej.
W części przedgrodzia wydzielono teren na organizowanie turniejów walk i pokazów. We wschodniej części
przedgrodzia zlokalizowano park maszyn oblęŜniczych, w którym będą znajdować maszyny oblęŜnicze tj:
maszyny miotające, tarany, wieŜa oblęŜnicza.

1.4.

Określenia podstawowe
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar Robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)
Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu i gruzu na odkład,
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące realizacji Umowy

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz robót poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w
szczególności:
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i
nienaruszalnością ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy Teren Budowy przed
dostępem osób nieupowaŜnionych.
(b) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca umieści tablicę informacyjną oraz tablice
ostrzegawcze,
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji
robót.
(c) Koszt zabezpieczenia Teren Budowy i robót poza terenem budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, iŜ jest włączony w Cenę Zadania.
2. MATERIAŁY
2.1 Wstęp
1. Materiały pochodzące z rozbiórki – do utylizacji zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 )

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z oferta oraz utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy, nie powodując zagroŜenia dla środowiska.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym Zadaniem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
INWESTKOSZT Nadzór Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata
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transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu
Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umowa, oraz za jakość zastosowanych
materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
5.2. 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 wykończenia robót Wykonawca będzie:
(a) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych następstwie jego sposobu działania. Stosując
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
1. Zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
2. Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
3. MoŜliwością powstania poŜaru.
5.3. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
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 nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapienienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.
5.5. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót
od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego.
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5.6. Stosowanie przepisów prawa i norm
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robót.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władzę centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty.
5.7. Tablice informacyjne
Wykonawca robót jest zobowiązany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic informacyjnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakości materiałów.
6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Do uŜycia dopuszczone będą tylko te materiały , które posiadają :
• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych.
• deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z :
- Polska Normą lub
- aprobata techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej normy,
Inspektor dopuści do uŜycia tylko materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z
warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i STWiORB.
6.3. Dokumenty budowy
1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od rozpoczęcia robót do Odbioru Końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku
chronologicznym.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
• Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
• Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
• Daty zarządzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,
• Zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów Robót,
• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,
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•

Inne istotne informacje o przebiegu robót,

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:
• Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
• Protokoły przekazania Terenu Budowy,
• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• Protokóły odbioru robót,

2) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub w
biurze Wykonawcy robót. Zaginiecie, któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Przyjęto ryczałtowy sposób rozliczenia robót.
8. PRZĘJECIE ROBÓT
8.1. Procedura przejęcia robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) Odbiór częściowy
b) Odbiór końcowy
c) Odbiór pogwarancyjny.
8.2. Odbiór robót.
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia
przystąpi do odbioru robót.

Komisja

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
8.4. Odbiór końcowy robót
Odbiór robót naleŜy wykonywać z uwzględnieniem niŜej podanych uwarunkowań:
• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
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•
•

•
•

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przekazania dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.
Inspektor Nadzoru wystawi Protokół odbioru robót
stwierdzający zakończenie robót po
zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiającego.
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmę równieŜ udział w przekazaniu.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Rysunkami i Specyfikacjami.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• Rysunki z ewentualnymi naniesionymi zmianami, w przypadku dopuszczalnych zmian zgodnie z
wymaganiami przepisów prawa budowlanego,
• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu,
• Ustalenia technologiczne,
• Dzienniki Budowy
• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
• Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego
robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań
ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalone ogólne
Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robót.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na
jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
• Robociznę bezpośrednią,
• Wartości pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprzętu na Terenu Budowy i z
powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy),
• Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą, place personelu i kierownictwa budowy, pracowników
nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy koszty dotyczące oznakowania robót,
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczące wykonanych
robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny
zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie
realizacji robót w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do
cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycje w Wycenionym Przedmiarze robót
jest ostateczna i wyklucza moŜliwość zadania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych ta pozycja
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kosztorysową.
9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Podstawą płatności będzie pozytywny protokół odbioru robót budowlanych. Podstawą płatności są ceny
ryczałtowe.
9.3. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:
•

Ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót

Urządzenia będą posiadały tabliczki znamieniowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji urządzenia.
Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeŜenia itp. Niezbędne do
identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje Techniczne w roŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe,
instrukcje. NaleŜy je traktować jako inteligentna cześć i naleŜy je czytać wyłącznie z Rysunkami
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich
zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostanie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty będą wykonane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (
PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo o
przepisami obowiązującymi w Polsce.

2. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
3. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).
4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr 7,
poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),
5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.)
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 )
8. Ustawa o ochronie przeciwpoŜarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.,
9. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity – Dz. U.
Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z póŜn. zm.,
10. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektórych ustaw,
Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz.
690, 2002 r.
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. Nr 92, poz. 460 z 1992
r., z późn. zm.).
13. 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.
1125, 1126, 2003 r)
14. 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, 2003
r.),
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15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót
budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002 r.)
16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)
17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z późn. zmianami
(Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)
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