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1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:
- tytuł robót: " Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków "A" i "B" Wydziału 
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w 
Szczecinie. Zewnętrzne oświetlenie akcentujące”;
- miejsce wykonania robót:  ul. Cukrowa 8 w Szczecinie.
1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4.Określenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, obiekt małej architektury.
1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne, 
hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.
1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.5. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez zaplecze budowy.
1.4.6. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.
1.4.7. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu - także 
dziennik montażu
1.4.8. Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 
inspektora nadzoru.
1.5.2. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych
1.5.3. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia 
i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy



1.5.4. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 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 stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacja 
projektowa i specyfikacjami technicznymi.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na 
niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu 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, dozorców, wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych.
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca 
będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi
- zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami
- możliwością powstania pożaru
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony pożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz 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.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie na i z terenu robót.



1.5.10. 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 odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie.

1.5.11. 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 ostatecznego.

2. Materiały
2.1. Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach 
Technicznych (ST).
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje 
możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. Sprzęt
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. Transport
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
p r z e w o ż o n y c h m a t e r i a ł ó w . 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
n a k o s z t W y k o n a w c y . 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 



zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót
5.1.Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
5.2.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
5.2.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel wykonawcy.
6.2. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie.
7.2. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót zanikających.



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.
8.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbiór ostateczny.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu ilości oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności
Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i 
przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie).

10. Przepisy związane
-  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami;
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
późniejszymi zmianami;
-  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 z 
późniejszymi zmianami;
-  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych 
robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego z późniejszymi zmianami ;
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi 
zmianami;
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z 
późniejszymi zmianami;
-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 
zagrożenie albo, które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów z późniejszymi 
zmianami;
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1.CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:
- tytuł robót: " Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków "A" i "B" Wydziału 
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w 
Szczecinie. Zewnętrzne oświetlenie akcentujące.”;
- miejsce wykonania robót:  ul. Cukrowa 8 w Szczecinie.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania 
specyfikacji technicznej szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3.Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad 
wykonywania i odbioru robót związanych z wykonaniem zewnętrznego oświetlenia 
pomnika oraz masztów wraz z linią zasilającą nn.

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.5.Dokumentacja robót montażowych
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:
–

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

–

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ;

–

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 ;

–

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, karty techniczne wyrobów lub 



zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,
–

protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i 
ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

–

dokumentacja powykonawcza .
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem:
– spełniania tych samych właściwości technicznych,

przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 
elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt 
oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub 
jego upoważniony przedstawiciel:
dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 
określonego systemu oceny zgodności;
wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji 
ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne;
oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z 
obowiązującymi przepisami;
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa;
wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z 
indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z 
nim uzgodnioną;
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia 
ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń 
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej, uziemienia powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych).



2.2.1. Obudowy
Przy masztach posadowić szafkę kablową z fundamentem. Szafka wykonana 

z izolacyjnego, samogasnącego kompozytu poliestrer + włókno szklane. Stopień 
szczelności  minimum IP44, wytrzymałość mechaniczna IK10. Wymagania ogólne 
dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych podane są w 
PN-EN 62208:2006, rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych w PN-EN 60439. 
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z 
PN-EN 60446:2004. 

2.2.2. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic
Linia kablowa zabezpieczona w istniejącej rozdzielnicy budynku B 

bezpiecznikami, obwody oświetlenia zabezpieczone i załączane wyłącznikiem 
zmierzchowym w szafce kablowej. 

2.2.3.Kable i przewody
Przy budowie linii kablowych stosować kable zgodne z dokumentacją projektową. 

Linie kablowe NN wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.". Bębny z kablami należy 
przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu.

2.2.4. Folia
Folię należy stosować do oznaczenia trasy linii kablowych kabli. Dla linii 

kablowych NN stosować folią niebieską z uplastycznionego PCW o grubości co 
najmniej 0,3mm, gat. I. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone 
kable, lecz nie węższa niż 20 cm.

2.2.5. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 
elektrycznego. Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe 
na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. 
Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 
powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na 
przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW). Rury na przepusty kablowe 
należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed 
działaniem sił mechanicznych.

2.2.6. Piasek
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom 
BN-87/6774-04.

2.2.7.Sprzęt oświetleniowy
Oprawy oświetleniowe masztów z regulowanym kierunkiem świecenia, 

stopień szczelności IP67, wytrzymałość mechaniczna IK10 (oprawa najazdowa), 
obudowa z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo, szyba ze szkła 
hartowanego, srebrny pierścień ze stali nierdzewnej, aluminiowy odbłyśnik, montaż w 
podłożu w puszce montażowej. Źródło światła – żarówka halogenowa 70W/230V. 

Oprawy oświetleniowe pomnika z asymetrycznym odbłyśnikiem, stopień 
szczelności IP67, wytrzymałość mechaniczna IK10 (oprawa najazdowa), obudowa z 
odlewu aluminiowego malowanego proszkowo, szyba ze szkła hartowanego, srebrny 
pierścień ze stali nierdzewnej, aluminiowy odbłyśnik, montaż w podłożu w puszce 
montażowej. Źródło światła – żarówka halogenowa 70W/230V. 

2.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych



Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,
– 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, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót 
montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów 
i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
norm. W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach 
(oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent 
zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza 
opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). Pozostały 
sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. 
Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem 
oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów 
opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 3
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru.
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 4
4.2.Transport materiałów 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy 
zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne 
temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i 
– 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. Należy stosować 
dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
jakość wykonanych robót.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz 
poleceniami inspektora nadzoru. 

5.2.Montaż opraw oświetleniowych i urządzeń.
Posadowienie szafki kablowej na fundamencie, wyłączniki nadprądowe, 

rozłącznik bezpiecznikowy oraz przekaźnik zmierzchowy instalowane na szynie 
montażowej, oprawy oświetleniowe instalowane w gruncie w dedykowanych 
puszkach zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3. Układanie kabli



5.3.1. Ogólne wymagania
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu 
powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli 
lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, 
układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami 
chemicznymi i atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powłoki,
- nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.3.2. Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 

wskazana przez producenta. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Wzrost 
temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii 
kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie 
powinien przekraczać 5ºC.
5.3.3. Zginanie kabli

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, 
przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż podany przez 
producenta. Jeżeli jest brak danych to promień gięcia nie powinien być mniejszy niż 
określony w N SEP-E-004 p-kt. 2.5.3.

5.3.4. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w 

pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości, co 
najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego 
lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim 
gruntem. Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, 
następnie warstwą piasku lub rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm. Folię z 
tworzywa sztucznego do oznaczenia trasy linii kablowej powinna znajdować się nad 
kablem na wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35cm. W przypadku 
skrzyżowań oznaczenia linii krzyżujących się powinny znajdować się na tej samej 
wysokości. Grunt należy zagęszczać warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01 [14].
Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej 
powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż 0,7m przy szerokości rowu 0,4m.
Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości 
wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.
 
5.3.5. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 
90° i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z 
krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony 
bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu 
skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy 
skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad 
rurociągami. 

5.3.6. Układanie przepustów kablowych
Przepusty kablowe należy wykonywać z rur z PCW. Przepusty kablowe 

należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia 
mechaniczne. Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona 
od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 40 
cm – od powierzchni chodnika i 80 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej 
do ruchu kołowego. W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji 
nierozbieralnej, przepusty powinny być wykonywane metodą wiercenia poziomego, 
przewidując przepusty rezerwowe dla umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub 



wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg.

5.3.7. Oznaczenie linii kablowych
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe 

oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i 
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. Kable ułożone w 
powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w 
takich miejscach i w takich odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało 
trudności. Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające:

- Symbol i numer ewidencyjny linii,
- Typ kabla,
- Znak użytkownika kabla,
- Rok ułożenia kabla.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7 pkt 6
6.2.Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 

końcowych polegających na kontroli:
–

zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
–

zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
–

stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do 
kabli i przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych 
materiałów,

–

sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
–

poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji 
elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,

–

poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej,

–

poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,

6.3.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 
spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za 
niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i 
wielkość potrąceń za obniżoną jakość.



7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
ROBÓT
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7
7.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji 
elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:
dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m;
dla kabli i przewodów: m;
dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.;
dla urządzeń: szt.;
 
7.3.W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji 
elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić 
inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8
8.2.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających
8.2.1.Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in. przygotowanie podłoża do montażu kabli i 
przewodów, opraw oświetleniowych

8.2.2.Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), 
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z 
obowiązującymi przepisami i projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i 
podtynkowych.

8.2.3.Odbiór końcowy
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót 
należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem 
użytkownikowi urządzeń zasilających.
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:
- izolacji torów głównych,
- izolacji torów pomocniczych,
- działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,
- działania mechanicznego łączników, blokad itp.,
- instalacji ochronnej.
- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami 

przeprowadzania badań.



Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-
HD 60364-6.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-EN 60529. Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP); 
PN-EN 60446. Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów 
barwami albo cyframi;
PN-EN 62208. Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. 
Wymagania ogólne;
PN-EN 60439-2. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania 
dotyczące przewodów szynowych; 
PN-EN 60439-1. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy 
badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu; 
PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe;



PN-HD 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa;
PN-IEC 60364-4-42. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego;
PN-IEC 60364-4-43. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym;
PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie;
PN-IEC 60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym;
PN-IEC 60364-5-51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne;
PN-IEC 60364-5-52. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie;
PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów;
PN-IEC 60364-5-53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza;
PN-HD 60364-5-54. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne;
PN-IEC 60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa;
PN-IEC 60898. Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych;
PN-EN 50146. Opaski przewodów do instalacji elektrycznych ;
PN-EN 60445. Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków 
urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego;
PN-EN 60446. Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów 
barwami albo cyframi (oryg.);
PN-EN 60664-1. Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia -- Część 1: Zasady, wymagania i badania ;
PN-EN 60670-1. Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych 
instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Część 1: Wymagania ogólne ;
PN-EN 60799. Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 
pośredniczące;
PN-EN 60898-1. Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów 
prądu przemiennego ;
PN-HD 60364-6. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie;
PN-EN 60947-3. Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: 
Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami 
topikowymi  
10.2.Ustawy
–

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi 
zmianami;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami;
10.3.Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 



funkcjonalno-użytkowego z późniejszymi zmianami;
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z 
późniejszymi zmianami;

–

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym z późniejszymi zmianami;

–

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów 
budowlanych oznakowania CE z późniejszymi zmianami;


