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1. Wstęp 
 
 Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych i 
specjalistycznych umoŜliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe techniczne i na 
wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. 
Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych 
na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę. 
 
Integralną częścią Ogólnej Specyfikacji Technicznej  jest Projekt budowlano – wykonawczy na 
podstawie, którego moŜna określić szczegółowy zakres i rodzaj robót potrzebnych do wykonania 
prac budowlanych. 
 
1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są ogólne wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową części budynku byłej 
szkoły na mieszkalne lokale socjalne w miejscowości Lubnów. 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
 
 Ogólna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu wymienionych w pkt. 1.1., a w szczególności : 
 
     a) Wykonania robót murarskich, 
     b) Wykonania robót betoniarskich i posadzkowych, 
     c) Wykonania robót gipsowych, 

d) Wykonania robót dociepleniowych i dekarskich, 
e) Wykonania robót instalacyjnych elektrycznych, 
f) Wykonania robót instalacyjnych sanitarnych t.j. Wod.-kan., c.u.w., c.o., 

 
 
1.3. Strona zamawiająca 
 
Gmina Pokój 
Pokój , ul. Sienkiewicza 8 
 
1.4. Inwestycja 
 
Przebudowa części budynku byłej szkoły na mieszkalne lokale socjalne 
 
1.5. Lokalizacja inwestycji 
 
Lubnów – działka nr 238. 
 
1.6. Grupa robót związanych z inwestycją 
 
            roboty budowlane zrealizowane w oparciu o: 

- Projekt budowlany i instalacyjne 
 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
kalkulowane są w wycenie robót podstawowych. 
 
 



2. Określenia podstawowej 
 
 Określenia podstawowe w niniejszej OST są zgodne z ustawą Prawa Budowlanego oraz 
określeniami w obowiązujących odpowiednich Polskich Normach. 
 
3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektową. 
 
3.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac 
 
 Zamawiający przekaŜe Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dziennik Robót i 
Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze projektu budowlanego i Ogólną Specyfikację 
Techniczną. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu miejsca 
wykonywania prac do chwili odbioru końcowego robót. 
 
3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
 

– Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy przed rozpoczęciem robót, 
– Dokumentacja Projektowa Powykonawcza zawierająca zmiany w stosunku do 

dokumentacji projektowe oraz instrukcje eksploatacji, do opracowania przez 
Wykonawcę w ramach ceny ustalonej w wyniku przetargu. 

 
Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych robót. 
Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej naleŜy przedstawić w formie ryczałtu w ofercie 
przetargowej. 
 
3.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Ogólna Specyfikacją Techniczną 
 
 Dokumentacja Projektowa i OST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora 
Wykonawcy stanowią podstawę wykonania prac. 
W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektowa lub 
OST i wpłynie to na niezadowalająca jakość prac, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi. 
 
3.4. Zabezpieczenia terenu budowy 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aŜ do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności: 
– zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 

– Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu kaŜdego elementu 
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 
3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywanie 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: 



– 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 w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 

– lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
– Wywóz gruzu z terenu budowy moŜe odbywać się na składowiska o uregulowanym statusie 

prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru. 
 
5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona 
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 uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania, jeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji jak : rury, kable, itp. 
 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
3.9. Ograniczenie obciąŜenia osi pojazdów 
 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do nietypowych wagowo 
ładunków i o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
 
3.10. 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 nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 



sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przetargowej. 
 
3.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do wykonywania prac od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia protokołu 
końcowego robót. 
 
3.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
 
3.13. Odbiory 
 Wykonawca w ramach ceny przetargowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli 
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane, wykonawca zobowiązany jest 
wykonać własnym staraniem. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie s\koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane” 
 
4. Materiały 
  
 Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania, muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Z 2003 r. 
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 
4.1. Źródła pozyskiwania materiałów 
 
 Wszystkie materiały przewidywane do uŜycia będą zgodne z dokumentacją i polecaniami 
Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed uŜyciem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów i fakt dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklarację zgodności z 
obowiązującymi przepisami i normami lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. 
 
4.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy lub złoŜone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. KaŜdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem. 
 



4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich uŜycia, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości  do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
5. Sprzęt 
 
 Do wykonania robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt 
właściwy dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
Sprzęt musi być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na ten sprzęt oraz 
musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
 
6. Transport 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną korzystnie na jakość wykonywania robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się 
po drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciąŜenia oś. 
Transport materiałów i sprzętu powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta . 
Wyładunek materiałów i sprzętu musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności 
uniemoŜliwiających ich uszkodzenie. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
Wykonanie robót 
 
 Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podpisania umowy oraz pisemnego przekazania 
placu budowy Wykonawcy przez Inwestora. 
 
7.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, oraz uzgodnieniami z Inwestorem i Inspektorem nadzoru. 
 
PowyŜsze warunki naleŜy uwzględnić przy sporządzaniu harmonogramu robót. 
Polecenia inwestora i Inspektora nadzoru będą wykonane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
 
 



8. Kontrola jakości robót 
 
8.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 
materiałów. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
pomiarowy posiadają waŜna legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
8.2. Badania i pomiary 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, a ich 
wyniki będą dokumentowane protokołami, które zostaną przekazane Inwestorowi. 
 
8.3. dokumenty budowy 
 
8.3.1. Dziennik budowy 
 
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do chwili spisania protokołu 
końcowego odbioru robót. 
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, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
po drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy  protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
– datę przekazania  Wykonawcy terenu budowy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
– uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
– uwagi i polecenia Inwestora, 
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 

informacje o przebiegu robót, 
– propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 



Inwestorowi do ustosunkowania się, 
– decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska,  
– wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się,  
– projektant, nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

wykonawcy robót, 
– wyniki pomiarów bezpośrednich, 
– obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki, 
– rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 
 
8.3.2. Pozostałe dokumenty budowy 
 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 8.3.1. następujące 
dokumenty: 
– pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
– protokoły przekazania terenu budowy, 
– protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji, 
– umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
– protokoły z narad i ustaleń, 
– korespondencję na budowie. 
 
8.3.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
 Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z 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. 
 
10. Odbiór robót 
 
10.1. Rodzaje odbiorów 
 
 Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami 
opisanymi w umowie. 
 
W zaleŜności od ustaleń roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez 
Inspektora nadzoru lub/i innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót: 
– odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu 
– odbiór techniczny robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe) 
– odbiór techniczny robót po zakończeniu okresu gwarancyjnego. 
Przejęcie robót (obiektów) przez Zamawiającego: 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w 
protokole wraz z ustalonym terminem ich usunięcia. 
 
 
11. Podstawa płatności 
 
11.1. Ustalenia ogólne 
 
 Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę w ramach oferty 
przetargowej. 



Cena robót będzie obejmować: 
– robociznę bezpośrednią z narzutami, 
– wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy 
– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i 

z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
– koszty pośrednie, w skład których wchodzą: 
– płace personelu i kierownictwa budowy, 
– pracowników nadzoru, 
– koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, itp.), 
– wydatki dotyczące bhp, 
– usługi obce na rzecz budowy, 
– 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 i w okresie gwarancyjnym, 
– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
11.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń placu budowy 
 
 Koszty zawarcia ubezpieczeń prac ponosi Wykonawca. 
 
12. Przepisy związane 
 
 Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z 
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN). 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i 
przepisów, a w szczególności: 
– Ustawa z 1 lipca 1994 r. prawo Budowlane Dz. U.2003 r., Nr 207 poz. 2016 (tekst jednolity) 
– Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz. U. 2000 r., Nr 26, 
poz. 313. 

– Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 90, poz. 575)  

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 207, poz. 679) 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r, poz. 
401) 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (z. U. Nr 62 poz 628 z późniejszymi zmianami) 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.  
 


