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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

       Świetlica Świątniki ul. Kórnicka 8a

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  układaniem  i  montaŜem  elementów  instalacji  odgromowej  i  uziemienia  w  obiektach
kubaturowych.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna   stanowi   dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  Ŝe  podstawowe  wymagania  będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej.

1.4.Przedmiot i zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  dotyczą  zasad  wykonywania  i  odbioru  robót
związanych z:
– wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień
– montaŜem osprzętu i urządzeń piorunochronnych,

wraz z przygotowaniem podłoŜa i robotami towarzyszącymi. ST dotyczy wszystkich czynności mających na
celu wykonanie robót związanych z:
– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyŜej prac,
– wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w celu  przygotowania  podłoŜa,,  a  takŜe  tzw.  „polepszania

gruntu” i pogrąŜania elementów uziemień itp.),
– ułoŜeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wskazanych w

dokumentacji,
– przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań  oraz  potwierdzenie  protokołami  kwalifikującymi

montowany element instalacji odgromowej, uziemienia.
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1.5.Określenia podstawowe, definicje

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a takŜe podanymi poniŜej:

Uziemienie  –  zespół  środków  i  urządzeń  słuŜących  połączeniu  przewodzącej  części  z  ziemią  poprzez
odpowiednią instalację. 

Uziom  –  przewodnik  umieszczony  w  ziemi  lub  betonie  o  odpowiednio  duŜej  powierzchni  styku  w  celu
zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.

Jako podstawę przyjmuje uziomy sztuczne. 

Materiały stosowane na uziomy sztuczne:

– Stal ocynkowana na gorąco 

Zwody – górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. 

Zwody  naturalne  –  zewnętrzne  lub  wewnętrzne  metalowe  pokrycia  i  konstrukcje  nośne  dachów,  a  ich
zastosowanie  dotyczy wszystkich  rodzajów  ochrony obiektów  (podstawowej,  obostrzonej  i  specjalnej).
Wykorzystanie  elementów  dachu  jako  zwody  naturalne  jest  moŜliwe  jeśli  spełnione  są  dodatkowe
warunki:

1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla
aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku,

– Zwody  sztuczne  –  wykonywane  w  przypadku  braku  moŜliwości  zastosowania  elementów  dachu  jako
zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków dodatkowych.
 

Przygotowanie  podłoŜa  –  zespół  czynności  wykonywanych  przed  układaniem  zwodów  lub  elementów
instalacji  uziemienia,  mający na celu zapewnienie moŜliwości  ułoŜenia instalacji  zgodnie  z dokumentacją.
Zalicza się tu następujące grupy czynności:
– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
– kucie bruzd,
– osadzanie kołków w podłoŜu, w tym ich wstrzeliwanie,
– osadzanie klocków w podłoŜu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
– montaŜ uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a takŜe elementów, które mają  być  chronione np.

części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.

1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  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.

1.7.Dokumentacja robót montaŜowych

Dokumentację robót montaŜowych 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-uŜytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

– dziennik budowy,

– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 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 (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. –
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

1.8.Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
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4 5 3 1 2 3 1 1 – 0 ROBOTY W ZAKRESIE
OCHRONY ODGROMOWEJ

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  słuŜą  ustaleniu  poŜądanego
standardu  wykonania  i  określenia  właściwości  i  wymogów  technicznych  załoŜonych  w  dokumentacji
projektowej.

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 montaŜu instalacji, naleŜy urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

2.2.Rodzaje materiałów

Wszystkie  materiały do  wykonania  instalacji  odgromowej  i  uziemienia  powinny odpowiadać  wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Zwody

Zaleca się,  aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w zaleŜności
od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako  materiały  przewodzące  moŜna  stosować  stal  ocynkowaną.  Przy  układaniu  zwodów  naleŜy
zachowywać  minimalne  odległości  od  powierzchni  dachu;  dla  zwodów poziomych  niskich  nie  mniej  niŜ  2
cm. Instalacja powinna dodatkowo spełniać warunek, aby długość boku pętli nie przekraczała:

– 20 m dla ochrony podstawowej.

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodów, dla ochrony obiektów zagroŜonych
poŜarem lub wybuchem zawierają PN-89/E-05003.03 „Ochrona obostrzona” i PN-92/E-05003.04 „Ochrona
specjalna”.

2.2.2. Osprzęt urządzeń piorunochronnych

Wsporniki do uchwytów bezśrubowych

– do przykręcania (pionowy i poziomy)

– do przyklejania

Zaciski 

– dwuprzelotowe do przewodu okrągłego

Zaciski  probiercze  –  łączą  przewody  odprowadzające  z  przewodami  uziemiającymi  oraz  ułatwiają
dokonywanie pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. NaleŜy je wykonać dla instalacji z uziomem
sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu
naturalnego a mocować na takiej wysokości i w miejscu, aby posiadały łatwy dostęp z poziomu ziemi.

2.2.3. Uziomy

1. Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niŜ 0,6 m,

2. Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, beton,

3. Miejsce  układania  powinno  być  oddalone  co  najmniej  o  1,5  m  od  wejścia  do  budynku,  przejść  dla
pieszych oraz metalowych ogrodzeń,

4. NajwyŜsza  część  uziomu  pionowego  powinna  znajdować  się  co  najmniej  na  głębokości  0,5  m  przy
długości ponad 2,5 m,

5. Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niŜ 35 m dla gruntów o
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rezystywności < 500 Ům i 60 m dla gruntów o rezystywności > 500 Ům.

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 moŜna wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

3.2.MontaŜ instalacji piorunochronnej i uziemień

Zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie montaŜowej,

– złoŜenie na miejscu montaŜu wg projektu,

– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montaŜu osprzętu,

– roboty  przygotowawcze  o  charakterze  ogólnobudowlanym  jak:  wykopy  liniowe  lub  jamiste  wraz  z
zasypaniem,  wyprawki  pokrycia  dachu,  kucie  bruzd  w  podłoŜu,  wiercenie  mechaniczne  otworów  w
ścianach, podłoŜach, lub sufitach

– osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków,

– montaŜ  na  gotowym  podłoŜu  elementów  osprzętu  instalacyjnego  (jak  2.2.2.)  do  montaŜu  instalacji
odgromowej,

– roboty  o  charakterze  ogólnobudowlanym  po  montaŜu  instalacji  piorunochronnej  i  uziemień  jak:
zasypanie  wykopów,  zaprawianie  bruzd,  naprawa  ścian  i  stropów  po  przekuciach  i  osadzeniu
przepustów, montaŜ przykryć kanałów instalacyjnych,

– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07 pkt 6

4.2.Szczegółowy  wykaz  oraz  zakres  badań  pomontaŜowych  i  kontrolnych  instalacji  piorunochronnych  i
uziemień  zawarty  jest  w  normach  PN-IEC  61024-1-2:2002,  PN-IEC  60364-6-61:2000  i
PN-E-04700:1998/Az1:2000

4.3.Ponadto naleŜy 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 ustaloną w dokumentacji powykonawczej,

– stanu  wszystkich  elementów  instalacji  oraz  stanu  i  kompletności  dokumentacji  dotyczącej
zastosowanych materiałów

– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji

– poprawności  wykonania  i  zabezpieczenia  połączeń  śrubowych  instalacji  piorunochronnych  i  uziemień,
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montaŜu,

– pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań.

Pomiar  rezystancji  uziemienia  wykonuje  się  przy  prądzie  przemiennym  np.  metodą  techniczną  przy
uŜyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 Ů/V (dla zasilania z sieci),
oraz  źródło  prądu  powinno  być  izolowane  od  sieci  elektroenergetycznej  np.  przez  transformator
dwuuzwojeniowy.

Po  wykonaniu  oględzin  naleŜy sporządzić  protokoły  z  przeprowadzonych  badań  zgodnie  z  wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

4.4.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi 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 moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

5.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

5.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montaŜowych instalacji elektrycznej
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Obmiaru  robót  dokonuje  się  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmując  jednostki  miary  odpowiadające
zawartym w dokumentacji i tak:

– dla osprzętu montaŜowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m,

– dla zwodów i uziomów: m, 

– dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl.,
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6. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

6.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

6.2.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających

6.2.1. Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór  międzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zakończeniu  danego  etapu  robót  mających  wpływ  na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:

– przygotowanie podłoŜa do montaŜu instalacji piorunochronnej i uziomów,

– instalacja,  której  pełne  wykonanie  uwarunkowane  jest  wykonaniem  robót  przez  inne  branŜe  lub
odwrotnie, gdy prace innych branŜ wymagają zakończenia robót instalacji piorunochronnej i uziomów np.
zasypanie fundamentów.

6.2.2. Odbiór częściowy

NaleŜy  przeprowadzić  badanie  pomontaŜowe  częściowe  robót  zanikających  oraz  elementów  urządzeń,
które  ulegają  zakryciu  (np.  uziom  otokowy,  pogrąŜanie  uziomu  prętowego),  uniemoŜliwiając  ocenę
prawidłowości ich wykonania lub ułatwiając przyszły odbiór końcowy.

Podczas odbioru naleŜy sprawdzić prawidłowość montaŜu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i
projektem: wydzielonych pętli lub elementów instalacji piorunochronnej i uziomów.

6.2.3. Odbiór końcowy

Badania  pomontaŜowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  naleŜy  przeprowadzić  po
zakończeniu  robót  instalacji  piorunochronnej  i  uziomów  przed  przekazaniem  uŜytkownikowi  całości
instalacji elektrycznej w uŜytkowanie.

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ten  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłoŜonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i
wyrobów budowlanych,

− protokoły odbiorów częściowych,

− karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłoŜonymi  dokumentami,  przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Roboty  instalacji  odgromowej  powinny  być  odebrane,  jeŜeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Wyniki  badań  trzeba  zamieścić  w  protokole  odbioru  końcowego  instalacji  odgromowej,  urządzenia
piorunochronnego  oraz  dołączyć  metrykę,  zawierającą  dane  o  obiekcie  budowlanym  i  opis  wraz  ze
schematem.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót  podano w ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  robót  montaŜowych  instalacji  odgromowych  moŜe  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu
pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu
odbiorów częściowych robót.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót
obliczona na podstawie:

– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  zaakceptowanych
przez zamawiającego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji odgromowych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ww.
uwzględniają:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej,

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umoŜliwiających  wykonanie
robót na wysokości do 4 m,

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,

– likwidację stanowiska roboczego.

W  kwotach ryczałtowych ujęte  są  równieŜ  koszty montaŜu,  demontaŜu i  pracy rusztowań  niezbędnych
do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.

Przy  rozliczaniu  robót  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty  niezbędnych  rusztowań  mogą
być  uwzględnione w tych cenach lub stanowić  podstawę  oddzielnej  płatności.  Sposób rozliczenia kosztów
montaŜu,  demontaŜu  i  pracy  rusztowań  koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysokości  powyŜej  4  m,
naleŜy  ustalić  w  postanowieniach  pkt.  9  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST  robót  w  zakresie
instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Normy

PN-EN 50164-1:2002 (U)

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. Wymagania stawiane elementom połączeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U)

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania dotyczące przewodów i uziomów.

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC-61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

PN-IEC-61024-1-1:2001

Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Zasady  ogólne.  Wybór  poziomów  ochrony  dla  urządzeń
piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń
piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2:2002

Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Część  1-2:  Zasady  ogólne.  Przewodnik  B.  Projektowanie,
montaŜ, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.

10.1.1.Ustawy

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

10.1.2.Rozporządzenia
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– 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-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i
rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa  pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 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 (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

– 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 (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).


