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I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTA śOWE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania  robót 

rozbiórkowych i demontaŜowych dotyczące robót elektrycznych w budynku Domu Dziecka w 

Kórniku Bnin ul. BłaŜejewska 63. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

W zakres robót wchodzi  : 

a) DemontaŜ instalacji zasilania gniazd 
b) DemontaŜ instalacji oświetleniowej 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie 

: 

a)roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych naleŜy rozumieć wszystkie prace 

budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b)  wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane 

c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moŜe być 

zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe   wykonania robót 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przy wykonywaniu  robót  rozbiórkowych i demontaŜowych naleŜy przestrzegać ogólnych przepisów 

bhp, p-poŜ , wiedzy i sztuki budowlanej. 

 

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
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2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały rozbiórkowe  zostaną  zagospodarowane przez Wykonawcę w sposób wskazany przez 

uŜytkownika obiektu. 

 

2.2  Zakres  asortymentowy 

Zakres asortymentowy materiałów rozbiórkowych będzie  moŜliwy do jednoznacznego określenia w 

trakcie realizacji prac. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 

 

3.2 Sprzęt do  wykonywania robót rozbiórkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z  

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego, umoŜliwiającego bezpieczne i sprawne 

wykonywanie robót rozbiórkowych i demontaŜowych. 

 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05  „Wymagania ogólne” 

 

4.2 Transport  materiałów demontaŜowych i rozbiórkowych 

Transport materiałów demontaŜowych i rozbiórkowych naleŜy wykonać zgodnie z  wymogami 

przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa ładunku. Środki transportu powinny zabezpieczać 

załadowane materiały demontaŜowe przed niekontrolowanym wysypywaniem i utratą.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.06 „Warunki ogólne” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 
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Zakres prac powinien być kaŜdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru, a ich jakość  odbierana 

przy udziale autorów dokumentacji projektowej. 

   
5.2 Wytyczne prowadzenia robót 
 
Prowadzenie robót rozbiórkowych naleŜy powierzyć  firmie posiadającej doświadczenie w 
wykonywaniu tego typu robót i mającej  odpowiednie zaplecze sprzętowe do prowadzenia tego typu 
robót. 
Roboty naleŜy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe oraz duŜe doświadczenie przy tego typu robotach 
• Materiały stalowe pochodzące z rozbiórki selekcjonować i składować na placu budowy w 

miejscu wskazanym przez Inwestora.  
• Pozostałe materiały z rozbiórki wywozić na bieŜąco, nie dopuszczając do jego gromadzenia na 

składowisku przyobiektowym.  
• Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić kaŜdorazowo bezpieczeństwo ładunku przed 

przypadkowym wypadnięciem z pojazdu, oraz czystość kół pojazdów.  Materiały uzyskane z 
rozbiórki naleŜy utylizować (wywóz na  wysypisko, przekazanie do firm likwidujących 
materiały szkodliwe dla  środowiska) 

• Przy wykonywaniu robot naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów w  zakresie BHP i 
p.poŜ. Do wykonywania  robót moŜna stosować jedynie narzędzia będące w dobrym stanie 
technicznym. Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze względu 
na specyfikę robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą zostać 
dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP 

 
5.4 Opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 
 
• Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na stosowanie przez pracowników zabezpieczeń 

chroniących ich przed upadkiem z wysokości m. in. szelek bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa  przymocowaną do stałych elementów konstrukcji aktualnie nie rozbieranych 

• Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z poszczególnych kondygnacji 
przez zrzut bezpośredni – naleŜy stosować specjalne zsypy  

• Przemieszczanie materiałów rozbiórkowych po stropie moŜe odbywać się jedynie po 
dodatkowych podkładach drewnianych 

• Teren prowadzenia robót rozbiórkowych naleŜy ogrodzić i oznakować.  
• Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku jest zabronione. 
• Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych naleŜy przestrzegać przepisów BHP zawartych w 

Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporządzenia  Nr. 93 MBiPMB z 1972 r 
• Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zabezpieczeni w sprzęt ochrony osobistej, a 

przy pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa 
• Przerwy w pracy naleŜy urządzać o tej samej porze dla wszystkich                    pracowników 

prowadzących rozbiórkę. Zabrania się stanowczo pracy robotników pod nieobecność na placu 
budowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, majster)  

• Ustawić tablice ostrzegawczo  - informacyjne o tematyce BHP 
„TEREN ROZBIÓRKI – WSTĘP WZBRONIONY” 
„UWAGA – PRZEJŚCIE NIEBEZPIECZNE” 
„STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTROśNOŚĆ” 
„UWAGA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE” 
„UWAGA – PRACE NA WYSOKOŚCI” 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
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Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.07 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

Ze względu na szczególny charakter robót rozbiórkowych i demontaŜowych wykonawca jest 

zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania  postanowień i zaleceń Inspektora nadzoru i autorów 

dokumentacji projektowej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 

Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami 

katalogowymi. 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych naleŜy 

kalkulować w wycenie robót podstawowych. 

 

7.2 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa  się na podstawie dokumentacji projektowej . 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 

  

8.2 Uznanie robót za poprawne 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

Sprawdzeniu w szczególności podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną 
b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych 
c) prawidłowość wykonania 
 

8.3  Rodzaje odbiorów robót. 

 

Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a)   odbiorowi częściowemu technicznemu 

b)   odbiorowi końcowemu 
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8.4 Odbiór  częściowy techniczny 

 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 

rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru 

częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.7 Dokumenty do odbioru  końcowego robót 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 

Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 

szczególności : 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki  robót  i Księgi obmiarów 
d) ustalenia technologiczne 
e) protokoły odbiorów częściowych technicznych  
f) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 

Zamawiającym. 

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

 

Ogólne przepisy bhp i p-p 
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II. ROBOTY MONTA śOWE 

 
1. Wstęp.   

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania          
i odbioru instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych w budynku Domu 
Dziecka w Kórniku Bnin ul. BłaŜejewska 63. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 
 
- montaŜ nowej instalacji elektrycznej zasilania oświetlenia wewnętrznego, 
 
- montaŜ nowej instalacji elektrycznej zasilania gniazd wtykowych, 

 
 
       2.Materiały. 
 

 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST– Wymagania ogólne. 

 
 2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
 
 2.2.1  Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad  

      niniejszej ST są: 
          

- oprawy oświetleniowe, 
                         -    przewód YDY 3x2,5/750V, 

- przewód YDY 3x1,5/750V,  
                        -     przewód YDY 2x1,5/750V, 

-   osprzęt elektroinstalacyjny , 
- aparaty zabezpieczające, łączeniowe, wyłączniki, rozłączniki, 

 
  3. Sprzęt. 

 
     3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST– Wymagania ogólne. 
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     3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. 

 
Roboty naleŜy prowadzić przy uŜyciu sprzętu przystosowanego do montaŜu instalacji 
elektrycznych oraz drobnego sprzętu budowlanego.  

 
     4. Transport. 
 
     4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
 Ogólne zasady transportu są zawarte w ST– Wymagania ogólne.   
 
     4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 

 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 
 
Wszystkie kable przewozić w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie 
spowodować nadmiernego ich zginania i odkształcania od postaci w której zostały 
one pakowane. Stosować zalecenia i wymagania producenta odnośnie transportu 
kabli.   
Kable i przewody w  zwojach nie mogą być rzucane i przeciągane po podłoŜu, lecz 
muszą być przenoszone. Transport kabli i przewodów przeprowadzić w taki sposób 
by nie spowodować uszkodzenia izolacji Ŝył miedzianych. Osprzęt elektryczny 
przewozić w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemoŜliwi ć wzajemne 
ich przesuwanie się. Wszystkie oprawy oświetleniowe bezwzględnie transportować w 
oryginalnych opakowaniach. NaleŜy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie 
załadunku, transportu jak i wyładunku opraw oświetleniowych. Oprawy składać w 
pozycji poziomej w taki sposób by nie uszkodzić Ŝadnych elementów . 
W szczególności naleŜy zwrócić uwagę na transport opraw wyposaŜonych w 
elementy szklane tak by nie spowodować uszkodzeń powłoki lub stłuczeń.    
Elementy słuŜące do montaŜu (uchwyty, montaŜowe kołki rozporowe, opaski 
kablowe itp. przewozić w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie 
naleŜy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym 
i kołowym. 

 
 
     5. Wykonanie robót. 
 
     5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
 

Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST- Wymagania ogólne. 
  
     5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
 

Rozdzielnice elektryczne. 
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Istniejące rozdzielnię zabudować zgodnie z dokumentacją  
Wszystkie rozdzielnice elektryczne powinny być trwałe przytwierdzone do podłoŜa 
oraz zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych . 

 
Instalacja elektryczna zasilania oświetlenia wewnętrznego. 
 
W korytarzach oprawy oświetleniowe montowane będą za pomocą oryginalnych 
uchwytów montaŜowych.. Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykonać 
zgodnie z istniejącymi oprawami. MontaŜ i podłączenie wykonać zgodnie z otrzymana 
od producenta dokumentacją DTR. Wszystkie niezbędne przekucia i przewierty  
naleŜy wykonywać w uzgodnieniu  z Kierownikiem Budowy. Wszystkie przejścia 
kablami przez strefy poŜarowe naleŜy zabezpieczyć masą uszczelniającą z atestem 
przeciwpoŜarowym np. Hilti. 
 
Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwykłych. 

  
 Wykonać instalację zasilającą gniazda wtykowe.  Rozmieszczenie gniazd 
wykonać zgodnie z istnijącyni. Kable w pomieszczeniach układać normatywnie 
zachowując wymagane odległości od krawędzi ścian i sufitu tj 15-25 cm.  
Po wykonaniu wszystkich prac montaŜowych naleŜy trwale oznaczyć urządzenia 
będące pod napięciem. Wszystkie gniazda wtykowe naleŜy opisać , określając numer 
obwodu i rozdzielnię do której dany obwód jest podłączony. 

 
            6. Kontrola jakości robót. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST– Wymagania. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 

 
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich 
elementów instalacji elektrycznej  z Dokumentacja Projektową. Ponadto sprawdzeniu 
podlega rodzaj zastosowanych materiałów  i ich właściwości oraz urządzeń i sposób 
ich wbudowania. W zaleŜności od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu 
podlegają : 
  
Instalacja elektryczna zasilania oświetlenia wewnętrznego. 
NaleŜy sprawdzić poprawność rozmieszczenia jak i montaŜu opraw oświetleniowych 
w porównaniu do projektu wykonawczego.  

 
Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych. 

 
Sprawdzeniu podlega poprawność wykonania montaŜu elementów jak i ich 
prawidłowe funkcjonowanie.  
Dla wszystkich obwodów elektrycznych zarówno jedno jak i trójfazowych naleŜy 
wykonać pomiary zadziałania wyłączników nadprądowych i róŜnicowoprądowych 
oraz rezystancji izolacji Ŝył. 
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      7.Obmiar robót. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte sa w ST – Wymagania ogólne.  
 
 7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z  
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
 

                  8. Odbiór robót. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST– Wymagania ogólne. 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru 
jeśli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega działanie wszystkich elementów instalacji elektrycznej, jak 
równieŜ poprawność działania całego systemu. W szczególność sprawdzić naleŜy 
dobór i  selektywność działania poszczególnych zabezpieczeń głównych oraz 
skuteczność wyłączania obwodów. 
 

            9. Przepisy związane 
 

Uwzględniono następujące normy: 
 

PN-B-06250 : 1998 – Beton zwykły. 
PN-B-14501 : 1990 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-IEC-60364-5-534 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami. 
PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie 
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania 
PN-IEC 60364-4-443 – 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC-60364-3 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk. 
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona przed elektrycznością statyczną . Ochrona obiektów , 
instalacji i urządzeń. Wymagania. 
PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC-60364-1 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 
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PN-IEC-60364-4-47 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
poraŜeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC-60364-4-43 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
PN-IEC-60364-5-559 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe. 
PN-IEC-60364-7-714 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia 
zewnętrznego. 
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała 
przewodów. 
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 
PN-IEC-60364-4-42 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego. 
PN-91-E-05010 : – Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budolanych. 
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała 
przewodów. 
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej 
Instrukcje producentów dotyczące montaŜu i układania kabli i przewodów 
elektroenergetycznych. Instrukcje montaŜowe oraz DTR dotyczące opraw 
oświetleniowych. 
Zbiór Polskich Norm dotyczących systemów sygnalizacji poŜaru. 
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz 250 i Nr       
158 poz. 1042) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia -6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (dz. U. z 2003 r., Nr 47, 
poz. 401. 
USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114, 
poz.  740) 
Polska Norma PN-EN - 50131-1 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji 
włamania.   Wymagania ogólne 
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz 250 i Nr 
158 poz. 1042) 
Dokumentacje Techniczno-Ruchowa 
Instrukcje eksploatacji urządzeń opracowane przez producentów 

 


