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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 00. 
WYMAGANIA OGÓLNE  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ujętych w ST wymienionych w pkt. 1.3. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy oraz wykonania robót 
zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym autorstwa Pracowni  Projektowej ARCHITEKT s.c. Wrocław ul. Kościuszki 3/6,                                       
1.3. Zakres robót objętych ST  
Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót opisanych w: 
ST 01  roboty rozbiórkowe 
CPV  45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
ST 02 Roboty remontowe i renowacyjne 
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45432113-9 Kładzenie parkietu 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45410000-4 Tynkowanie 
45442100-8 Roboty malarskie 
39515410-2 Rolety wewnętrzne 

  
  
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z  PN. 

1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.3. Laboratorium - elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji 
nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.6. Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PW, ST, przepisami prawa budowlanego, 
warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. 
1.5.1 Zakres robót  
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania 
robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego 
oraz projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy dokona rozliczenia wykonanych robót, 
dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet 
dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.  
1.5.2 Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
1.5.3 Zgodność robót z PB, ST 
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Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w 
nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PB, PW, ST. Dane określone w PB, PW, ST uważane są 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
muszą  
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Podane w specyfikacjach szczegółowych przykładowe nazwy firmowe materiałów należy traktować jako 
standard jakościowy i przykład technologii. Dopuszczalne są zmiany technologii i materiałów za zgodą inspektora nadzoru i 
projektanta.  
1.6. Projekt  
1.6.1 Projekt Budowlany (PB) 
Projekt budowlany obejmuje projekt architektoniczny. 
1.6.2 Projekt Wykonawczy (PW) 
Projekt Wykonawczy obejmuje projekt architektoniczny. 
1.6.3 Specyfikacje Techniczne (ST) 
1.7. Teren budowy 
1.7.1  Przekazanie terenu budowy 
Inwestor przekaże protokolarnie teren budowy Wykonawcy. Ponieważ roboty będą wykonywane w miejscu publicznym należy 
zapewnić szczególne warunki bezpieczeństwa dla osób i mienia. 
W dniu przekazania terenu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy. Wykonawca wykona na własny koszt opomiarowanie 
punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą. 
1.7.2  Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami 
technicznymi. Należy zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość funkcjonowania pomieszczeń sąsiadujących. 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści poprzez umieszczenie na budowie tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym i przepisami 
wykonawczymi.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Akceptowanie użytych materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania do akceptacji wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej 
partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego 
materiału i w sposób skutecznie zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.  
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW, ST. 
Należy stosować sprzęt posiadający atesty i instrukcje użytkowania. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości 
przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za: 
•   prowadzenie robót zgodnie z umową, 
•   jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
•  zgodność wykonywanych robót z: PB, PW, ST, normami i aprobatami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych spełniających 
wymagania PB, ST oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
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5.2 Decyzje i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta. 
Decyzje inspektora i projektanta dotyczące akceptacji materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w umowie, PB, PW, ST, PN, aprobatach technicznych i instrukcjach. 
Inspektor i projektant są upoważnieni do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub 
na niej produkowanych. 
6. DOKUMENTY BUDOWY 
6.1. Dziennik budowy 
6.2.  Dokumenty laboratoryjne 
Aprobaty techniczne dotyczące technologii, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru. 
6.3.  Pozostałe dokumenty budowy zgodnie z przepisami i wymaganiami Inwestora 
6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora i projektanta oraz przedstawiane na życzenie Inwestora. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Rodzaje odbiorów 
Roboty  podlegają następującym etapom, dokonywanym przez Inspektora: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
• odbiorowi częściowemu, elementów robót 
• odbiorowi końcowemu, ostatecznemu 
• odbiorowi pogwarancyjnemu 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z umową. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  (z późniejszymi zmianami). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (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 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego (Dz.U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r.) 

 
 

opracował : arch. Juliusz Modlinger  
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ST 01.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE  
CPV 45111300-1  Roboty rozbiórkowe 

1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot ST  

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru: 
1. demontaż istniejących drzwi drewnianych wraz z  ościeżami do renowacji 
2. demontaż wykładziny w pokoju biurowym 
3. demontaż parkietu drewnianego 
4. demontaż zabudowy stałej w pom. biurowym na czas remontu 
5. demontaż odbojnic ściennych 
6. demontaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego  
7. demontaż nieczynnych instalacji niskoprądowych 
8. zabezpieczenie czynnych instalacji na czas remontu 

1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami, odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST 00.00.00. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zawarte są w ST 00. 
Należy również przewidzieć materiały niezbędne do wykonania zabezpieczenia pomieszczeń budynku przed przedostaniem 
się do nich wody, gruzu i innych zanieczyszczeń. 
Materiały pochodzące z rozbiórki traktuje się jako gruz z przeznaczeniem do wywiezienia na wysypisko. 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w ST 00.00.00. 

4. Transport.   
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte są w ST 00.00.00. 

5. Wykonanie robót. 
 Roboty rozbiórkowe 

Roboty budowlane wykonywane będą w funkcjonującym obiekcie. Dlatego w czasie prac należy zwrócić szczególną uwagę na 
zabezpieczenie pomieszczeń znajdujących się na niższych kondygnacjach oraz przed uszkodzeniem części obiektu znajdujących się 
poniżej i w pobliżu wykonywanych robót. Wszelkie prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób zapewniający ograniczenie do 
minimum rozrzut odpadów oraz ich pylenie. 
Zabezpieczenia terenu i pomieszczeń wykonać w formie wygrodzenia strefy robót, umieszczenia tablic ostrzegawczych.  
Należy upewnić się, że w demontowanych elementach nie występują czynne instalacje. 
Odpadów nie wolno gromadzić na kondygnacji z której zostają uzyskane, lecz możliwie jak najszybciej usunąć poza obrys obiektu. 
Materiały uzyskane podczas demontażu elementów budynku należy starannie posortować i gromadzić oddzielnie w wyznaczonych do 
tego miejscach terenu budowy.  
6.  Kontrola jakości robót. 
 Kontrola jakości robót musi być zgodna z obowiązującymi normami i warunkami ogólnymi określonymi w ST 00. 
7.  Obmiar robót (jeśli wymaga tego umowa Wykonawcy z Zamawiającym) 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zawarte są w ST 00.  
8.  Odbiór robót. 

Wymagania ogólne podane zostały w ST 00. 
9.  Podstawa płatności.  

Wymagania ogólne podane zostały w ST 00.  
10.  Dokumenty odniesienia. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 

• ROZPORZĄDZENIE, MINISTRA INFRASTRUKTURY, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

• projekt budowlany i wykonawczy opracowany przez Pracownię Projektową "ARCHITEKT" s.c. 
Opracował: Juliusz Modlinger  
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ST 02.  ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 
CPV 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45432113-9 Kładzenie parkietu 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45410000-4 Tynkowanie 
45442100-8 Roboty malarskie 
39515410-2 Rolety wewnętrzne 

 
1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot ST  

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru: 
1. demontaż istniejących drzwi drewnianych oraz ościeży do renowacji 
2. demontaż wykładziny w pokoju biurowym 
3. demontaż parkietu drewnianego 
4. demontaż zabudowy stałej w pom. biurowym na czas remontu 
5. demontaż odbojnic ściennych 
6. demontaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego 
7. demontaż nieczynnych instalacji niskoprądowych 
8. przełożenie instalacji elektrycznej pod tynk z dostosowaniem lokalizacji osprzętu do projektowanej aranżacji 
9. naprawa tynków na ścianach i sufitach 
10. ułożenie posadzki z parkietu drewnianego dębowego wraz z cyklinowaniem i malowaniem 
11. ułożenie posadzki z płytek ceramicznych w karo oddzielonej od posadzki drewnianej listwą dylatacyjną metalową 

nierdzewną 
12. dostawa i montaż drzwi drewnianych wraz z ościeżnicami drewnianymi obejmującymi 
13. malowanie pomieszczeń farbami dyspersyjnymi zmywalnymi 
14. dostawa i montaż zabudowy meblowej stałej  
15. dostawa i montaż obudowy grzejników 
16. montaż ścianki przesuwnej aneksu socjalnego 
17. dostawa i montaż żaluzji w oknach 
18. dostawa i montaż osprzętu elektrycznego wraz z wykonaniem pomiarów 

 
1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami, odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST 00.00.00. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zawarte są w ST 00. 
Ścianka w systemie lekkiej zabudowy jako wydzielenie kącika socjalnego w sekretariacie 

• płyty gipsowo-kartonowe  
• systemowy ruszt  
• wkręty 
• kołki rozporowe 
• taśma uszczelniająca 
• masa szpachlowa 
• taśma spoinowa 
• wełna mineralna lekka 
• preparat gruntujący 
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• farba akrylowa  
Ścianka przesuwna - system kasetowy samonośny do tafli szklanych  

• kaseta z wózkami jezdnymi 
• ościeżnica regulowana z opaskami 
• szkło bezpieczne klejone z kompletem uchwytów dwustronnych do przesuwu - 2szt. 
• profil stabilizujący 
• belka górna 2szt. 
• belka boczna 4szt. 
• uszczelka szczotkowa 6szt. 
• opaski maskujące z regulacją 2 kpl. 
• pianka montażowa 

Ościeżnica obejmująca drewniana  
• lazura woskowa do pielęgnacji powierzchni drewnianych we wnętrzach kolor WIŚNIA 
• uszczelka wciskana 
• blacha zaczepowa 
• zawiasy 

Drzwi drewniane 
• skrzydło drewniane   
• kaseton drewniany wykonany na wzór istniejących drzwi Gabinetu Kwestora 
• lazura woskowa do pielęgnacji powierzchni drewnianych we wnętrzach kolor WIŚNIA 
• ramiak poziomy 
• ramiak pionowy 
• klamka 
• 3 zawiasy 
• zamek na klucz patentowy 

Kasetony ścienne 
• drewniane / drewnopodobne  
• lazura woskowa do pielęgnacji powierzchni drewnianych we wnętrzach kolor DĄB 
• powłoka bezbarwna - mat jedwabisty 

Listwa ścienna h=42cm 
• laminat drewnopodobny kolor WIŚNIA 

Parkiet drewniany 
• deszczółki z litego drewna dębowego gr. 20mm  
• masa samopoziomująca 
• grunt 
• klej z polimerów modyfikowanych silanem  

Rolety DZIEŃ/NOC 
• mechanizm koralikowy z uchwytem bezpieczeństwa 
• kaseta klejona (taśma piankowa 15mm) 
• prowadnice klejone (taśma piankowa 9mm) 
• mechanizm łańcuszkowy ze stopem 
• profil aluminiowy (drewnopodobny-okleinowany) 
• tkanina trudno zapalna kolor RAL16060 
• listwa obciążająca 

Oprawy oświetleniowe 
• oprawa zawieszana  
• profil aluminiowy 
• dyfuzor zasilacz elektroniczny wewnątrz oprawy 
• przewód zasilający o odpowiedniej długości 
• podsufitka 
• zawieszka o odpowiedniej długości  
• mini podsufitka 

Płytki podłogowe ceramiczne wysokospieczone 298x298x9mm, matowe, R9 
kolor : brązowy, beżowy 

• emulsja gruntująca 
• płytka podłogowa gr. 0,9 cm 
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• klej do płytek typu C1T 
• fuga elastyczna kolor szary 

Płytki ścienne ceramiczne 10x10, matowe 
• emulsja gruntująca 
• płytka ścienna grubości 0,6cm 
• klej do płytek 
• fuga do płytek kolor szary 

Zabudowa grzejnika 
• podkonstrukcja z kątownika stalowego zabezpieczonego antykorozyjnie 30/30/3mm 
• blacha perforowana mosiądz CuZn37 gr 1mm, prześwit względny 45% 
• zapewnić dostęp do zaworów i odpowietrzenia 

 
3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w ST 00.00.00. 
4. Transport.   

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte są w ST 00.00.00. 
5.  Kontrola jakości robót. 
 Kontrola jakości robót musi być zgodna z obowiązującymi normami i warunkami ogólnymi określonymi w ST 00. 
6.  Obmiar robót (jeśli wymaga tego umowa Wykonawcy z Zamawiającym) 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zawarte są w ST 00.  
7.  Odbiór robót. 

Wymagania ogólne podane zostały w ST 00. 
8.  Podstawa płatności.  

Wymagania ogólne podane zostały w ST 00.  
9.  Dokumenty odniesienia. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 
• ROZPORZĄDZENIE, MINISTRA INFRASTRUKTURY, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
• Aprobaty Techniczne i certyfikaty zgodności użytych technologii. 
• projekt budowlany i wykonawczy opracowany przez Pracownię Projektową "ARCHITEKT" s.c. 

Wszystkie  użyte  materiały  zgodnie  z  ustawą  Prawo  budowlane  z  7 lipca  1994,  wraz z  późniejszymi  zmianami  powinny  
być  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w budownictwie. 

 
Opracował: Juliusz Modlinger  

 


