
 

PPrrooggrraamm  ffuunnkkccjjoonnaallnnoo--uużżyyttkkoowwyy  

ddllaa  iinnwweessttyyccjjii::  
 
   

BBBuuudddooowwwaaa   iii    wwwyyypppooosssaaażżżeeennniiieee   nnnooowwweeegggooo   zzzaaakkk łłłaaaddduuu   ppprrroooddduuukkkcccyyyjjjnnneeegggooo   dddeeettteeekkktttooorrróóówww   pppooodddccczzzeeerrrwwwiiieeennniii    
 
 
 
Adres obiektu budowlanego:  

uull..  PPoozznnaańńsskkaa  112299//113333  ww  OOżżaarroowwiiee  MMaazzoowwiieecckkiimm  

wwoojjeewwóóddzzttwwoo  mmaazzoowwiieecckkiiee  
 
 
Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót: 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
71220000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71221000-3 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71320000-7 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
 
 
 
Nazwa i adres Inwestora:  

VVIIGGOO  SSyysstteemm  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa  

uull..  PPoozznnaańńsskkaa  112299//113333,,  0055--885500  OOżżaarróóww  MMaazzoowwiieecckkii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 

SSAAFFEEGGEE  SS..AA..SS..,,  AAll..  JJeerroozzoolliimmsskkiiee  113344,,  0022--330055  WWaarrsszzaawwaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, listopad 2016 



str. 2 
 

 
 
Podstawa prawna opracowania: 

- 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 /Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm./ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



str. 3 
 

Spis treści 
 

1. CZEŚĆ OPISOWA: ................................................ 4 

I.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia: ........................................... 4 
1.1 Przedmiotem zamówienia jest ....................................................................... 4 

I.2 Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia ............ 17 
1. Wymagania Inwestora w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej .......... 17 

I.3. Uzupełnienie części opisowej ...................................................... 26 
Postulowany przez Inwestora harmonogram realizacji inwestycji ..................................... 26 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA .......................................26 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów (w tym: zgodność z planami zagospodarowania 

przestrzennego) ............................................................................................... 26 
2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i prowadzenia 
robót budowlanych, dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem ............................................................................................ 26 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego ................................................................................................... 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



str. 4 
 

1. CZEŚĆ OPISOWA: 

 
 
I.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

Celem inwestycji jest budowa nowego budynku produkcyjnego Spółki, 
umożliwiającego produkcję do 100 tys. szt. detektorów rocznie. 
 

1.1  Przedmiotem zamówienia jest 
 
a) zaprojektowanie – tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej 

dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa i 
wyposażenie nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni dla firmy 
VIGO System S.A. w Ożarowie Mazowieckim” w zakresie wszystkich branż wraz z 
wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowanie wniosku o pozwolenie 
na budowę i uzyskanie na jego podstawie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 
budowę.  

 Lokalizacja projektowanego zakładu zgodnie z załączoną do zapytania 
ofertowego koncepcją architektoniczną (załącznik nr 4) 

b) zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez 
projektantów (autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności 
poprzez: udział projektantów w Radach Budowy w trakcie realizacji robót budowlanych 
(na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji 
powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja 
dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów 
projektu, załączone do dokumentacji powykonawczej. 
 
Opracowania powyższego zakresu dokumentacji projektowej celem realizacji robót 
budowlanych związanych z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym należy wykonać 
w szczególności w branżach: architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych silnoprądowych i niskoprądowych. 
 
Zamawiający oczekuje, iż dla potrzeb inwestycji pn.: „Budowa i wyposażenie nowego 
zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni dla firmy VIGO System S.A. w 
Ożarowie Mazowieckim” Wykonawca opracuje w szczególności: 
a) Projekty budowlane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 
120, poz. 1133) z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) i uzyska 
wymagane przepisami opinie uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na 
budowę, 
b) Projekty wykonawcze zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), stanowiące podstawę 
wykonania wszystkich rodzajów robót budowlanych, 
c) Przedmiary robót i kosztorysy uproszczone wykonane na wzór kosztorysu 
inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 
r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 
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1389) oraz Rozporządzeniem 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 (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), 
d) Informację BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126), 
e) Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji prac projektowych - dokument 
zostanie sporządzony w ciągu 5 dni o daty podpisania umowy na podstawie oferty 
Wykonawcy. 
 

1.2  Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
 
2.1. Prace projektowe  
- data rozpoczęcia działania: po podpisaniu umowy 
- data zakończenia działania: 15.05.2017 
2.2. Uzyskanie pozwolenia na budowę 
- data rozpoczęcia działania:      28.02.2017 
- data zakończenia działania:  15.05.2017 
2.3. Świadczenie usług nadzoru autorskiego (według szacowanego czasu trwania 
budowy) 
- data rozpoczęcia działania:   28.02.2017 
- data zakończenia działania:   31.07.2018 
 
 
 
  1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  
 
- powierzchnia terenu inwestycji ok. 7000m² 
- powierzchnia działek inwestycyjnych około 6188 m² (100,0%) 
- powierzchnia zabudowana około 1550 m² 
- powierzchnie utwardzone (drogi, place, chodniki) około 2800 m²  
- powierzchnie utwardzone dla całego terenu inwestycji około 3650 m² 
- powierzchnia terenów biologicznie czynnych około 900 m²  
- ilość miejsc parkingowych >80 mp + >5 przed budynkiem 
- wysokość max 12,0 m 
- powierzchnia całkowita około 3600 m² 
- kubatura około 18 500 m³ 
 

1.4 Zakres prac projektowych 
 

a) Prace przedprojektowe 
  

 wykonanie wstępnego projektu koncepcyjnego budynków wraz z 
zagospodarowaniem działki zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym zawierającego między innymi: 

 przykładowe rzuty wszystkich kondygnacji, rzut dachu, przekroje 
   charakterystyczne, elewacje 

 schematy funkcjonalne 

 przykładowe detale rozwiązania elewacji 

 koncepcję konstrukcyjną budynku określającą schematy statyczne oraz  
   przekroje głównych elementów konstrukcyjnych z określeniem  
   wskaźnikowym zużycia materiałów konstrukcyjnych (stali, betonu, drewna,  
   etc.)  
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 wstępną analizę rozwiązań projektowych pod kątem akustyki 

 koncepcja drogowa wraz bilansem miejsc parkingowych na powierzchni 
   terenu 

 planowane zestawienie powierzchni 

 określenie standardów materiałowych oraz technologii realizacji robót  
budowlanych 

 racjonalizacja zużycia energii dla budynku wraz z podaniem oczekiwanej  
    charakterystyki energetycznej oraz szacunkiem rocznych kosztów  
    eksploatacyjnych dla Obiektu 

 uzgodnienie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu zagospodarowania 
terenu wraz z infrastrukturą w zakresie usytuowania obiektów budowlanych 
(kubaturowych) na działce z gestorami sieci uzbrojenia miejskiego jeżeli wynikać to 
będzie z przepisów szczegółowych, 

 wprowadzenie i naniesienie na załączonym planie zagospodarowania terenu 
ewentualnych zmian wynikających z uzyskanych przez Wykonawcę uzgodnień oraz 
decyzji na etapie prac projektowych, 

 przygotowanie wniosku o decyzję środowiskową, jeżeli będzie konieczne  

 przygotowanie ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko, jeżeli będzie 
konieczne 

 opracowanie projektu koncepcyjnego po zmianach wynikających z uzgodnień z 
gestorami sieci i uzyskanie akceptacji przedstawionych rozwiązań (zaakceptowany 
projekt koncepcyjny stanowić będzie podstawę do opracowania projektu 
budowlanego), 

 opracowanie wizualizacji budynków wraz z elementami zagospodarowania terenu i 
przedstawienie jej dla Zamawiającego celem akceptacji, 

 wykonanie map do celów projektowych 

 wykonanie inwentaryzacji elementów przeznaczonych do rozbiórki 

 wykonanie inwentaryzacji zieleni 

 sporządzenie dokumentacji badań geotechnicznych – dla potrzeb ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i sporządzenia 
dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego - wg. 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. nr 126 poz. 839), 

 uzyskanie niezbędnych opinii i decyzji administracyjnych 
 
b) Projekty budowlane zagospodarowania terenu i obiektów w niezbędnym 

zakresie wraz z uzgodnieniami i opiniami oraz przygotowanie i złożenie (w 
imieniu Zamawiającego) wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 
c) Projekty wykonawcze zagospodarowania i ukształtowania terenu oraz sieci  
  zewnętrznych 

 Projekt przyłączy elektroenergetycznych zakresie niezbędnym do przyłączenia 
projektowanych obiektów do sieci przez Zakład Energetyczny 

 Projekt przyłącza telekomunikacyjnego  

 Projekt przyłączy wod.-kan. wykonany zgodnie z otrzymanymi warunkami 
technicznymi 

 Projekt odwodnienia terenu nieruchomości 

 Projekt ogrodzenia  

 Projekt oświetlenia terenu, 

 Projekt małej architektury oraz urządzenia zieleni (wysokiej, niskiej i okrywowej), 

 Projekt dróg, placów, parkingów i chodników 
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d) Projekty wykonawcze budynku z systemami sterowania i zabezpieczenia 

 Projekt architektoniczny budynku socjalno-biurowego wraz z halą produkcyjną z 
detalami architektonicznymi, 

 Projekt konstrukcyjny budynku, 

 Projekty wnętrz pomieszczeń w części biurowej budynku (kolorystyka: ścian, 
wykładzin, posadzek, żaluzji; meble, wyposażenie biurowe i socjalne)Projekt 
wyposażenia technologicznego części socjalnej budynku szatnie, pom. 
socjalne i sanitarne 

 Projekty wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej i wodnej ppoż. 

 Projekty instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego z 
wykorzystaniem pompy ciepła 

 Projekty wentylacji i klimatyzacji, 

 Projekty instalacji technologicznych niezbędnych dla projektowanego 
wyposażenia hali produkcyjnej i laboratorium 

 Projekty wewnętrznej instalacji elektrycznej i odgromowej, 

 Projekty systemów sterowania i łączności – sieć LAN i łączność telefoniczna 
przewodowa (okablowanie strukturalne z elementami aktywnymi i 
wyposażeniem serwerowni), 

 Projekty systemów sterowania – (ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją, 
oświetleniem, oświetleniem alarmowym). 

 Projekty systemów zabezpieczenia obiektów - sygnalizacji włamania i 
napadu, p.poż. 

 Przedmiary robót (dla wszystkich elementów inwestycji). 

 Kosztorysy 
 
 
1.5  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Lokalizacja (usytuowanie) projektowanych budynków: budynku produkcyjno-
laboratoryjnego musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarów Mazowiecki. Zaopatrzenie w 
media w oparciu o projektowane przyłącza z sieci miejskiej. 
Zaplanowana inwestycja zostanie zrealizowana na wydzielonym obszarze o 
powierzchni terenu inwestycji ok. 7032,7 m², działkach nr geodez. 59, 44/4, 45/3, 
45/7, 45/4, 45/2, obręb 0009-09, objętych księgą wieczystą nr WA1P/00083348/3 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych. 
Działki położone są w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Poznańskiej, w Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej.  
Konfiguracja działki, na której będzie realizowana inwestycja – działka o kształcie 
zbliżonym do prostokąta, przylega do drogi wewnętrznej o nawierzchni utwardzonej 
asfaltowej, skąd przewidziany jest wjazd na działkę.  
W chwili obecnej działka jest zabudowana obiektami magazynowymi z nielicznymi 
egzemplarzami zieleni i stanowi własność Zamawiającego. Przedmiotem 
zamówienia jest zaprojektowanie budynku produkcyjno-laboratoryjnego 
przeznaczonego do celów produkcji detektorów podczerwieni.  
 
Wjazd na teren działki zaprojektować należy z istniejącej drogi wewnętrznej. 
Budynek produkcyjno-laboratoryjny usytuować zgodnie z załączoną do PFU 
koncepcją architektoniczną. Należy wykonać łącznik pomiędzy istniejącym 
budynkiem VIGO System S.A., a projektowanym budynkiem produkcyjno-
laboratoryjnym. Teren pomiędzy halą a ogrodzeniem od strony torów kolejowych 
przeznaczyć na parkingi. Nawierzchnie utwardzone zaprojektować należy z kostki 
brukowej betonowej. W linii granicy działki poprowadzić typowe ogrodzenie z 
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prętów zgrzewanych z bramą przesuwną i furtką. Przy bramie zlokalizować miejsce 
gromadzenia odpadów stałych w postaci utwardzonego placu z kontenerami 
(osłoniętymi). 
 
Budowa i uruchomienie budynku produkcyjno-laboratoryjnego VIGO System S.A. 
wymaga: 

 budowy i urządzenia stacji transformatorowej, jeżeli będzie konieczne 
 urządzenia naziemnych miejsc postojowych, 
 rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
 przebudowy i uporządkowanie istniejących sieci kolidujących z planowaną 

inwestycją. 
 
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) – może 
należeć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
 
1.6 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
W nowym budynku realizowane będą następujące funkcje: 
● procesy produkcji detektorów podczerwieni, w tym: 

○ procesy montażu detektorów - wszystkie czynności związane z realizacją 
procesów technologicznych od momentu otrzymania scharakteryzowanych 
chipów (magazynowanie, wytworzenie soczewek, mikromontaż, pomiary i 
montaż elektroniczny) wykonywane są w jednej hali montażowej.  
○ procesy integracji detektorów z elektroniką 
○ procesy pomiarów i kontroli 

● procesy projektowania detektorów oraz technologii, 
● procesy związane z odbiorem produktów oraz prowadzeniem prac 
wdrożeniowych (centrum aplikacyjno-wdrożeniowe). Do centrum trafiają m.in. 
produkty wymagające wyspecjalizowanych testów lub indywidualnych odbiorów 
przez klientów. 
 
Zakłada się, że główną część nowego budynku zajmie hala montażowa, 

wyposażona w ok. 100 stanowisk montażu i pomiaru (m. in. stanowisko do 
szybkich pomiarów, zintegrowane stanowisko hermetyzacji, stanowiska 
montażowe ogólne, stanowiska montażowe elektroniki, stanowisko kontroli 
jakości elektroniki, stanowisko kontroli jakości detektorów, czy stanowisko do 
badań certyfikacyjnych).  

Oprócz głównej hali montażowej na parterze projektowane są także pomieszczenia 
magazynów komponentów, pomieszczenia testowania i nadzorów oraz inne 
pomieszczenia techniczne. Konieczne będą także pomieszczenia socjalne typu 
sanitariaty, szatnie i hol wejściowy z portiernią. 
Druga kondygnacja przeznaczona będzie głównie na pomieszczenia nadzoru 
technicznego produkcji. Planowane jest na tym piętrze rozmieszczenie jadalni dla 
pracowników, sanitariatów i szatni. 
Na trzeciej kondygnacji umieszczone będzie centrum aplikacyjno-wdrożeniowe, w 
ramach którego dobierane będą poszczególne parametry modułów detekcyjnych do 
konkretnych wymagań klienta. Centrum aplikacyjno-wdrożeniowe służyć będzie 
również do przeprowadzania procedur odbioru technicznego produktów – będzie 
wyposażone w aparaturę kontrolno-pomiarową, służącą do testowania produktów. 
Podobnie jak w poprzednich kondygnacjach, zgodnie z prawem budowlanym, 
konieczne będzie wydzielenie powierzchni na pomieszczenia socjalne. 
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Projekt obiektu powinien uwzględniać energooszczędne środki techniczne i 
technologie oraz ograniczać niekorzystne oddziaływanie na środowisko, zarówno 
na etapie budowy jak i użytkowania. 
Obiekt, wszystkie jego elementy wraz ze związanymi z nim urządzeniami i 
wyposażeniem należy zaprojektować i zbudować w sposób zapewniający 
spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, 
użytkowania, warunków sanitarno–higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii, 
odpowiedniej izolacyjności cieplnej  dla współczynników obowiązujących od 2021 r.  
akustycznej przegród oraz warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem 
obiektu, w szczególności w zakresie:  
zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 
cieplną, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników (pompa ciepła, 
energia słoneczna, rekuperacja) oraz usuwania ścieków bytowo-gospodarczych i 
technologicznych, wody opadowej i odpadów, możliwości utrzymania właściwego 
stanu technicznego, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak 
również niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Obiekt należy 
przystosować dla osób niepełnosprawnych m.in. w następujący sposób: 
a) zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych wydzielonych dla osób 
niepełnosprawnych, 
b) wprowadzić windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych, 
c) wprowadzić na każdej kondygnacji użytkowej sanitariaty przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych.  
 
 
1) Architektura i konstrukcja 
Budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony z płaskim dachem. Przewidywane 
trzy piony komunikacyjne, jeden z windą towarowo – osobową, przystosowaną dla 
osób niepełnosprawnych. 
Parter: hol recepcyjny, otwarta przestrzeń produkcyjna przeznaczona do montażu i 
kontroli produktów z możliwością wglądu z sąsiadujących pomieszczeń, 
pomieszczenia laboratoryjne (pomiary i kontrola produktów), pomieszczenia 
techniczne i pomocnicze, pomieszczenia socjalne, szatnie, 
sanitariaty. 
Kondygnacja +1: pusta przestrzeń nad powierzchnią produkcyjną umożliwiająca 
wgląd na halę montażową, pomieszczenia biurowo - laboratoryjne, montażu i 
kontroli produktów, laboratoria, przestrzenie i pomieszczenia służące pracy 
wspólnej, sale zebrań, jadalnia, szatnie, sanitariaty. 
Kondygnacja +2: pomieszczenia biurowo - laboratoryjne, sale zebrań, szatnie, 
sanitariaty. 
Pomieszczenia techniczne, magazyny, szatnie i socjalne mokre wydzielone 
ściankami murowanymi. 
Pomieszczenia produkcyjne i biurowo-laboratoryjne kondygnacja +1 - ściany w 
technologii lekkiej stelaż z profili stalowych (jak pod płyty gips-karton) pokryte 
płytami drewnopochodnymi z okleiną HPL lub panelami z blachy aluminiowej 
lakierowanej proszkowo. 
Pomieszczenia spotkań i narad, sale konferencyjne, pom. biurowo-laboratoryjne 
kondygnacja +2 ściany w technologii lekkiej stelaż z profili stalowych pokrycie 
z płyt gipsowo-kartonowych. 
W pomieszczeniach mokrych ściany wykończone płytkami gresowymi do wysokości 
2,7 m. 
Ściany zewnętrzne pom. kontroli produkcji, pom. zebrań z profili szklanych z oknami 
i obróbkami aluminiowymi. 
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Posadzki z betonu utwardzanego powierzchniowo przez zacieranie, w 
pomieszczeniach mokrych płytki gresowe, szatnie wykładzina PCV, w pom. 
biurowych i produkcyjnych wykładzina PCV antystatyczna. 
Sufity pom. socjalnych, pom. biurowo-laboratoryjne kond. +2, zebrań kond. +2 
wykończone płytami G-K na stelażu. 
Sufity pom. biurowo-laboratoryjnych kond. +1, produkcyjnych i kontroli, zebrań, 
wykończone płytami drewnopochodnymi z okleiną HPL lub panelami z blachy 
aluminiowej lakierowanej proszkowo. 
Sufity holi wejściowych i recepcyjnych projektowane indywidualnie z paneli z blachy 
aluminiowej lakierowanej proszkowo. 
Instalacje rozprowadzane w sufitach podwieszonych i w warstwach podłogowych. 
Konstrukcja żelbetowa z murowanymi ścianami wypełniającymi, ślusarka otworowa 
w systemie ściany kurtynowej. Okładziny zewnętrzne z paneli 
aluminiowych lakierowanych proszkowo. 
Izolacja termiczna z wełny mineralnej, ściany min. 15 cm, stropodach min. 20 cm. 
Fundament żelbetowy, obwodowo ława, pod słupami stopy fundamentowe. 
 
Przykładowy układ pomieszczeń i ich funkcje zostały przedstawione w koncepcji 
architektonicznej będącej załącznikiem nr 1 do programu Funkcjonalno-
Użytkowego. 
 
2) Instalacje wewnętrzne w budynku produkcyjno-laboratoryjnym: 
 
a) Instalacje sanitarne: 
- instalacja wody zimnej i ciepłej 
- instalacja wody „szarej” zagospodarowanie wód opadowych 
- instalacja wody technologicznej, jeżeli będzie wymagana  
- instalacja kanalizacji bytowo-gospodarczej 
- instalacja wodna p.pożarowa 
- instalacja kanalizacji technologicznej, jeżeli będzie wymagana  
- centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego zasilane z pompy ciepła 
- instalacja wentylacji i klimatyzacji zapewniająca odpowiednią jakość środowiska 
wewnętrznego dla różnych funkcji pomieszczeń 
- instalacja oddymiania, jeżeli będzie wymagana 
- instalacja technologiczna gruntowej pompy ciepła 
- instalacja próżni 
- instalacja gazów technicznych dla potrzeb urządzeń technologicznych (azot 
sprężony, którego źródłem jest ciekły azot) 
 
 
b) Instalacje elektryczne i teletechniczne 
- stacja transformatorowa, jeżeli będzie wymagana  
- instalacje zasilania wraz z rozdzielnią lub tablicą rozdzielczą i złączem 
energetycznym 
- instalacje zasilania urządzeń technologicznych 
- elektryczna: instalacja siły, gniazd wtykowych, oświetlenia ogólnego, nocnego i 
technologicznego, odgromowa, przeciwporażeniowa, przepięciowa 
- instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
- instalacje zasilania urządzeń technologicznych służących produkcji 
- instalacja lokalnej sieci komputerowej (LAN) wraz z serwerownią (Szafy na 
piętrach i w innych budynkach połączone światłowodem z główną serwerownią. 
Połączenie szaf z gniazdkami przy stanowiskach wykonane skrętką. Router 
brzegowy umieszczony w głównej serwerowni. Połączenie światłowodowe o 
wysokiej przepustowości do routera brzegowego.) 
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- wewnętrzna przewodowa sieć telefoniczna oparta na systemie okablowania 
strukturalnego, zakończona przełącznicą telefoniczną 
- system sterowania pompą ciepła, ogrzewaniem, wentylacją, i klimatyzacją, 
- system sterowania oświetleniem, 
- system kontroli dostępu 
- system cyfrowej telewizji dozorowej w strefach i pomieszczeniach 
- system detekcji i sygnalizacji włamania i pożaru 
-instalacja fotowoltaiczna 
 
 
3) Przyłącza do budynku 
 Dla zasilenia budynku zaprojektować przyłącza wody, kanalizacji, energetyczne, 
teletechniczne (światłowód) w oparciu o uzyskane warunki techniczne i instalację 
azotu sprężonego. 
 
4) Zagospodarowanie terenu: 
- instalacja podczyszczania ścieków technologicznych 
- instalacja odprowadzania wód opadowych i roztopowych 
- ogrodzenie 
- oświetlenie zewnętrzne energooszczędne, sterowane przy pomocy czujników 
zmierzchowych i zegara 
- drogi, chodniki i parkingi 
- zieleń (Strefa ogrodu na dachu, Strefa zieleni na parkingu, w około budynku i przy 
ogrodzeniu, Instalacja podlewania obszarów zielonych i ogrodu na dachu) 
- mała architektura: ławki, śmietniki, stojaki na rowery  
- Dojazd samochodów ciężarowych do bram magazynowych 
- Dojazd na parking samochodów osobowych 
- Wjazd samochodów gaśniczych na teren z obszarem do zawracania 
- Zagospodarowanie drogi przed budynkiem (własność inwestora) z przejazdem 
ciężkich samochodów 
- Teren powinien być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych 
- Wjazd na teren powinien być ograniczony dla pracowników, kooperantów i gości 
za pomocą szlabanu lub bramy z automatycznym otwieraniem za pomocą 
bezprzewodowych identyfikatorów 
- Kontenery na odpady zwykłe i niebezpieczne 
- tablice informacyjne zgodne z wymogami Umowy o dofinansowanie Projektu. 
 
5) Ochrona przeciwpożarowa 
- Najbliższy budynek znajduje się w odległości ok. 11,5 m. 
- Budynek będzie spełniał wymagania w zakresie wymaganych odległości od 
budynków istniejących oraz od niezabudowanej granicy działki. 
- Część biurowo-socjalną budynku zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
- Część produkcyjna kwalifikowana jest do kategorii PM.  
- W hali produkcyjnej oraz części biurowej nie występują pomieszczenia lub strefy 
kwalifikowane jako zagrożone wybuchem. 
- Trzykondygnacyjna część budynku biurowo-socjalnego zakwalifikowana do klasy 
odporności pożarowej budynku D. 
- Zasilanie urządzeń ochrony pożarowej (klapy, bramy, wentylacja, centralki) - jeśli 
będą wymagane 
 6) Instalacja kontroli dostępu na wejściu i wydzielone strefy w niektórych 
pomieszczeniach 
- Rejestracja czasu pracy 
- Strefa magazynowa 
- Strefa produkcyjna 
- Strefa wejściowa i sale konferencyjne 



str. 12 
 

- Strefa projektantów i nadzoru produkcji 
- Strefa pomieszczeń technicznych 
- Strefa pomieszczenia ochrony 
- Indywidualna kontrola dostępu do pomieszczeń na 2 piętrze 
- Wejścia i wjazdy do budynku automatycznie otwierane za pomocą 
bezprzewodowych identyfikatorów 
7) Instalacja monitoringu  
- Kamery na wszystkich ciągach pieszo-jezdnych na zewnątrz 
- Kamery na korytarzach 
- Monitoring hali produkcyjnej 
- Monitoring pomieszczeń technicznych 
- Monitoring granic działki 
- Monitoring wjazdów na teren i wejść do budynku 
- System przechowywanie danych z kamer 

UWAGA: Załączona koncepcja architektoniczna jest jedynie przykładowym 
rozwiązaniem i określa skalę inwestycji, jej charakter i przewidywane 
funkcje pomieszczeń zakładu. 

 
 
1.7 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Parter 

Na poziomie “0” zakłada się następujące pomieszczenia 

 Hol z recepcją 
 Pomieszczenie dla ochrony 
 Szatnie dla pracowników ze śluzami do strefy produkcyjnej 
 Strefa produkcyjna 
 Obszar odpraw w strefie produkcyjnej 
 Pomieszczenia magazynowe 
 Pomieszczenia techniczne i kotłownia 

Hol z recepcją 

 Obszar przyjmowania korespondencji i rejestracji gości 
 Przestrzeń poczekalni dla gości 
 Multimedialna prezentacja zakresu działania Zamawiajacego 

Pomieszczenie dla ochrony 

 Stacja monitoringu wizualnego obiektu 
 Monitoring alarmów technicznych i stanu instalacji budynkowych 

 

Szatnie dla pracowników ze śluzami do strefy produkcyjnej oraz sanitariaty 

 Praca w hali montażowej odbywać się będzie w systemie dwuzmianowym a liczba 
pracowników na zmianie to do 50 osób  

 W budynku powinny znajdować się szatnie na łącznie na 220 pracowników z czego na 
parterze powinny być co najmniej szatnie dla personelu produkcyjnego, magazynierów 
i gości 

 Hala montażowa jest pomieszczeniem zaliczanym do strefy czystej, w związku z tym 
dostęp do tej strefy musi odbywać się wyłącznie poprzez śluzy i szatnie.  
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 Konieczne zapewnienie wejścia dla Gości i pozostałych pracowników firmy na halę 
poprzez osobne pomieszczenie (dodatkowa szatnia z fartuchami wspólnego użytku). 

 Magazyn odzieży roboczej 
 Szatnie wyposażone w prysznice i sanitariaty 

Hala Montażowa (strefa produkcyjna) 

 Produkcja na hali montażowej odbywa się na uniwersalnych stanowiskach roboczych, 
co ma umożliwić elastyczną organizację produkcji w zależności od aktualnego profilu 
produkcyjnego.  

 Ogólne warunki środowiskowe na hali: 
o wilgotność 35-45% 
o temperatura otoczenia 21-24 st C 

 Na hali konieczne jest rozmieszczenie min. 100 stanowisk, przy czym zadaniem 
Projektanta jest analiza możliwych układów rozmieszczenia stanowisk w celu 
maksymalnego zwiększenia ich ilości. 

 Wymagania dotyczące pojedynczego stanowiska: 
o wymiary     - 150 x 90 [cm] (średnio) 
o dostęp typowo z dwóch stron 
o doprowadzenie energii elektrycznej  - AC, 230 V 
o doprowadzenie następujących mediów:  - azot, próżnia 10^-5mbar, 

próżnia 10^-3mbar,  
o wyciągi wentylacyjne    
o wyciągi chemiczne 
o wyciągi odkurzaczowe (stanowisko wytwarzania soczewek) 
o oświetlenie indywidualne na stanowisku 
o 1-4 podłączeń LAN 

 Ciągi komunikacyjne muszą umożliwiać transport materiałów za pomocą wózków o 
długości około 1.5m 

 doprowadzenie mediów w kanałach, zintegrowane ze stanowiskami oraz w instalacjach 
podwieszonych w zależności od typu i rozmieszczenia stanowiska 

 rozprowadzenie wentylacji dookoła antresoli, w rurach podwieszonych, ewentualnie 
kanały powrotne w podłodze 

 Natryski awaryjne przy stanowiskach do mycia komponentów i płukania elektroniki 
 sanitariaty dla personelu produkcyjnego w strefie czystej 
 dostęp do hali - konieczne ograniczenie dostępu do hali: 

o dostęp z holu poprzez szatnie i śluzy,  
o dostęp z magazynów, 
o dostęp do pomieszczeń technicznych poprzez śluzy, 
o dostęp z I piętra (na piętrze śluza i przebieralnia dla gości i inżynierów nadzoru) 

Magazyny oraz strefa przyjęcia dostaw 

 W budynku planowane są dwa magazyny: jeden magazyn zapasów (magazyn 
półproduktów i komponentów) oraz jeden magazyn dystrybucyjny (dostawczy oraz 
wysyłki) połączony w jedno z magazynem odpadów. Po otrzymaniu towaru i jego 
rozładunku komponenty zostają skontrolowane ilościowo i jakościowo w magazynie 
dostawczym, przekazane na stanowisko mycia i suszenia dla zachowania standardu 
czystości (jeżeli tego wymagają) i finalnie segregowane, sortowane, przepakowywane i 
znakowane zgodnie z ustaloną procedurą w magazynie półproduktów i komponentów 

Wszystkie magazyny znajdować będą się na parterze, wzdłuż wschodniej ściany 
budynku.  
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o Magazyn dostawczy, wysyłki i odpadów - z bramą wjazdową, służy do odbioru 
dostaw i ich bardzo krótkiego składowania w opakowaniach transportowych na 
jednym regale magazynowym wymuszając dalszy bieg półproduktów. 
Dostarczone komponenty w zależności od wymagań trafiają do pomieszczenia 
mycia chemicznego lub od razu (przez łącznik) do magazynu półproduktów i 
komponentów. Drugą funkcją pomieszczenia jest magazyn odpadów który 
służy do tymczasowego składowania odpadów niebezpiecznych 
przechowywanych w kontenerach z ograniczonym dostępem. Trzecią i ostatnią 
funkcją pomieszczenia jest wysyłka skompletowanych produktów którą 
umożliwia specjalnie w tym celu przygotowane stanowisko komputerowe.  

o Mycie chemiczne - jest pomieszczeniem służącym do czyszczenia chemicznego i 
mechanicznego nowych komponentów (gdy wymaga tego technologia) oraz 
regeneracji komponentów już użytych w celu ich ewentualnego odzyskania. 
Pomieszczenie to stanowi część wspólną hali montażowej i magazynów 
pozwalając na składowanie substancji chemicznych w wentylowanych szafach 
bezpieczeństwa. 

o Magazyn półproduktów i komponentów - zaopatrywać będzie wszystkich 
pracowników hali montażowej. W celu oszczędności przestrzeni zastosowane 
zostaną wieże pionowego składowania. Pomieszczenie wyposażone jest 
dodatkowo w duży stół roboczy z zabezpieczeniem ESD służącym do 
segregowania, sortowania i przepakowywania komponentów oraz 
antystatyczny wózek transportowy ESD z półkami służący do dystrybucji 
komponentów między magazynami a halą montażową 

 Wymagana powierzchnia magazynów: 
o magazyn dostawczy, wysyłki i odpadów -    60 m2 
o pomieszczenie mycia chemicznego      30 m2 
o magazyn półproduktów i komponentów  

(z wieżą pionowego składowania)      30 m2 

Pomieszczenia techniczne 

 wymagane funkcje: 
o węzeł centralnego ogrzewania, ewentualnie ciepła 

technicznego dla wentylacji,  
o odzysk ciepła pomieszczenie na pompę ciepła 

powietrze/powietrze, 
o przyłącze i rozdzielnia energetyczna z rozdzielniami dla 

wydzielonych odbiorów (pompy ciepła wentylacja, hala 
produkcyjna, pomieszczenia biurowe, systemy alarmowe),  

o przyłącze wody,  
o automatyka budynkowa - szafa główna 
o wymagana powierzchnia wyniknie z projektu instalacji 

 pomieszczenie techniczne dla służby utrzymania ruchu 
o powierzchnia: 18 m2 
o wejście z zewnątrz i korytarza 
o magazyn narzędzi utrzymania budynku i otoczenia 

1 piętro 

Na I piętrze zamawiający przewiduje około 60 stanowisk nadzoru produkcji, 
utrzymania ruchu, technologów, elektroników, konstruktorów, programistów. 
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Z piętra przewiduje się widok przez szybę na halę montażową. Należy 
umożliwić przejście gości dookoła, spotkania z kadrą projektującą i podglądu na 
działania na hali montażowej.  

Stanowiska nadzoru produkcji 

 Typowe stanowiska pracy z komputerem. 
 Bezpośredni podgląd wizualny w działania na hali produkcyjnej 
 Wyposażenie: biurko, krzesło, komputer z monitorem. 

Stanowiska utrzymania ruchu 

 Stanowisko pracy z komputerem, zabezpieczone ESD z elementami 
czystego warsztatu mechanicznego. 

 Wyposażenie: biurko, krzesło, komputer z monitorem, stół ESD, 
zasilacz, oscyloskop z generatorem, multimetr, lutownica, zestaw 
podstawowych ręcznych narzędzi mechanicznych,. 

 Wyciąg wentylacyjny 
 Instalacja azotu sprężonego 

Stanowiska technologów 

 Stanowisko pracy z komputerem z elementami czystego warsztatu 
mechanicznego. 

 Wyposażenie: biurko, krzesło, komputer z monitorem, zestaw 
podstawowych ręcznych narzędzi mechanicznych. 

Stanowiska projektowania elektroniki 

 Stanowisko pracy z komputerem, zabezpieczone ESD, z elementami 
czystego warsztatu mechanicznego. 

 Wyposażenie: biurko, krzesło, komputer z 2 monitorami, stół ESD, 
zasilacz, oscyloskop z generatorem, multimetr, lutownica. 

 Wyciąg wentylacyjny. 

Stanowiska konstruktorów-mechatroników, optyków 

 Stanowisko pracy z komputerem, zabezpieczone ESD 
 Wyposażenie: biurko, krzesło, komputer z 2 monitorami, stół ESD, 

zestaw podstawowych ręcznych narzędzi mechanicznych, multimetr, 
narzędzia pomiarowe (suwmiarka, mikrometr, waga). 

 Instalacja azotu sprężonego. 

Stanowiska programistów 

 Stanowisko pracy z komputerem 
 Wyposażenie: biurko, krzesło, komputer z 2 monitorami. 

Szatnie pracownicze 

 Szatnie dla 60 pracowników 1 piętra 
 śluzy do wejścia na halę produkcyjną 

Jadalnia i szatnie pracownicze 

 Jadalnia dla 110 osób na zmianę (jednocześnie maksymalnie ½ zmiany) 
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2 piętro 

Szatnie pracownicze 

 Szatnie dla 30 pracowników 2 piętra 

Serwerownia 

 Klimatyzacja: temperatura 20-22 stopnie C 
 Powierzchnia: 15m2 
 Moc zainstalowana: 2-3 kW  
 Serwer aplikacji (wspomaganie produkcji) 
 Macierz monitoring 
 Macierz danych produkcyjnych 
 Główne podłączenie teleinformatyczne 
 Routery 

Oddzielny magazyn IT 

 Powierzchnia: 15 m2 
 Zabezpieczenia ppoż dla magazynowania kartonów, kabli zużyty sprzęt 

Pomieszczenia odbioru technicznego 

 Ilość stanowisk: 10  
 stanowiska pomiarowe z typowym wyposażeniem: 

o Stanowisko komputerowe 
o Oscyloskop 
o Multimetr 
o Inny osprzęt elektroniczny 
o Blaty optyczne 
o Suszarka laboratoryjna 

 Pozostałe wyposażenie w gestii klienta 
 Moc zainstalowana 0-3kW 
 funkcje prezentacyjne dla klientów 

o Ilość miejsc 8-16 osób 
o Rzutnik 
o Zestaw do telekonferencji - mikrofon i głośniki 
o Ekran 
o Tablica biała 

 Pomieszczenia używane okresowo 
o Podczas odbiorów: 

 wilgotność 35-45% 
 temperatura otoczenia 21-24 st C 

o Typowo 
 Brak kontroli wilgotności 
 temperatura otoczenia jak w pomieszczeniach 

biurowych 

Pomieszczenia pomiarowe o przeznaczeniu badawczym i kwalifikacyjnym 

 Ilość: 15 stanowisk 
 stanowiska pomiarowe 

o Stanowisko komputerowe 
o Oscyloskop 
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o Inny osprzęt elektroniczny 
o Multimetr 
o Blaty optyczne 
o Suszarki laboratoryjne/piece/lodówki/wirówki/wytrząsarki w 

zależności od typu testu 
 Pozostałe wyposażenie w gestii product managerów 
 Moc zainstalowana 0-3kW 
 Pomieszczenia używane okresowo 

o Podczas pomiarów: 
 wilgotność 35-45% 
 temperatura otoczenia 21-24 st C 

o Typowo 
 Brak kontroli wilgotności 
 temperatura otoczenia jak w pomieszczeniach 

biurowych 

 

Pomieszczenie z komorą klimatyczną 

 stanowisko pomiarowe 
o Stanowisko komputerowe 
o Oscyloskop 
o Multimetr 
o Zasilacze 
o Blaty optyczne 
o Suszarki laboratoryjne/piece/lodówki  
o Pozostałe wyposażenie dobierane do konkretnych procedur 

testowych 
 Zasilanie komory: 3-fazowe, moc nominalna 12,5 kW, praca ciągła 
 Zasilanie suszarek/pieców/lodówki: jednofazowe, moc nominalna w 

sumie ~6kW. 
 Pomieszczenia używane okresowo 

o Brak kontroli wilgotności 
o temperatura otoczenia jak w pomieszczeniach biurowych 

 Wydajność klimatyzacji musi zapewniać utrzymanie temperatury z 
uwzględnieniem ciepła które wydziela się w trakcie pracy komory i 
suszarek/pieców/lodówek 

 Instalacja azotu sprężonego 
 Kanalizacja 
 Woda użytkowa 
 W przypadku komory z jednostką zewnętrzną konieczne zapewnienie 

podłączenia do zewnętrznego wymiennika ciepła. 

 

 
I.2 Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
 

1. Wymagania Inwestora w stosunku do przygotowania dokumentacji 
projektowej 
 

Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadać powinny ściśle zamówieniu w taki 
sposób, w jaki określił je Zamawiający.  
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Dokumentacja techniczna powinna odpowiadać wymaganiom dotyczącym 
postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych, wynikającym z:  

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 
poz. 1623 z późn. zm.),  

 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.), w tym art. 30 – tak, aby mogła stanowić 
podstawę zorganizowania i przeprowadzenia przetargu i spełniać wymogi 
określone dla Opisu przedmiotu zamówienia w zamówieniach udzielanych na 
podstawie Pzp; 

oraz spełniać wymogi: 

 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego /Dz. U. 2012 nr 81 poz. 462 z późn. zm.; 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, 
poz. 1389); 

 Rozporządzenia 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 /Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm./ z 
uwzględnieniem Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego / Dz.U. 2013 poz. 
1129/ 

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

 
Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia, powinna zawierać 
optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe 
oraz wszystkie niezbędne rysunki, w tym rysunki detali, wraz z dokładnym opisem i 
charakterystyką techniczną – w sposób umożliwiający realizację prac montażowych, 
wykończeniowych i dostaw bez konieczności sporządzania dodatkowych opracowań i 
uzupełnień. Dokumentacja projektowa powinna być spójna i skoordynowana we 
wszystkich częściach. 
 
Dokumentacja projektowa opracowana dla zadania nie powinna zawierać rozwiązań, które 
mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonalność obiektu, utrudnić pracę i dostęp do 
instalacji oraz urządzeń elektrycznych i sanitarnych lub do pomieszczeń technicznych 
albo mogą pogorszyć warunki ochrony ppoż.  
 
W ramach obowiązków Wykonawca opracuje: 
- projekt koncepcyjny a także projekt budowlany i projekty wykonawcze uwzględniające 
w szczególności informacje i wymagania zawarte w niniejszym Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym oraz informacje dodatkowe, które ewentualnie mogą zostać 
przekazane przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania projektów lub w 
trakcie ich wykonywania, uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane 
przepisami prawa, opinie i zatwierdzenia w tym: uzgodni dokumentację z 
rzeczoznawcami: ochrony pożarowej, d/s sanitarno-higienicznych oraz rzeczoznawca 
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BHP i wystąpi z wnioskiem o decyzję środowiskową a następnie o wydanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę oraz uzyska pozwolenie na budowę prawomocne. 
- projekt koncepcyjny oraz ujęte w nim rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez 
Zamawiającego przed przystąpieniem przez Projektanta do opracowania projektu 
budowlanego. Zamawiający dokona sprawdzenia i ewentualnego zatwierdzenia 
projektu wstępnego w terminie do 10 dni roboczych od daty przedstawienia 
zamawiającemu 2-ch egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarza w formie 
elektronicznej (formacie pdf na płycie CD) projektu koncepcyjnego.. 
- projekt budowlany, jego części oraz ujęte w nim rozwiązania muszą zostać 
zatwierdzone przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku przez Wykonawcę o 
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Przed złożeniem ww. wniosku niezbędne 
jest uzyskanie przez Wykonawcę akceptacji rozwiązań projektowych, zawartych w 
projekcie budowlanym, od Zamawiającego. Przekazanie przez Wykonawcę projektu 
budowlanego do zatwierdzenia Zamawiającemu winno nastąpić w siedzibie 
Zamawiającego . Zamawiający dokona sprawdzenia i ewentualnego zatwierdzenia 
projektu budowlanego w terminie do 10 dni roboczych od daty przedstawienia 
zamawiającemu 2-ch egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarza w formie 
elektronicznej (formacie pdf na płycie CD) projektu budowlanego. Zatwierdzony projekt 
budowlany stanowić będzie podstawę do opracowania projektów wykonawczych 
- do obowiązków jednostki projektowej Wykonawcy będzie należało również 
uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń Zamawiającego i w terminie przez 
niego ustalonym, o ile nie będą one sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, 
sztuką budowlaną i niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz innymi 
dokumentami przekazanymi dla Wykonawcy w trakcie trwania umowy. 
- w zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 
wchodzi również opracowanie i wykonanie wszelkich innych niezbędnych opracowań i 
dokumentacji koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz zakończenia prac 
budowlanych. 
- dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią 
opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest ona kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć, i że została wykonana z należytą starannością. 
- opracowana dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) powinna być spójna i 
skoordynowana we wszystkich branżach z projektem budowlanym i stanowić całość 
funkcjonalną, 
- w zakresie dokumentacji projektowej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do 
wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na 
sprawdzenie poprawności jej wykonania. 
- obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w 
szczególności: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, 
bezpieczeństwa użytkowania, 
- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową oraz sporządzone 
dla potrzeb inwestycji opracowania a mianowicie : 
a) projekt budowlany wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę - w 5 egz. 
w formie papierowej oraz w 2 egz. w formie elektronicznej na płycie CD (format: pdf 
oddzielne pliki dla każdego opracowania,) z tym, że 2 egzemplarze w formie papierowej 
+ 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: pdf, oddzielne pliki dla każdego 
opracowania) zostaną dostarczone zamawiającemu przed wystąpieniem Wykonawcy z 
wnioskiem o pozwolenie na budowę - celem zatwierdzenia przez Zamawiającego 
projektu budowlanego, 
- wizualizację budynków wraz z elementami zagospodarowania terenu - 2 egz. w formie 
papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD (format: pdf,). 
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- projekty wykonawcze w 5 egz. w formie pisemnej oraz w 1 egz. w formie 
elektronicznej na płycie CD (format: pdf i dwg, oddzielne pliki dla każdego 
opracowania), 
- kosztorysy sporządzone metodą uproszczoną dla każdej z branż - w 2 egz. w formie 
papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD (format: ath i pdf, 
oddzielne pliki dla każdego opracowania), 
- przedmiary robót dla każdej z branż - w 2 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w 
formie elektronicznej na płycie CD (format: ath i pdf, oddzielne pliki dla każdego 
opracowania), 
- WKI (Wartość Kosztorysową Inwestycji) dla całości inwestycji - w 2 egz. w formie 
papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD (format: excel, pdf,), 
- dodatkowe plansze planu zagospodarowania terenu uzgodnione ze Starostwem 
Powiatowym ZUD, które zostaną przekazane dostawcom mediów zgodnie z wydanymi 
warunkami w celu zaprojektowania i wykonania przyłączy – w 4 egz. w formie pisemnej 
oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD (format: dwg, pdf ,). 
- w trakcie realizacji inwestycji, projektanci (autorzy projektu) zobowiązani są do 
sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności do: 

 stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 
projektem, 

 uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 uczestniczenia w naradach organizowanych na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy lub Inspektorów nadzoru. 

- rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek 
nanieść na dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy oraz na jednym 
z egzemplarzy Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentację zamienną  
 
Marki producentów i dystrybutorów zaproponowane w niniejszym Opracowaniu należy 
uznać za przykładowe, mające na celu opisanie standardów; dokumentacja projektowa 
może zawierać rozwiązania równoważne do zaproponowanych pod względem jakości, 
ergonomii i funkcjonalności. Wszędzie gdzie w niniejszym Opracowaniu opisano 
materiały lub sposób wykonania robót za pomocą norm, aprobat technicznych, 
specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, należy takie zapisy traktować jako 
pomocnicze, służące wyczerpującemu określeniu przedmiotu zamówienia.  
 
Nie ogranicza się Projektanta w zakresie rozwiązań architektonicznych, 
konstrukcyjnych i instalacyjnych. Przyjęte w projekcie rozwiązania mają zagwarantować 
pełną funkcjonalność budynku, bezpieczeństwo budynków  
i przebywających w nim osób oraz pełne bezpieczeństwo zgromadzonych w nim 
zbiorów archiwalnych. 
 
Projekt należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy prawne oraz normy branżowe 
– przywołane w dalszej części niniejszego Opracowania.  
 
 
Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone 
będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału prac i dostaw.  
W każdym tomie wydruków wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją,  
a wydruki trwale spięte. 
Strona tytułowa dokumentacji projektowej powinna zawierać: 

 nazwę i adres Zamawiającego 

 nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego 

 adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa 
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 spis zawartości dokumentacji projektowej 

 nazwę i adres firmy projektowej wraz z imionami i nazwiskami osób 
opracowujących części składowe dokumentacji projektowej 

 datę opracowania. 
 
Całość dokumentacji uzyskać musi akceptację Zamawiającego. 
 
Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w 
zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji zadania. 
Projekty wykonawcze zawierać powinny rysunki w skali uwzględniającej specyfikę 
zamawianych robót / usług / dostaw wraz z wyjaśnieniami opisowymi. 
 
 
Dokumentacja projektowa składać się powinna w szczególności z: 

- projektu budowlanego 
- projektów wykonawczych 
- przedmiaru robót i kosztorysu 
- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
- Ogólnej oraz szczegółowych Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych 
- Projektu geologicznego na wykonanie otworów wiertniczych w celu 

pozyskania ciepła Ziemi dla potrzeb ogrzewania budynku. 
 
Dokumentacja budowlana powinna zawierać w szczególności: 
1.Projekty budowlane: 

- projekt architektoniczny 
- projekt konstrukcyjny 
- projekt sieci i przyłączy 
- projekty instalacji sanitarnych 
- projekty instalacji elektrycznych 
- projekty instalacji teletechnicznych 
- projekty instalacji specjalistycznych 

2.Projekt zagospodarowania terenu: rozmieszczenie zabudowy, układ dróg, 
ukształtowanie terenu, projekty sieci i przyłączy, projekt odwodnienia terenu, projekt 
oświetlenia terenu, projekt zieleni, projekty małej architektury. 
3.Opracowania specjalistyczne: 
obejmujące projekt instalacji ogrzewania i klimatyzacji precyzyjnej przy zmiennym 
obciążeniu termicznym, przy wykorzystaniu ciepła technologicznego i zastosowaniu 
pomp ciepła wykorzystujących ciepło Ziemi. 
Dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie 
wymagane odpowiednimi przepisami w stopniu umożliwiającym uzyskanie pozwolenia 
na budowę, w tym uzgodnienia BHP, PSP, SANEPID i inne. 
 
Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa w sprawie dokumentacji geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001 
r., Nr 38, poz. 455). 
 
Na etapie projektowym obowiązują przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy złożyć do odpowiedniego wydziału 
właściwego ds. architektury i budownictwa – zgodnie z obowiązującą procedurą. 
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Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w 
zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, 
przygotowania oferty cenowej przez wykonawcę i do realizacji robót budowlanych. 
Projekty wykonawcze zawierać powinny rysunki w skali uwzględniającej specyfikę 
zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z 
wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi: 

- części obiektu 
- rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych 
- detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych 
- instalacji i wyposażenia technicznego, których odzwierciedlenie na rysunkach 

projektu budowlanego nie jest wystarczające dla sporządzenia przedmiaru 
robót, przygotowania oferty cenowej przez wykonawcę i do realizacji robót 
budowlanych. 
 

Oczekiwany zakres dokumentacji wykonawczej: 
1. Zagospodarowanie i ukształtowanie terenu: 
- plan zagospodarowania, w tym: rozmieszczenie zabudowy i ukształtowanie 

terenu 
- projekt dróg wewnętrznych, parkingów, chodników i odwodnienia terenu  
- projekt drenaży, jeżeli wystąpią  
- bilanse mas ziemnych  
- projekty sieci, przyłączy i innych elementów uzbrojenia podziemnego  
- projekt zieleni  
- projekt oświetlenia terenu i budynku 
- projekty małej architektury  
- inne projekty wykonawcze związane z zagospodarowaniem terenu.  
2. Architektura:  
- elewacje 
- dachy i tarasy 
- detale architektoniczno–budowlane 
- podziały wewnętrzne 
- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
- izolacje akustyczne 
- ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja 
- komunikacja wewnętrzna w budynku 
- warstwy posadzkowe, ścienne i dachowe 
- wykończenie pomieszczeń 
- stolarka i ślusarka 
- wyburzenia 
- inne.  
3. Konstrukcje budowlane:  
- założenia i szczegóły konstrukcyjne (wszelkich rodzajów konstrukcji)  
- gabaryty i charakterystyka wszelkich rodzajów konstrukcji 
- obliczenia statyczne (dla wszelkich rodzajów konstrukcji) 
- zbrojenia konstrukcji żelbetowych  
- fundamenty i podstawy maszyn i urządzeń technologicznych  
- konstrukcje specjalistyczne  
- zabezpieczenia przeciwpożarowe, zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji 

stalowych 
- inne.  
4. Instalacje sanitarne  
- przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej 
- instalacje wody zimnej 
- instalacja ciepłej wody użytkowej  
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- instalacja wody technologicznej 
- instalacja wodna ppoż. 
- instalacje grzewcze (centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego)  
- instalacje wentylacji mechanicznej  
- instalacje klimatyzacji  
- instalacja oddymiania, jeżeli będzie wymagana 

 instalacje specjalistyczne: instalacja technologiczna gruntowej pompy ciepła,  

 instalacja gazów technicznych dla potrzeb urządzeń technologicznych  
- inne. 
5. Instalacje elektryczne i teletechniczne  
- Przyłącza energetyczne i telekomunikacyjne 
- stacja transformatorowa, jeżeli będzie wymagana  
- instalacje zasilania wraz z rozdzielnią lub tablicą rozdzielczą  

i złączem energetycznym  
- instalacja siły, gniazd wtykowych, oświetlenia ogólnego, nocnego i 

technologicznego 
- instalacja odgromowa, ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej  
- instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  
- instalacje zasilania urządzeń technologicznych  
- instalacje zasilania urządzeń technologicznych służących produkcji 
- instalacje niskonapięciowe: kontroli dostępu, cyfrowej telewizji dozorowej, 

systemu detekcji i sygnalizacji pożaru i włamania,  
- instalacje IT (sieć strukturalna) 
- instalacja telefoniczna 
- inne. 
6. Projekty aranżacji:  
- projekty kolorystyki 
- projekty wnętrzprojekty ścian z wykończeniem ceramicznym  
- projekty umeblowania i wyposażenia z doborem i wykazem mebli  

i wyposażenia katalogowego. 
 

Dokumentacja powinna zawierać także: 
- charakterystykę energetyczną inwestycji 
- charakterystykę ekologiczną inwestycji 
- projekty aranżacji oświetlenia  
- wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania  

i montażu  
- projekty obiektów tymczasowych i towarzyszących  
- projekty wyburzeń 
- Zamawiający wymaga aby elementy wyposażenia techniczno-technologicznego 

były uzgodnione z Projektantem Wnętrz i Zamawiającym  
- informację dotyczącej BIOZ 

 
 

Pełny zakres objęty dokumentacją powinien posiadać kompletne przedmiary i 
kosztorysy. Dokumentacja projektowa musi zawierać kosztorysy inwestorski. 
 
Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny być wzajemnie powiązane tak, aby każdy 
rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na 
rysunkach.  
 
Część graficzną powinny m. in. tworzyć: 

1. Plan zagospodarowania i projekty infrastruktury:  
rysunek planu zagospodarowania, sporządzony na aktualnej mapie do celów 
projektowych, w skali 1:500, ilustrujący:  
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- rozmieszczenie zabudowy  
- układ dróg 
- ukształtowanie terenu 
- odwodnienie terenu (spadki, kratki ściekowe)  
- oświetlenie terenu  
- zieleń  
- małą architekturę 

plansza koordynacyjna elementów uzbrojenia podziemnego, sporządzona na aktualnej 
mapie do celów projektowych, w skali 1:500, ilustrująca:  

- sieci i przyłącza  
- budowle inżynierskie  
- fundamenty zabudowy  
- rysunki poszczególnych rodzajów sieci i przyłączy (jeżeli zawartość planszy 

koordynacyjnej nie wyjaśnia ich w wystarczającym stopniu)  
- rysunki dróg i chodników  
- rysunki zieleni  
- rysunki elementów małej architektury  
- inne, wg potrzeb (np.: wytyczne zagospodarowania placu budowy).  
2. Projekt zabudowy:  
- rzuty, przekroje – opracowywane w ramach projektów architektonicznego  

i branżowych 
- elewacje – opracowywane w ramach projektu architektonicznego  
- rysunki detali – opracowywane w ramach projektów architektonicznego  

i branżowych, w zakresie wynikającym z potrzeb  
- schematy instalacyjne, profile, rozwinięcia – opracowywane w ramach projektów 

branżowych, w zakresie wynikającym z potrzeb. 
 

Rysunki inne niż związane z zagospodarowaniem terenu powinny być sporządzone w 
skali: 1:100 i 1:50 w zakresie architektury, konstrukcji, a także instalacji, technologii 
specjalistycznej i aranżacji wnętrz; w skali 1:10, 1:5 i 1:2 w zakresie detali; w 
szczególnie uzasadnionych wypadkach powinny być sporządzone w skali 1:1. 
Dokumentacja graficzna dotycząca zagospodarowania terenu sporządzona powinna 
być także w układzie warstwicowym umożliwiającym nałożenie poszczególnych 
rysunków na siebie i na aktualną sytuację oraz koordynację prac.  
Dokumentacja wykonawcza przekazana powinna być Zamawiającemu  
w formie wydruków i w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych programach 
edytorskich i graficznych (np. Open Office, QCad lub innych uzgodnionych z 
Zamawiającym). W każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją, 
a wydruki trwale spięte. 
 
Przykładowe wymagania dotyczące standardów dokumentacji wykonawczej  
instalacji IT: 
Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza musi zawierać następujące elementy: 

1. Część informacyjna: 
a. Karta tytułowa 
b. Spis treści 
c. Karta informacyjna wykonawcy projektu (nazwa, adres, dane kontaktowe: 

instytucja i osoby, uprawnienia) 
2. Część opisowa 

a. Założenia  
b. Opis 

3. Kosztorys inwestorski 
4. Zestawienia materiałów i urządzeń 
5. Część rysunkowa: 

a. Schematy ideowe 
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b. Schematy instalacyjne połączeń i lokalizacji urządzeń (dotyczy: struktury 
fizycznych połączeń, schematu okablowania poziomego /wraz z trasami 
korytek kablowych/ w skali 1:100 i schematu obsadzenia wszystkich paneli 
krosowych oraz wyposażenie punktów dystrybucyjnych, szaf serwerowych 
oraz budynkowego przyłącza teletechnicznego). 
 

Uszczegółowieniem dokumentacji wykonawczej powinny być rysunki warsztatowe – w 
zakresie niezbędnym do zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego. 
 
 
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych rozumianych, jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót. W przedmiarze roboty powinny być zestawione w 
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz ze wskazaniem 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Opracowanie przedmiaru robót składać powinno się z: karty tytułowej, spisu działów 
przedmiaru robót, tabeli przedmiaru robót. 
Karta tytułowa przedmiaru robót zawierać powinna następujące informacje: nazwę 
nadaną zamówieniu przez Zamawiającego, nazwy i kody grup, klas i kategorii robót, 
adres obiektu budowlanego, nazwę i adres zamawiającego, datę opracowania 
przedmiaru robót. Nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być 
podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną we Wspólnym Słowniku 
Zamówień. 
Działy przedmiaru robót powinny przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 
danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy 
podział, w ramach działu, przedmiaru robót należy opracować według systematyki 
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 
zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych. Grupa robót dotycząca 
przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru. 
Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające 
robotom podstawowym, rozumianym jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu 
są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie 
są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z 
wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego 
rozliczania. 
 
Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: 

- numer pozycji przedmiaru 
- kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie 

systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających 
kosztorysowe normy nakładów rzeczowych 

- numer szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru 

- nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla 
pozycji przedmiarowej 

- jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru 
- ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. 

Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie 
rysunków z dokumentacji projektowej. 



str. 26 
 

 
Od Projektanta wymaga się opracowania Specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych – ogólnej i szczegółowej. Układ szczegółowej specyfikacji 
technicznej powinien być zgodny z przedmiarem robót i przyjętą dla niego na podstawie 
Wspólnego Słownika Zamówień klasyfikacją. 
 
Zamawiający oczekuje od Projektanta złożenia w imieniu Inwestora (na podstawie 
pisemnego upoważnienia) wniosku o zatwierdzenie projektu i wydanie pozwolenia na 
budowę oraz uzyskania w/w decyzji.  
 
Projektant zobowiązany jest do uzyskania wszystkich innych uzgodnień i zezwoleń 
(działając samodzielnie lub na podstawie Pełnomocnictwa Inwestora) niezbędnych dla 
uzyskania decyzji Pozwolenie na budowę, dla rozpoczęcia i prowadzenia robót 
budowlanych, dla odbioru budynku.  
 
 
 
 
I.3. Uzupełnienie części opisowej  

Postulowany przez Inwestora harmonogram realizacji inwestycji 

Postulowany przez Inwestora harmonogram realizacji zakładu Vigo – 
przedstawiono w załączeniu do projektu Umowy. 
 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów (w tym: zgodność z 
planami zagospodarowania przestrzennego) 

 
 mapa zasadnicza  z uzbrojeniem podziemnym 
 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania w załączeniu do zapytania 

ofertowego 
 
 

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i 
prowadzenia robót budowlanych, dodatkowe wytyczne inwestorskie i 
uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 

 
Projektant jest zobowiązany do uzyskania: 
 warunków i informacji technicznych nt. możliwości dostawy mediów  
 dokumentacja badań geotechnicznych     
 inwentaryzacji zieleni 
 inwentaryzacji elementów przeznaczonych do rozbiórki 
 
Zamawiający przyjmuje, że zasilanie w wodę, odbiór ścieków realizowane będzie 
z lokalnej sieci znajdującej się przy projektowanej inwestycji, dostawa energii 
elektrycznej zapewniona będzie z lokalnych stacji transformatorowych 
znajdujących się w pobliżu inwestycji (w odległości ok. 150 m). 
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3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

 
Niniejsze opracowanie ma charakter założeń wstępnych - koncepcji, określającej 
podstawowe wymagania Inwestora. Powinny one być uwzględnione przy 
opracowywaniu projektu budowlanego, projektów wykonawczych i przedmiarów 
robót. Nie zwalnia to wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej od 
sprawdzenia zgodności zaproponowanych i zalecanych rozwiązań oraz funkcji z 
aktualnie obowiązującymi uregulowaniami ustawowymi, normami wydanymi 
przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz zharmonizowanymi dyrektywami Unii 
Europejskiej a także ustaleniami o charakterze jednostkowym. 
 
Ustawy i rozporządzenia: 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity: Dz. U. 

2012 nr 0 poz. 647 z późn. zm./ 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409/ 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z późn. zm./ 
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm./ 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /tekst jednolity: Dz. U. 2009, Nr 178 poz. 

1380 z późn. zm./ 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności / tekst jednolity: Dz. U. 2010 nr 138 poz. 

935 z późn. zm./ 
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny / Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwł. Ustawą 

z dnia 8 stycznia 2010 r. /Dz.U. 2010 nr 40 poz. 222// 
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze / tekst jednolity: Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 

981 z późn. zm./ 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne / tekst jednolity: Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1059 z 

późn. zm./ 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz. 260 z późn. 

zm./ 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U 2012 nr 0 poz. 145 z późn. zm./ 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody / tekst jednolity: Dz. U. 2013 nr 0 poz. 627 z późn. 

zm./ 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach / Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z późn. zm./ 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm./ 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych /Dz. U. 2012 Nr 0, 
poz. 463 z późn. zm./ 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 
późn. zm./ 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 109 poz.719/ 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030 z 
późn. zm./ 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej /Dz.U. Nr 121, poz. 1137/ 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041/ 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania /Nr 249 poz. 2497/ 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz. U. Nr 23, poz. 122/ 

- / Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania /Dz. U. 2004 nr 249 poz. 2497/ 

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek 
organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych / M.P. 2011 nr 44 
poz. 481/ 

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek 
organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich 
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aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych / M.P. 2004 nr 48 
poz. 829/ 

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych 
przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów / M.P. 2004 nr 32 
poz. 571/ 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania / Dz.U. 2013 nr 0 poz. 46/ 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych / Dz.U. 2011 nr 87 poz. 486/ 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
informacji o przeprowadzanych kontrolach wyrobów budowlanych i wydawanych postanowieniach, 
decyzjach i opiniach, a także o sposobie i terminie przekazywania tych informacji / Dz.U. 2010 nr 254 
poz. 1706/ 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania / Dz.U. 2010 nr 
34 poz. 183/ 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu / Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182/ 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym / Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782/ 

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i 
wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą /Dz. U. Nr 241, poz.2077/ 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/ 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
podczas wykonania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz.401) 

- Rozporządzenie 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 /Dz. U. Nr 108, poz. 953/ 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia 
oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki 
energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość 
techniczno-użytkową / Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1210/ 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz 
sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej / Dz. U. 2008 nr 201 poz. 
1240/ 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 
lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową / Dz. U. 
2009 nr 224 poz. 1802/ 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120, 
poz. 1126/ 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. Nr 
130 poz. 1389 z późn. zm./ 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu 
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych /Dz. U. 
2003 Nr 120, poz. 1130/ 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. 2010 
Nr 213 , poz. 1397, z późn. zm./ 

- 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. 2013 nr 0 poz. 1129 z późn. zm./ 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
/Dz. U. Nr 138, poz. 1554/ 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania 
informacji geologicznej /Dz. U. 2011 Nr 282 poz. 1657/ 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
zakresu opracować geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie /Dz. U. Nr 25, poz. 
133 z późn. zm./ 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP /Dz. U. 2001 Nr 38, poz. 445 z późn. zm./ 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę /Dz. U. Nr 120, poz.1127/ 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i 
oczyszczania ścieków /Dz. U. Nr 21, poz. 73 z późn. zm./ 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych /Dz. U. 2006 Nr 136, poz. 964 z późn. zm./ 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. 2006 r. Nr 83 poz. 578/ 

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi /M.P. 1996 Nr 
19 poz. 231/ 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego /Dz. 
U. 2003 r. Nr 120 poz. 1134/ 

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. 2012 nr 81 poz. 462/ 

 

Normy: 
Instalacja wodociągowo – kanalizacyjna 
- PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cześć 1. Postanowienia ogólne. 
- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
- PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
- PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 
- PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych 
- PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
- PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych) Część 1. Wymagania 

ogólne 
- PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach wodociągowych i 

ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym 
- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku, Cz.1. Postanowienia ogólne i 

wymagania, Cz.2. Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia, Cz.5. Montaż i badania. 
Instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

- PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
- PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności. 
- PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze 
- PN-75/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego białego. 
- PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone.  
- PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący.  
- PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką. 
- PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.  
- PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa. 
- PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe 

stojące.  
- PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe.  
- PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa 

stojąca rozsuwalna. 
- PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte. 
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- PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe. 
- PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome.  
- PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 
- PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy. 
- PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze.  
- PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących.  
- PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe. 
- PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe.  
- PN-ISO 4064-1 :1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wymagania.  
- PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wymagania instalacyjne. 
- PN-ISO 4064-3:1 997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Metody badań i wyposażenie. 
- PN-ISO 7858-1 :1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania. 
- PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne. 
- PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań. 
- PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania. 
- PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki.  
- PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze.  
- PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki.  
- PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników. 
- PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki.  
- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 

ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 
- PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W. 
- PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
- PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek 
winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

- PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  

- PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). 
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  

- PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). 
Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  

- PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

- PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen 
(PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  

- PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.  
- PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
- PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.  
- PN-90/M-75178.04 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.  
- PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.  
- PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 
- PN-81IB-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).  
- PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.  
- PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.  
- PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 
- PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie. 
- PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.  
- PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 
- PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane. 
- PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe. 
- PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.  
- PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe.  
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- PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe.  
- PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe. 
- PN-751H-75301 Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.  
- PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.  
- PN-86/B-75704. 01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 

standardowych. Główne wymiary.  
- PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 

kompakt. Główne wymiary.  
- PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 

dziecięcych. Główne wymiary.  
- PN-EN 1253-5:2002 Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z oddzielaniem 

cieczy lekkich.  
- PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681 -2:2002 

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych 
i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 

- PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
- PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
- PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne; Roboty ziemne. 

Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne 
- PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
- PN-81/B-03020 Roboty ziemne. Strefy przemarzania gruntu. 
- Normy instalacja c.o. i ciepła technologicznego 
- PN - 82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
- PN - 82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
- PN - 83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. 
- PN - B/03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń kubaturze do 600 m3 
- PN – EN ISO 6946: 1998 + AI Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
- PN - 91/B-02020 Ochrona cieplna budynków 
- PN - 91/B-02420 Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 
- PN-93/C-04607 Wymagania jakimi powinna odpowiadać woda do napełniania instalacji C.O. 
- PN-64/B-10400 Określanie postępowania i wymagań jakie powinna spełniać instalacja C.O. 
- PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór Dn. 
- PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje 

, oznaczenia. 
- PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje , oznaczenia. 
- PN87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem. 
- PN87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
- PN87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania. 

- PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
- PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
- PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. 
- PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 

czynników. 
- PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
- prEN 12502-3 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w systemach 

przewodzących wodę  
- PN-B-0242 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
- PN-EN 1333: 1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN  
- PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN  
- Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń cieplej wody użytkowej.  
- PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
- PN-70/N-0 1270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
- PN-70/N-0 1270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 

czynników. 
- PN-70/N-0 1270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe  
- Normy instalacja wentylacji i klimatyzacji: 
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego  
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- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania  

- PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)  

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania  
- PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania 

techniczne  
- PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych. Wymagania  
- PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania  
- PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne 

i badania przy odbiorze 
- PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania  
- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych  
- PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, 

oznaczanie  
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym. Wymiary  
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

kołowym. Wymiary  
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 

mechaniczne  
- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do 

wentylacji ogólnej  
- PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia 

powietrza w przewodzie  
- PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne 

przepustnic regulacyjnych i zamykających 
- PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i 

wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza 
- PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i 

wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza 
- PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i 

wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza 
- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
- PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat 

żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu 
- PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne 

dotyczące przewodów elastycznych 
- PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat 

żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku 
- PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru 

prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach 
- PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynków. Nawiewniki i wywiewniki podłogowe. Badania do klasyfikacji 

konstrukcyjnej 
- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
 

Sieci i instalacje elektryczne: 
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym  
- PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym  
- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 
-  PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-443: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi  

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym 

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe 
długotrwałe przewodów. 
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- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

- PN-HD 60364-5-56:2010, PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

-  PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie - Sekcja 534: Urządzenia do 
ochrony przed przepięciami  

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 
- PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 

życia 
- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach 
-  PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-714: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego 
- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne 
- PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach 
- PN-EN 12665:2011 Światło i oświetlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań 

dotyczących oświetlenia 
 

Instalacje AV i teletechniczne: 
- BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. Ogólne 

wymagania  
- PN-IEC 60364-7-713:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji – Meble 
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych przywołane w Dz.U.2002.75.690 z 

późniejszymi zmianami: 
- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych 

charakterystyk 
- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia 
- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym 

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona 
przeciwpożarowa 

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 

- PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania 
danych 

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: 
Wymagania ogólne 

- PN-EN 50173-2:2008, PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 
strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe 

- PN-EN 50174-1:2010, PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 
Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości 

- PN-EN 50174-2:2010, PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 
Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

- PN-EN 50346:2004, PN-EN 50346:2004/A1:2009, PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika 
informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania 

- PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym 

-  PN-EN 61935-1:2010 Wymagania dotyczące sprawdzania symetrycznych i współosiowych kablowych 
linii telekomunikacyjnych - Część 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z 
serią norm EN 50173  
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-  PN-EN 61935-2:2011 Wymagania dotyczące sprawdzania symetrycznych i współosiowych kablowych 
linii informatycznych - Część 2: Sznury zgodne z ISO/IEC 11801 oraz normami związanymi, PN-EN 
61935-2-20:2010 Sprawdzanie symetrycznych kablowych linii telekomunikacyjnych zgodnych z serią 
norm EN 50173 - Część 2-20: Paczkordy i sznury - Norma szczegółowa ramowa do zastosowania dla 
klasy D 

-  PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: 
Wymagania ogólne  

- biurowe 
- PN-EN 50174-1:2010, PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - 

Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości 
-  PN-EN 50174-2:2010, PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania 

- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 
- ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 
- ZN-96/TPSA-006 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów jednomodowych. 

Wymagania i badania 
- ZN-96/TPSA-007 Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i 

badania 
- ZN-96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania 
- ZN-96/TPSA-009 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i 

badan. Kanalizacja 
- Kablowa 
- ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne 
- ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania 
- ZN-96/TPSA-015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i 

badania 
- ZN-96/TPSA-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania 
- ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania 
- ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania 
- ZN-96/TPSA-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania 
- ZN-96/TPSA-020 Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania 
- ZN-96/TPSA-021 Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania 
- ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania 
- ZN-05/TPSA-030 Łączniki żył. Wymagania i badania 
- ZN-96/TPSA-031 Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania 
- ZN-05/TPSA-032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania 
- ZN-05/TPSA-033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania 
- ZN-96/TPSA-036 Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i przetężeniami (ochronniki). 

Wymagania i badania 
 

Konstrukcja: 
- PN-90B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
- PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
- PN-90B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-EN 1990-2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji; 
- PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod -Podstawy projektowania konstrukcji 
- PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod -Podstawy projektowania konstrukcji 
- PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 Eurokod -Podstawy projektowania konstrukcji 
- PN-EN 1990:2004/AC:2010 Eurokod -Podstawy projektowania konstrukcji 
- PN-EN 1991-1-1:2002 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-l; Oddziaływania ogólne, 

Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach, 
- PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009, PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010, PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 - 

Część 1-1: Oddziaływania ogólne -Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w 
budynkach 

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-3; Oddziaływania ogólne – 
Obciążenie śniegiem. 

- PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009, PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 Eurokod 1 -Oddziaływania na 
konstrukcje -Część 1-3: Oddziaływania ogólne -Obciążenie śniegiem 

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-4; Oddziaływania ogólne – 
Oddziaływania wiatru. 

- PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010, PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009, PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010, 
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -Część 1-4: Oddziaływania 
ogólne -Oddziaływania wiatru 

- PN-EN 1996-2:2010, PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 6 -Projektowanie konstrukcji murowych -
Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów 

- PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 Eurokod 6 -Projektowanie konstrukcji murowych -Część 1-1: Reguły 
ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 
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- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -Projektowanie konstrukcji z betonu -Część 1-1: Reguły ogólne i 
reguły dla budynków 

- PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010, PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 Eurokod 2 -Projektowanie konstrukcji 
z betonu -Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 

- PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych -Część 1-3: Reguły ogólne -
Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno 

- PN-EN 1993-1-3:2008/AC:2009 Eurokod 3 -Projektowanie konstrukcji stalowych -Część 1-3: Reguły 
ogólne -Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno 

- PN-EN 1993-1-3:2008/Ap1:2010 Eurokod 3 -Projektowanie konstrukcji stalowych -Część 1-3: Reguły 
ogólne -Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno 

- PN-83/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

- PN-EN 1997-1:2008,PN-EN 1997-1:2008/AC:2009, PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010, PN-EN 1997-
1:2008/Ap2:2010 Eurokod 7 -Projektowanie geotechniczne -Część 1: Zasady ogólne 

- PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 
- PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami 
 

Wykaz polskich norm: - przywołane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury ws. 
warunków technicznych jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie: 

- PN-E-05003-01:1986 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  
- PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach  
- PN-B-02170:1985 - Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki  
- PN-B-02171:1988 - Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach  
- PN-HD 308 S2:2007 - Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych  
- PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków 
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych  

- PN-EN 12464-1:2004 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy -Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach  

- PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe  

- PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ustalanie ogólnych 
charakterystyk  

- PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa  

- PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  

- PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -Ochrona przed prądem przetężeniowym  

- PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia  

- PN-IEC 1 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi  

- PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi 
(EMI) w instalacjach obiektów budowlanych  

- PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -Ochrona przed obniżeniem napięcia  

- PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -Odłączanie izolacyjne i łączenie  

- 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 porażeniem prądem elektrycznym  

- PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym  

- PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona 
przeciwpożarowa  

- PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -Postanowienia ogólne  

- PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -Oprzewodowanie  
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- PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  

- PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

- PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -Urządzenia do ochrony przed przepięciami  

- PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączenia 
izolacyjnego i łączenia  

- PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -Uziemienia i przewody ochronne  

- PN-IEC 60364-5-548:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych  

- PN-IEC 60364-5-551:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze  

- PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  

- PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -Instalacje bezpieczeństwa  

- PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie  
- PN-EN 60445:2002 - 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 60446:2004 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi  

- PN-B-01706:1992 - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu  
- PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i 

ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny  
- PN-B-10720:1998 - Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych 

-Wymagania i badania przy odbiorze  
- PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -Uziemienia i przewody ochronne  
- PN-B-02440:1976 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej - Wymagania  
- PN-B-10720:1998 - Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych 

-Wymagania i badania przy odbiorze  
- PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 1: Postanowienia 

ogólne i wymagania  
- PN-EN 12056-2:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 2: Kanalizacja 

sanitarna -Projektowanie układu i obliczenia  
- PN-EN 12056-3:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 3: Przewody 

deszczowe -Projektowanie układu i obliczenia  
- PN-EN 12056-4:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 4: Pompownie 

ścieków -Projektowanie układu i obliczenia  
- PN-EN 12056-5:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 5: Montaż i 

badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji  
- PN-EN 13564-1:2004 - Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach -Część 1: Wymagania  
- PN-B-01707:1992 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu  
- PN-B-02413:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu otwartego -Wymagania  
- PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -Wymagania  
- PN-B-02415:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych -Wymagania  
- PN-B-02416:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych - Wymagania  
- PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody  
- PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku -Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła -Metoda obliczania  
- PN-EN ISO 10077-1:2007 - Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne  
- PN-EN ISO 10077-2:2005 - Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła - Część 2: Metoda komputerowa dla ram  
- PN-EN ISO 10211:2008 - Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - 

Obliczenia szczegółowe  
- PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia 

cieplnego  
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- PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne - właściwości użytkowe budynków -Wymiana ciepła przez grunt - 
Metody obliczania  

- PN-EN ISO 13789:2008 - Cieplne właściwości użytkowe budynków -Współczynniki wymiany ciepła 
przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania  

- PN-EN ISO 14683:2008 - Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne  

- PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  
- PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - 

Wymagania i badania odbiorcze  
- PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń - 

Wymagania  
- PN-B-10425:1989 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze  
- PN-B-02011:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych -Obciążenie wiatrem  
- PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ /Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej -Wymagania  
- PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  
- PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - 

Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności  
- PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynków - Sieć przewodów -Wytrzymałość i szczelność przewodów z 

blachy o przekroju kołowym  
- PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynków - Sieć przewodów -Wymagania dotyczące elementów sieci 

przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów  
- PN-EN 779:2005 - Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, badania, 

oznaczanie  
- PN- HD 308 S2:2007 - Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych  
- PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków 
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych  

- PN-N-01256-02:1992 - Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja  
- PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach  
- PN-B-02171:1988 - Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach  
- PN-E-05010:1991 - Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych  
- PN-E-05115:2002 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV  
- PN-E-08501:1988 - Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa  
- PN-EN 12464-1:2004 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy -Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach  
- PN-EN 50160:2002 - Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych  
- PN-EN 50310:2007 - Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym  
- PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe  
- PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ustalanie ogólnych 

charakterystyk  
- PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -Ochrona przeciwporażeniowa  
- PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  
- PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -Ochrona przed prądem przetężeniowym  
- PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia  

- PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi  

- PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi 
(EMI) w instalacjach obiektów budowlanych  

- PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -Ochrona przed obniżeniem napięcia  

- PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -Odłączanie izolacyjne i łączenie  
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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 porażeniem prądem elektrycznym  

- PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona 
przeciwpożarowa  

- PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -Postanowienia ogólne  

- PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -Oprzewodowanie  

- PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  

- PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

- PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -Urządzenia do ochrony przed przepięciami  

- PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia  

- PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -Uziemienia i przewody ochronne  

- PN-IEC 60364-5-548:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych  

- PN-IEC 60364-5-551:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze  

- PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  

- PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -Instalacje bezpieczeństwa  

- PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie  
- PN-IEC 60364-7-704:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki  
- PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi  
- PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania 
danych  

- PN-IEC 60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego  

- PN-HD 60364-7-715:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Część 7-715: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu  

- PN-EN 60445:2002 - 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 60446:2004 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi  

- PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)  
- PN-EN 61140:2005 PN-EN 61140:2005/A1:2008 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń  
- PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania 

i elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa  
- PN-EN 1838:2005 - Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne  
- PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  
- PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -Instalacje bezpieczeństwa  
- PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -Uziemienia i przewody ochronne  
- PN-E-05003-01:1986 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -Wymagania ogólne  
- PN-E-05003-03:1989 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -Ochrona obostrzona  
- PN-E-05003-04.1992 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -Ochrona specjalna  
- PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i 
łączeniowymi  

- PN-IEC 61024-1:2001 PN-IEC 61024-1:2001/Apl:2002 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -
Zasady ogólne  

- PN-IEC 61024-1-1:2001 PN-IEC 61024-1-1:2001/Apl:2002 - Ochrona odgromowa obiektów 
budowlanych -Zasady ogólne - Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych  
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- PN-IEC 61024-1-2:2002 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -Zasady ogólne - Przewodnik B - 
Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie  

- PN-IEC 61312-1:2001 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - Zasady ogólne  
- PN-IEC/TS 61312-2:2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) - 

Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia  
- PN-IEC/TS 61312-3:2004 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - Część 3: 

Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD)  
- PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -Oprzewodowanie  
- PN-EN 1363-1:2001 - Badania odporności ogniowej - Część 1: Wymagania ogólne  
- PN-EN 50200:2003 - Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej 

stosowanych w obwodach zabezpieczających  
- PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach  
- PN-B-02171:1988 - Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach  
- PN-B-02000:1982 -Obciążenia budowli - Zasady ustalania wartości  
- PN-B-02001:1982 - Obciążenia budowli - Obciążenia stałe  
- PN-B-02003:1982 - Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe  
- PN-B-02004:1982 - Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Obciążenia pojazdami  
- PN-B-02010:1980 PN-B-02010:1980/ /Azl:2006 - Obciążenia w obliczeniach statycznych -Obciążenie 

śniegiem  
- PN-B-02011:1977 - Obciążenia w obliczeniach statycznych -Obciążenie wiatrem  
- PN-77/B-02011/Az-1 2009; Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 
- PN-B-02013:1987 - Obciążenie budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie oblodzeniem  
- PN-B-02014:1988 - Obciążenia budowli - Obciążenie gruntem  
- PN-B-02015:1986 - Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie temperaturą  
- PN-B-03001:1976 - Konstrukcje i podłoża budowli - Ogólne zasady obliczeń  
- PN-B-03002:2007 - Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie  
- PN-B-03020:1981 - Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i 

projektowanie  
- PN-B-03200:1990 - Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie  
- PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie  
- PN-B-03230:1984 - Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych - 

Obliczenia statyczne i projektowanie  
- PN-B-03263:2000 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych 

betonów lekkich -Obliczenia statyczne i projektowanie  
- PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/ /Ap 1:2004 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -

Obliczenia statyczne i projektowanie  
- PN-B-03300:2006 PN-B-03300:2006/ /Ap 1:2008 - Konstrukcje zespolone stałowo-betonowe -

Obliczenia statyczne i projektowanie  
- PN-EN 1990: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji  
- PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje  
- PN-EN 1992: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu, część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie 

z uwagi na warunki pożarowe 
- PN-EN 1993: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych  
- PN-EN 1994: Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych  
- PN-EN 1995: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych  
- PN-EN 1996: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych  
- PN-EN 1997: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne  
- PN-EN 1999: Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych  
- PN-EN 81-58:2005 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Badania i 

próby  
- PN-EN 1021-1:2007 - Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych -Część 1: Źródło zapłonu: tlący 

się papieros  
- PN-EN 1021-2:2007 - Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych -Część 2: Źródło zapłonu: 

równoważnik płomienia zapałki  
- PN-EN 1991-1-4:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje: część 1-2: Oddziaływania ogólne: 

oddziaływania wiatru 
- PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - 

Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru  
- PN-B-02852:2001 - Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego 

oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru (w części dotyczącej gęstości obciążenia 
ogniowego - pkt 2)  

- PN-B-02855:1988 - Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania toksycznych 
produktów rozkładu i spalania materiałów  



str. 40 
 

- PN-B-02867:1990 - Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 
ognia przez ściany (w części dotyczącej ścian zewnętrznych przy działaniu ognia od strony elewacji)  

- PN-EN ISO 6940: 2005 - Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Wyznaczanie 
zapalności pionowo umieszczonych próbek  

- PN-EN ISO 6941: 2005 - Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Pomiar właściwości 
rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach  

- PN-EN 13501-1:2008 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień  

- PN-EN 13501-2:2008 1 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej  

- PN-EN 13501-3:2007 1 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w 
instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i 
przeciwpożarowych klap odcinających  

- PN-EN 13501-4:2008 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli 
rozprzestrzeniania dymu  

- PN-EN 13501-5:2006 PN-EN 13501-5:2006/ AC:2008 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 
elementów budynków - Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia 
zewnętrznego na dachy  

- PN-ENISO 6940:2005 - Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Wyznaczanie 
zapalności pionowo umieszczonych próbek  

- PN-EN ISO 6941:2005 - Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Pomiar właściwości 
rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach  

- PN-B-02855:1988 - Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania toksycznych 
produktów rozkładu i spalania materiałów  

- PN-B-02870:1993 - Badania ogniowe - Małe kominy - Badania w podwyższonych temperaturach  
- PN-N-01256-02:1992 - Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja  
- PN-N-01256-5:1998 - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i 

drogach pożarowych  
- PN-ISO 7010:2006 - Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki 

bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności i publicznej  
- PN-N-01256-5:1998 - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i 

drogach pożarowych  
- PN-ISO 7010:2006 - Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki 

bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej  
- PN-B-02003:1982 - Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe  
- PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń - 

Wymagania  
- PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach  
- PN-B-02170:1985 - Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki  
- PN-B-02171:1988 - Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach  
- PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach  
- PN-B-02170:1985 - Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki  
- PN-B-02171:1988 - Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach  
- PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania  
- PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach  
- PN-B-02156:1987 - Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach  
- PN-B-02171:1988 - Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach  
- PN-EN ISO 140-4:2000 - Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych - Część 4: Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od 
dźwięków powietrznych między pomieszczeniami  

- PN-EN ISO 140-5:1999 - Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Część 5: Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od 
dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów  

- PN-EN ISO 140- 1 6:1999 - Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Część 6: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków 
uderzeniowych stropów  

- PN-EN ISO 140-7:2000 - Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Część 7: Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od 
dźwięków uderzeniowych stropów  
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- PN-EN ISO 140-8:1999 - Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Część 8: Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków 
uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym  

- PN-EN ISO 140-12:2001 - Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Część 12: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków 
powietrznych i uderzeniowych podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami  

- PN-EN 20140-3:1999 PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 - Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w 
budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 3: Pomiary laboratoryjne 
izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych  

- PN-EN 20140-9:1998 - Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Część 9: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków 
powietrznych, dla sufitów podwieszonych z przestrzenią nad sufitem, mierzonej pomiędzy dwoma 
sąsiednimi pomieszczeniami  

- PN-EN 20140-10:1994 - Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Część 10: Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków 
powietrznych małych elementów budowlanych  

- PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania  

- PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach  

- PN-B-02156:1987 - Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach  
- PN-B-02171.1988 - Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach  
- PN-EN ISO i 354:2005 - Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej  
- PN-EN ISO 13788:2003 - Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów 

budynku - Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności 
powierzchni i kondensacja międzywarstwowa - Metody obliczania  

- PN-ENV 1187:2004 PN-ENV 1187:2004/A1:2007 - Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego 
na dachy  

- PN-EN 13501-1:2008 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku - Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień  

- PN-EN 13501-5:2006 PN-EN 13501-5:2006/ AC:2008 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 
elementów budynków - Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia 
zewnętrznego na dachy  

 

Pozostałe: 
- PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe sprężone. 
- PN-90/B–03200: Konstrukcje stalowe. 
- PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone.  
- PN-81/B–03020: Posadowienie bezpośrednie budowli. 
- PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe. 
- PN-83/B–03010: Ściany oporowe. 
- Obciążenia budowli: 
- PN-82/B–02000: Zasady ustalania wartości. 
- PN-82/B–02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
- PN-82/B–02003: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne 
- PN-77/B–02011: Obciążenie wiatrem.  
- PN-80/B-02000/Az1: Obciążenie śniegiem. 
- PN-82/B–02004: Obciążenia pojazdami. 
- PN-EN 1341: Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i 

metody badań. 
- PN-S-06100: Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne. 
- PN-S-96026: Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze. 
- PN-B-11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11112: Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
- PN-S-06102: Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  
- PN-S-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
- PN-S-96025: Drogi samochodowe i lotniskowe -Nawierzchnie asfaltowe –Wymagania. 
- PN-B-II213: Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.  
- PN-B-11113: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- PN-B-0448 I: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-65/B-50505: Rusztowania budowlano-montażowe robocze, metalowe, nieruchome, stojakowe. 

Wymagania i badania techniczne i eksploatacja. 
- PN-70/9082-03: Rusztowania na kółkach. Wymagania techniczne wykonania i odbioru 
- PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – wymagania ogólne 
- PNIEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne 
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- PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

- PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

- PN-IEC 60364-5-525: Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli 
- PN-92/E05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
- Ochrona przeciwporażeniowa 
- PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze 
- PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
- PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
- PN-85/E-02033: Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
- PN-E-08350-14: Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i 

konserwacja instalacji. 
- PN-70/B-02852: Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz 

wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.  
- PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
- PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy. 
- PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3. 
- PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
- PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
- PN-91/B-02416: Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do 

sieci cieplnych. Wymagania. 
- PN-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
- PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
- PN-90/B-01430: Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.  
- PN-90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania przy 

odbiorze.  
- PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na 

ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe.  
- PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania.  
- PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 

badania.  
- PN-92/M-75166: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników .  
- PN-91/B-2416: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.  
- PN-91/B-2419: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego. Badania .  
- PN-91/B-2420: Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.  
- PN-91/B-02421:2000: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze 
- PN-75/8864-13: Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. Wymiary.  
- PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 
- PN-92/B-01706: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
- PN-B-01706:1992/Az1:1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu –Zmiana do normy 
- PN-92/B-01707: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
- PN-81/B-10700/00: Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
- PN-81/B-10700/01: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-81/B-10700/02: Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 

ocynkowanych. 
- PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-72/B-10722: Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
- PN-79/H-74244: Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
- PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania. 
- PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
- PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania-zmiana do normy. 
- PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła. 
- PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie. 
- PN-76/B-03420: Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.  
- PN-78/B-03421: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
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- PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła. 
- PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego użyteczności 

publicznej – Wymagania. 
- PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
- PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
- PN-EN 12599:2002/AC:2004: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
- PN-EN 356:2000 ''Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na ręczny 

atak''  
- PN-EN 357:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z przezroczystych 

lub przejrzystych wyrobów szklanych. Klasyfikacja ognioodporności''  
- PN-EN 410:2001/A2:2003 ''Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości 

oszklenia'' 
- PN-EN 673:1999/Apl:2003 ''Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła ''U''. 

Metoda obliczeniowa''  
- PN-B-13079:1997 ''Szkło budowlane. Szyby zespolone''  
- PN-EN 1279-1:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 1: Wymagania 

ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalające charakterystykę układu''  
- PN-EN 1279-2:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 2: Długotrwała metoda 

badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci''  
- PN-EN 1279-2:2004/Apl:2005 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 2: Długotrwała 

metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci''  
- PN-EN 1279-3:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 3: Długotrwała metoda 

badania i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu oraz tolerancje koncentracji gazu'' 
- PN-EN 1279-4:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 4: Metody badania 

fizycznych właściwości uszczelnień obrzeży'' 
- PN-EN 1279-5:2006 (U) '' Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 5: Ocena 

zgodności'' 
- PN-EN 1279-6:2004 ''Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 6: Zakładowa kontrola 

produkcji i badania okresowe''  
- PN-EN 14449:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Ocena 

zgodności/Zgodność wyrobu z normą''  
- PN-EN ISO 12543-1:2000 ''Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. 

Definicje i opis części składowych''  
- PN-EN ISO 14438:2005 ''Szkło w budownictwie. Określenie wartości bilansu energetycznego. Metoda 

obliczeniowa''  
- PN-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach  
- PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 
- PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe. 

Sygnalizatory akustyczne 
- PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze 
- PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 5: Czujki ciepła. Czujki punktowe 
- PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki dymu. Czujki punktowe działające z 

wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji  
- PN-EN 54-10:2005/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 10: Czujniki płomienia. Czujki 

punktowe 
- PN-EN 54-11:2004/A1:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11: Ręczne ostrzegacze 

pożarowe 
- PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 12: Czujki dymu. Czujki liniowe działające z 

wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego 
- PN-EN 54-17:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 17: Izolatory zwarć 
- PN-EN 54-18:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 18: Urządzenia wejścia/ wyjścia 
- PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub 

płytką naciskową. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
- PN-EN 295-10:2005 (U) Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. Wymagania mandatowe 
- PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
- PN-EN 438-7:2005 (U) Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 

termoutwardzalnych (zwane laminatami). Część 7: Laminaty kompaktowe i panele kompozytowe z HPL 
stosowane jako wykończenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz sufitów  

- PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Część 1: Wymagania i warunki techniczne 
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
- PN-EN 516:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia umożliwiające chodzenie po 

dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie 
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- PN-EN 517:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające 
- PN-EN 520:2005 (U) Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 
- PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty wewnętrzne z 

wężem półsztywnym 
- PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 

rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
- PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 

rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 
- PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 

rur wodociągowych i odwadniających. Część 3: Materiały z gumy porowatej 
- PN-EN 681-4:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 

rur wodociągowych i odwadniających. Część 4: Elementy uszczelniające odlewane z poliuretanu 
- PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe 

ceramiczne  
- PN-EN 771-5:2005/A1:2006; PN-EN 771-6:2006 (U) Wymagania dotyczące elementów murowych. 

Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego 
- PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, 

wieszaki i wsporniki 
- PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża 
- PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin 

wspornych 
- PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do 

betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie  
i etykietowanie 
- PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw 

do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
- PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 
- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
- PN-EN 1123-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem 

wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością 
- PN-EN 1124-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych 

ze szwem wzdłużnym. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością 
- PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane 

prętem poziomym. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania. 

Wymagania i metody badań 
- PN-EN 1155:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi 

rozwieranych i wahadłowych. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 1158:1999/A1: 2004 Okucia budowlane. Regulatory kolejności zamykania skrzydeł drzwiowych. 

Wymagania i metody badań 
- PN-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe kanałowe 
- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 1341:2003 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i 

metody badań 
- PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. 

Wymagania i metody badań 
- PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. 

Wymagania i metody badań 
- PN-EN 1433:2005/A1:2006 (U) Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. 

Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności 
- PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe. Wymagania i 

metody badań 
- PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania 
- PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchni betonu 
- PN-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne 
- PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 4: Łączenie konstrukcyjne  
- PN-EN 1504-5:2005 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 5: Beton iniekcyjny 
- PN-EN 1520:2005 Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 
- PN-EN 1856-1:2005 Kominy. Wymagania dla kominów metalowych. Część 1: Części składowe 

systemów kominowych 
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- PN-EN 1856-2:2006 Kominy. Wymagania dotyczące kominów metalowych. Część 2: Metalowe kanały 
wewnętrzne i metalowe łączniki 

- PN-EN 1857:2005/AC:2006 Kominy. Części składowe. Betonowe kanały wewnętrzne  
- PN-EN 1858:2005 Kominy. Części składowe. Kształtki betonowe  
- PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i 

żelbetowe 
- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe  
- PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 10025-1:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne 

warunki techniczne dostawy 
- PN-EN 10224:2004/A1:2005 (U) Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu płynów wodnych 

łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy 
- PN-EN 10311:2005 (U) Połączenia dla rur stalowych i złączek do transportu wody i innych płynów 

wodnych 
- PN-EN 10312:2004/A1:2005 (U) Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu płynów 

wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy 
- PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
- PN-EN 12057:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Elementy modularne. Wymagania 
- PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty podłogowe schodowe. Wymagania 
- PN-EN 12094-1:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych. Część 1: 

Wymagania i metody badań dotyczące elektrycznych automatycznych urządzeń sterujących i 
opóźniających 

- PN-EN 12094-2:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych. 
Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące nieelektrycznych automatycznych urządzeń 
sterujących i opóźniających  

- PN-EN 12094-3:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych. 
Część 3: Wymagania i metody badań dotyczące ręcznych urządzeń wyzwalających i zatrzymujących 

- PN-EN 12094-4:2005 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych. 
Część 4: Wymagania i metody badań zespołów zaworu zbiornika i ich urządzeń wyzwalających  

- PN-EN 12094-5:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych. 
Część 5: Wymagania i metody badań zaworów kierunkowych wysokociśnieniowych i 
niskociśnieniowych oraz ich urządzeń wyzwalających stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 

- PN-EN 12094-6:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych. 
Część 6: Wymagania i metody badań nieelektrycznych urządzeń blokujących stosowanych w 
urządzeniach gaśniczych na CO2 

- PN-EN 12094-7:2002/ A1:2005 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń gaśniczych 
gazowych. Część 7: Wymagania i metody badań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na 
CO2 

- PN-EN 12094-9:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych. Część 9: 
Wymagania i metody badań dotyczące specjalnych czujek pożarowych 

- PN-EN 12094-10:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych. Część 
10: Wymagania i metody badań dotyczące manometrów i łączników ciśnieniowych 

- PN-EN 12094-11:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych. 
Część 11: Wymagania i metody badań dotyczące mechanicznych urządzeń ważących 

- PN-EN 12094-12:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych. 
Część 12: Wymagania i metody badań dotyczące pneumatycznych urządzeń alarmowych 

- PN-EN 12094-13:2005 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych. Część 
13: Wymagania i metody badań zaworów zwrotnych 

- PN-EN 12101-1:2005/A1: 2006 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 1: 
Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych 

- PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 2: Wymagania 
techniczne dotyczące klap dymowych 

- PN-EN 12101-3:2004/AC: 2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 3: 
Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających 

- PN-EN 12101-6:2005 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: Wymagania 
techniczne dotyczące systemów ciśnieniowych. Zestawy urządzeń 

- PN-EN 12101-10:2006 (U) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 10: Źródła energii 
- PN-EN 12209:2005/AC: 2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki wraz z zaczepami. Wymagania i 

metody badań 
- PN-EN 12259-1:2005/A3:2006 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i 

zraszaczowych. Część 1: Tryskacze 
- PN-EN 12259-2:2001/ A2:2006 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i 

zraszaczowych. Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne 
- PN-EN 12259-3:2003/A2: 2006 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i 

zraszaczowych. Część 3: Zawory kontrolno-alarmowe powietrzne  
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- PN-EN 12259-4:2003 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i 
zraszaczowych. Część 4: Turbinowe urządzenia alarmowe  

- PN-EN 12259-5:2005 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i 
zraszaczowych. Część 5 : Wskaźniki przepływu wody 

- PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych. Wymagania, metody badań 
i ocena zgodności 

- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
- PN-EN 12794:2005 (U) Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe 
- PN-EN 12859:2002/A1:2004 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań Płyty gipsowe. 

Definicje, wymagania i metody badań 
- PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań 
- PN-EN 12878:2005 (U) Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych na bazie cementu i/lub wapna. 

Wymagania i metody badań 
- PN-EN 12951:2005 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe zamocowane na stałe. 

Charakterystyka wyrobu i metody badań 
- PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 

zaprawy 
- PN-EN 13055-2:2006 Kruszywa lekkie. Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych i 

powierzchniowych utrwaleń oraz niezwiązanych i związanych zastosowań 
- PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena 

zgodności 
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
- PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
- PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
- PN-EN 13164:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja  
- PN-EN 13165:2003/A2:2005, AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej 

pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja  
- PN-EN 13166:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z pianki fenolowej 

(PF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
- PN-EN 13167:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkła 

piankowego(CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
- PN-EN 13168:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny drzewnej 

(WW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
- PN-EN 13169:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z ekspandowanego 

perlitu (EPB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
- PN-EN 13170:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z ekspandowanego 

korka (ICB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
- PN-EN 13171:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien drzewnych 

(WF) produkowane fabrycznie. Wymagania 
- PN-EN 13224:2006 Prefabrykaty betonowe. Płyty stropowe żebrowe 
- PN-EN 13225:2006 Prefabrykaty betonowe. Podłużne elementy konstrukcyjne 
- PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg 
kolejowych i nawierzchni asfaltowych) 

- PN-EN 13249:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z 
wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)  

- PN-EN 13250:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych 

- PN-EN 13251:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach 
oporowych 

- PN-EN 13252:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych 

- PN-EN 13257:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych 

- PN-EN 13279-1:2005 (U) Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 
- PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania użytkowe i metody badań 
- PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach. Część 1: Wymagania 
- PN-EN 13565-1:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia piankowe. Część 1: Wymagania i 

metody badań podzespołów 
- PN-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 1: 

Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń 



str. 47 
 

- PN-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 2: 
Tynkowanie zewnętrzne 

- PN-EN 13659:2006 Żaluzje. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem 
- PN-EN 13693:2005 (U) Prefabrykaty betonowe. Specjalne elementy dachowe 
- PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji 

wodochronnej dachów. Definicje i właściwości 
- PN-EN 13747:2005 (U) Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów stropowych 
- PN-EN 13748-1:2005/A1:2006 (U) Płytki lastrykowe Część 1: Płytki lastrykowe do zastosowań 

wewnętrznych 
- PN-EN 13748-2:2006 Płytki lastrykowe. Część 2: Płytki lastrykowe do zastosowań zewnętrznych 
- PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i 

wymagania 
- PN-EN 13830:2005 Ściany osłonowe. Norma wyrobu 
- PN-EN 13859-1:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje  
i właściwości wyrobów podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe do nieciągłych pokryć dachowych 
- PN-EN 13859-2:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje  
i właściwości wyrobów podkładowych. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian 
- PN-EN 13950:2006 (U) Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej. Definicje, 

wymagania i metody badań 
- PN-EN 13956:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

pokryć dachowych. Definicje i właściwości 
- PN-EN 13963:2005 (U) Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody 

badań 
- PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwodnej elementów podziemnych. Definicje i właściwości 

- PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. 
Definicje i właściwości 

- PN-EN 13970:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej. 
Definicje i właściwości 

- PN-EN 13978-1:2005 (U) Prefabrykaty z betonu. Prefabrykowane garaże betonowe. Część 1: 
Wymagania dla żelbetowych garaży monolitycznych lub składających się z pojedynczych sekcji o 
rozpiętości pomieszczenia 

- PN-EN 13984:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Warstwy regulacyjne pary wodnej z tworzyw 
sztucznych i kauczuku. Definicje i właściwości 

- PN-EN 13986:2006 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Właściwości, ocena zgodności i 
znakowanie 

- PN-EN 14041:2006 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Właściwości 
zasadnicze 

- PN-EN 14063-1:2005 Materiały i wyroby do izolacji cieplnej. Wyroby z lekkiego kruszywa z 
pęczniejących surowców ilastych (LWA) formowane in situ. Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci 
niezwiązanej przed zamontowaniem 

- PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania 
- PN-EN 14081-1:2006 (U) Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo o 

przekroju prostokątnym. Część 1: Wymagania ogólne 
- PN-EN 14188-1:2005 (U) Wypełniacze złączy i zalewy. Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
- PN-EN 14188-2:2005 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
- PN-EN 14188-3:2006 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 3: Wymagania dla prefabrykowanych 

złączy 
- PN-EN 14190:2005 (U) Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i 

metody badań 
- PN-EN 14195:2005 (U) Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z płyt gipsowo-

kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 
- PN-EN 14209:2006 (U) Wstępnie formowane gzymsy z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań 
- PN-EN 14216:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych o 

bardzo niskim cieple hydratacji 
- PN-EN 14250:2005 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych 

elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi 
- PN-EN 14296:2005 (U) Urządzenia sanitarne. Publiczne umywalnie do mycia rąk 
- PN-EN 14316-1:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej z perlitu 

ekspandowanego (EP) formowane in situ. Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem – w 
postaci związanej i niezwiazanej  
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- PN-EN 14317-1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej z 
eksfoliowanego wermikulitu (EV) formowane in situ. Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci 
związanej i niezwiązanej przed zamontowaniem 

- PN-EN 14339:2005 (U) Hydranty podziemne 
- PN-EN 14342:2006 Podłogi drewniane. Właściwości, ocena zgodności i znakowanie 
- PN-EN 14374:2005 Konstrukcje drewniane. Fornir klejony warstwowo (LVL). Wymagania 
- PN-EN 14384:2005 (U) Hydranty nadziemne 
- PN-EN 14399-1:2005 (U) Obciążone wstępnie konstrukcyjne złącze śrubowe wysokiej wytrzymałości. 

Część 1: Wymagania ogólne 
- PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie  
- PN-EN 14428:2006 Kabiny prysznicowe. Wymagania funkcjonalne i metody badania 
- PN-EN 14471:2005 (U) Kominy. Systemy kominów z kanałami spalinowymi z tworzyw sztucznych. 

Wymagania i metody badań 
- PN-EN 14496:2006 (U) Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej/ akustycznej 

oraz do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 
- PN-EN 14604:2005 (U) Autonomiczne czujki dymu 
- PN-EN 14782:2006 (U) Samonośne płyty metalowe do pokryć dachowych, zewnętrznych okładzin i 

wewnętrznych wykładzin. Charakterystyka wyrobu 
- PN-EN 15088:2006 (U) Aluminium i stopy aluminium. Wyroby konstrukcyjne do robót budowlanych. 

Warunki techniczne kontroli i dostawy 
- szafki zastosowane pod dygestoria: przechowywanie rozpuszczalników zgodnie z norma EN 14 470-1 
- oznakowanie zgodne z PN EN 14470-1/ISO 9001/TRbF 
 

W trakcie projektowania i realizacji inwestycji obowiązują ponadto przepisy prawne i 
normy przywołane w Części opisowej niniejszego Opracowania. 
 

oraz: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Arkady, 1989 r. 
- Wytyczne techniczne G-3.1, Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGiK, Warszawa 2006 
- Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i remontami 

urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej, IGPiK, Warszawa 2000  
- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, COBRTI INSTAL 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, COBRTI INSTAL 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, COBRTI INSTAL 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, COBRTI INSTAL 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, COBRTI INSTAL 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych, 

COBRTI INSTAL 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL 
- Praca zbiorowa Poradnik inżyniera i technika budowlanego ARKADY, Warszawa 1968, 
- Bogucki, Żyburtowicz Tablice do projektowania konstrukcji metalowych ARKADY Warszawa 1996 
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje wodociągowe z tworzyw 

sztucznych. OWEOB „Promocja” Sp.z o.o. Warszawa 2005r. 
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje kanalizacyjne z tworzyw 

sztucznych. OWEOB „Promocja” Sp.z o.o. Warszawa 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, część II - instalacje 

Sanitarne i Przemysłowe, M. B. P. M. B, Warszawa 
- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" z 1996 r. 
- Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy 

prawne i normy. Wydanie III. Warszawa, COBO-Profil, COBR Elektromontaż 2000. 
 


