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ST-00.00.00. Wymagania ogólne 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
następujących robót: 

• tytuł robót: roboty remontowe obejmuj ące wymian ę instalacji elektrycznej 
• miejsce wykonania robót: Wojska Polskiego 2; 16-400 Suwałki  

1.2.Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji stosowanych jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

  

2.Materiały 
  

3.Sprzęt 
  

4.Transport 
  

5.Wykonanie robót 
  

6.Kontrola jako ści robót 
  

7.Obmiar robót 
  

8.Odbiór robót 
  

9.Podstawa płatno ści 
  

10.Przepisy zwi ązane 
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ST-0001. Wymiana przewodów wtynkowych lub płaskich 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Wymiana przewodów wtynkowych lub płaskich" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 
• Wymiana przewodów wtynkowych lub płaskich 

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• Przewód YDYp-750V 3x1,5mm2 

• Rury winidurowe  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

Nie dotyczy. 

  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 
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Ogólne zasady wykonania robót: 

• Wykucie bruzd 
• Demontaż przewodów z podłoża 
• Zwinięcie przewodów w krążki 
• Rozwinięcie, sprawdzenie i odmierzenie przewodów 
• Ułożenie i umocowanie przewodów do podłoża 
• Zaprawienie bruzdy 
 

6.Kontrola jako ści robót 

6.1.Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7 

• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 9w 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR 9w przy rozdziale "Wymiana przewodów wtynkowych lub płaskich", zakres tabel: 0301 - 
0310 

  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

  

9.Podstawa płatno ści 

9.1.Podstawa płatno ści - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt. 9. 

  

10.Przepisy zwi ązane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt. 10. 
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ST-0002. Osprzęt instalacyjny 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• " Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego " 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 
• Demontaż przycisków lub łączników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtynkowym 

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 

Nie dotyczy. 

  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

Nie dotyczy. 

  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

  

5.Wykonanie robót 
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5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót: 

• Odłączenie przewodów 
• Demontaż łącznika z podłoża 
• Oczyszczenie przewodów 
• Częściowe rozebranie łącznika zamiennego 
• Przymocowanie łącznika do podłoża 
• Podłączenie przewodów 
• Złożenie łącznika 
• Sprawdzenie prawidłowości połączeń 

  

6.Kontrola jako ści robót 

6.1.Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7 

• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 9w 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR 9w przy rozdziale " Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego ", zakres tabel: 
401 - 406 

  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

  

9.Podstawa płatno ści 

9.1.Podstawa płatno ści - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt. 9. 

  

10.Przepisy zwi ązane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt. 10. 
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ST-0003. Oprawy o świetleniowe 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• " Demontaż oprawy żarowej " 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 
• Demontaż oprawy żarowej 

 

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 

Nie dotyczy. 

  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

Nie dotyczy. 

  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

  

5.Wykonanie robót 
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5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót: 

• Rozkręcenie oprawy 
• Odłączenie przewodów 
• Demontaż opraw z podłoża 
• Złożenie opraw 
• Usunięcie elementów zamocowania opraw 
 

6.Kontrola jako ści robót 

6.1.Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7 

• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 9w 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR 9w przy rozdziale " Demontaż oprawy żarowej ", zakres tabel: 501 - 507 
  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

  

9.Podstawa płatno ści 

9.1.Podstawa płatno ści - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt. 9. 

  

10.Przepisy zwi ązane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt. 10. 
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ST-0004. Urządzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Montaż osprzętu instalacyjnego" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 
• Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego 

• Montaż wentylatorów ściennych 

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• Rozłącznik 1(2)-biegunowy 
• Wentylator ścienny 100  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

Nie dotyczy. 

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót: 

• Zainstalowanie aparatu na szynie nośnej (euroszynie) 
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• Podłączenie przewodów do aparatu i pod zaciski (ochronne i neutralne) 
• Sprawdzenie poprawności działania 
• Założenie oznacznika z opisem obwodu 
 
oraz 
 
• Wyznaczenie miejsca montażu 
• Osadzenie kołków kotwiących w podłożu 
• Umocowanie wentylatora do przygotowanego podłoża 
• Podłączenie regulatora 
• Sprawdzenie funkcjonalne pracy urządzenia 
• Osadzenie wentylatora wraz z kratką w otworze wentylacyjnym 
• Umocowanie aparatu 
• Podłączenie przewodów 

 

6.Kontrola jako ści robót 

6.1.Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7 

• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 5 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Montaż osprzętu instalacyjnego", zakres tabel: 0407 - 0410 
  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

9.Podstawa płatno ści 

9.1.Podstawa płatno ści - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt. 9. 

10.Przepisy zwi ązane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt. 10. 
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ST-0005. Monta ż opraw o świetleniowych 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Montaż opraw oświetleniowych" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 
• Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 
następujących materiałów podstawowych: 

• Oprawy oświetleniowe LED IP44 
 

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

Nie dotyczy. 

  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 
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Ogólne zasady wykonania robót: 

• Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy 
• Przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy 
• Rozpakowanie oprawy 
• Oczyszczenie oprawy 
• Otwarcie i zamknięcie oprawy 
• Obcięcie i zarobienie końców przewodów 
• Zamontowanie oprawy 
• Podłączenie 
• Wyposażenie oprawy w odbłyśniki osłony, siatki i klosze 

 

6.Kontrola jako ści robót 

6.1.Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7 

• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 5 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Montaż opraw oświetleniowych", zakres tabel: 0501 - 0513 
  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

  

9.Podstawa płatno ści 

9.1.Podstawa płatno ści - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt. 9. 

  

10.Przepisy zwi ązane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt. 10. 
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ST-0006. Prace uzupełniaj ące. 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• " Przebijanie otworów w ścianach lub stropach." 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 
• Przebijanie otworów długości do 1cegły, średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych 

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 

Nie dotyczy.  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

Nie dotyczy. 

  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

  

6.Kontrola jako ści robót 

6.1.Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7 

• założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 5 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNNR 5 przy rozdziale " Przebijanie otworów w ścianach lub stropach.", zakres tabel: 1209 
  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

  

9.Podstawa płatno ści 

9.1.Podstawa płatno ści - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt. 9. 

  

10.Przepisy zwi ązane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt. 10. 
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ST-0007. Badania odbiorcze, pomiary 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Badania odbiorcze, pomiary" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 
• Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania 

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 

Nie dotyczy. 

  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

Nie dotyczy. 

  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

  

5.Wykonanie robót 
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5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

  

6.Kontrola jako ści robót 

6.1.Kontrola jako ści robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7 

• - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 5 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Badania odbiorcze, pomiary", zakres tabel: 1301 - 1308 
  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

  

9.Podstawa płatno ści 

9.1.Podstawa płatno ści - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt. 9. 

  

10.Przepisy zwi ązane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt. 10. 

 


