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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku
Kancelarii Prezydenta RP przy ul. Maszyńskiego i Wiejskiej 10 w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji
hydrantowej w budynku Kancelarii Prezydenta RP przy ul. Maszyńskiego i Wiejskiej 10
w Warszawie z rur stalowych ocynkowanych.
Wykonanie instalacji hydrantowej zgodnie z dokumentacją projektową:
1. montaż instalacji zasilającej hydranty – pion hydrantowy
2. montaż zestawu hydroforowego wraz ze sterowaniem
3. montaż szafek podtynkowych hydrantowych z wężem pożarniczym płasko składanym Φ52,
l=20m i prądownicą
4. montaż szafek podtynkowych hydrantowych z wężem półsztywnym Φ25, l=20m
i prądownicą
5. montaż armatury – zawory hydrantowe Φ52 i Φ25
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Polskimi Normami.
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć
następująco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią właściwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt,
z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót,
przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcą i Projektantem.
Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,
upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
inwestycji.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich
wykonania.
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów oraz Robót.
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych,
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę
i wymiary Obiektu będącego przedmiotem Robót.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych
funkcji techniczno - użytkowych.
Instalacja hydrantowa – Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających
i rozprowadzających wodę do gaszenia pożaru.
Przewód instalacji hydrantowej – przewód przeznaczony do rozprowadzenia wody do
przyłączy hydrantowych.
Przyłącze hydrantowe (połączenie hydrantowe) – przewód przeznaczony do
doprowadzenia wody do hydrantu.
Uzbrojenie instalacji hyrrantowej – Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające
prawidłowe działanie i eksploatację instalacji.
Armatura instalacji hydrantowej:
- armatura zaporowa – zasuwy, zawory, przelotowe i zwrotne
- armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne,
- armatura przeciwpożarowa – hydranty,
- zestaw hydroforowy – zestaw do podnoszenia ciśnienia wody wraz ze sterowaniem,
- armatura czerpalna – zawory czerpalne i spustowe,
- pozostałe określenia wg –01060 zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Rury stalowe
Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania
w budownictwie.
Do instalacji hydrantowych stosować rury i kształtki z rur stalowych podwójnie
ocynkowanych wg PN-EN-1452-1 do 5/2000, ZAT/97-01-001
2.2. Czynności zapewniające jakość materiałów
• Należy dokonać inspekcji jakości przy wyładunku na budowie.
• Wykonawca winien wyłączyć i usunąć materiał uszkodzony lub z wadami, które nie
odpowiadają specyfikacji i zastąpić materiałem właściwym.
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Materiały stosowane do wykonania instalacji hydrantowej powinny odpowiadać
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej.
2.3. Składowanie
Rury można składować na miejscu budowy pod warunkiem, że powierzchnia gruntu jest
płaska, wolna od kamieni i innych materiałów mogących spowodować uszkodzenie.
Rury powinny być składowane na przekładkach drewnianych, wysokość stosu nie powinna
przekraczać 2 warstw. Sposób składowania nie może powodować nacisku na rury, powodując
ich deformację.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków
i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania
należy części uszkodzone odrzucić.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków
ostrożności.
Rury i akcesoria winny być składowane i przemieszczane tak, aby nie uległy uszkodzeniu.
3. SPRZĘT
W gestii wykonawcy instalacji.
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku
i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej
i wymaganiami specyfikacji technicznych.
4. TRANSPORT
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju
materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim.
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować lin
metalowych lub łańcuchów. Nie należy zaczepiać haków o końcówki rur. Gdy rury
załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed
rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne".
Z uwagi na specyficzne właściwości należy przy transporcie zachowywać następujące
dodatkowe wymagania:
• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi;
• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 2 warstw;
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej
i klinów pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu;
• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni;
• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może
przekraczać l m.
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Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla
rur.
5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
5.1. Organizacja robót budowlanych
Wykonawca przedstawi Inwestorowi/Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie
wykonana instalacja hydrantowa.
5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Zgodnie z art.652 kodeksu Cywilnego wykonawca przyjmuje protokolarnie od
zamawiającego teren budowy i ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody
wynikłe na tym terenie.
5.3. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy
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 wydanym na podstawie art. 21a, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy
jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu przed rozpoczęciem budowy plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Zgodnie z § 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169,
poz.1650) wydanym na podstawie art. 237 § 1 Kodeksu Pracy, Zamawiający przed
rozpoczęciem robót sporządził protokół, w którym ustali szczegółowe warunki
bezpieczeństwa i higieny pracy.
5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zamawiający zapewni pomieszczenie na magazynowanie drobnych materiałów.
Zamawiający zapewnia Wykonawcy dostęp do mediów.
5.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Zamawiający umożliwi wjazd na teren posesji oraz wyznaczy miejsce do parkowania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola związana z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna być przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami ogólnymi.
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione,
należy daną fazę robót uznać za niezgodna, z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
prowadzić badania ponownie.
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Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją
Projektową:
• wytyczenie trasy przewodu;
• rodzaj rur, kształtek i armatury;
• ułożenie przewodu;
• szczelność przewodu;
• armaturę;
• uszczelnienie przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego;
• wyniki płukania i dezynfekcji przewodów;
• badanie wydajności wypływu wody z hydrantów.
• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu
wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.
• Badanie materiałów użytych do budowy instalacji hydrantowej następuje przez porównanie
ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na
podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST
oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.
• Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru
długości (z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością 1cm), badanie ułożenia
przewodu, badanie połączenia rur. Sprawdzenie wykonania połączeń rur należy
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.
• Badanie szczelności instalacji powinno gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez
okres 30 minut, podczas prowadzenia próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno
wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1,0MPa (10bar).
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robót
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do:
a) dziennika budowy
b) protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu.
6.3. Badania w trakcie odbioru
6.3.1. Cel i zakres badań
Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wodociągowej zostały
wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz wskazówkami Inspektora
Nadzoru.
Sprawdzenia dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu
budowy.
Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności
Inspektora Nadzoru.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:
a) dzienników budowy
b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.
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Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli
jakości robót.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych
robót w terminie obmiaru.
Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jednostką obmiarową instalacji hydrantowej jest l,0 metr (m) rury, dla każdego typu
i średnicy. Jednostką obmiarową armatury i elementów wyposażenia jest l,0 komplet (kpl.)
dla każdego typu i zakresu średnic.
8. ODBIÓR ROBÓT
Instalację hydrantową uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli
wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne
z wymaganiami.
W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne
z wymaganiami, wykonanie instalacji wodociągowej uznaje się za niezgodne z dokumentacją
projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru.
Roboty te nie podlegają zapłacie.
Wykonawca jest zobowiązany przy odbiorze przedstawić następujące dokumenty:
a) dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi na niej zmianami
i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,
b) Dziennik Budowy,
c) protokóły odbiorów częściowych,
d) protokoły z dokonanych prób i pomiarów,
e) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atesty i dopuszczenia);
Przedmiar robót - według odrębnego opracowania.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zakończone i przyjęte przez Inspektora Nadzoru roboty będą opłacone według cen
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE, ROZPORZĄDZENIA I NORMY
•
•

•
•

•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z późniejszymi zmianami, tekst jednolity)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690, z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie warunków przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg
pożarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
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Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1649 i 1650)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
2003r. Nr 47, poz. 401)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej Ministra dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U.
Nr 26, poz.313)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108,
poz. 952 i 953 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz.
1718)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.2)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
1998r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być
wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.
U. Nr 55, poz. 362)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U.
Nr 121, poz. 1139)
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 r. Nr 120 poz. 1126)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.
1996 r. Nr 62 poz. 285)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
1996 r. Nr 62 poz. 288)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 r. nr 118 poz.
1263)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2002 r. Nr 120 poz. 1021)
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 7, Warszawa 2003
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Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości
obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu
trwania pożaru
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa p-poż
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania
Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dla sieci wodociągowych
i ich części składowych
Sieć wodociągowa zewnętrzna - Obiekty i elementy
wyposażenia - Terminologia
Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu
Rury stalowe ze szwem, gwintowane
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego
zastosowania

UWAGA:
Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do
przepisów Unii Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych
rozporządzeń, norm i przepisów.
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