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1.

Cel opracowania programu i przedmiot zamówienia.

Celem poniższego opracowania jest przygotowanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przedsięwzięcia
polegającego na wdrożeniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 17 kWp z systemem monitoringu
i zarządzania produkcją energii elektrycznej.
Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansującego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Program Operacyjny PL04: „Oszczędzanie energii i
promowanie odnawialnych źródeł energii”.
Celem projektu jest zmniejszenie ilości oraz kosztów energii elektrycznej oraz redukcja
emisji szkodliwych substancji emitowanych do środowiska. Poszczególne roboty zostały opisane
w dalszej części programu.
Oczekuje się od Oferentów złożenia ofert obejmujących pełen zakres Zamówienia: przeprowadzenie
uzgodnień z konserwatorem ochrony zabytków, zaprojektowanie oraz realizację przedsięwzięcia.
Oferta powinna być zgodna z niniejszym programem.
Zadanie zrealizowane zostanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i realizowane będzie w oparciu
o Program Funkcjonalno – Użytkowy.

Prawna wykonalność inwestycji
Wykonawca
zobowiązany
będzie
do uzyskania
wszystkich
wymaganych
prawem
i przepisami dokumentów i pozwoleń, aby zapewniły dostawcom i personelowi budowlanemu
wystarczające wskazówki do realizacji inwestycji. Powiat jako zamawiający będzie miał
prawo dokonywać przeglądów dokumentów Wykonawcy i dokonywać inspekcji ich przygotowania,
gdziekolwiek są one przygotowywane. Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za
nadający się do użytku, przedłożony Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia.
Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz realizacją
zadania wszystkie niezbędne dokumenty, które są w jego posiadaniu oraz udzieli informacji
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Opracowania projektowe i uzupełniające takie jak:
- Analiza techniczno-ekonomiczna
- Program Funkcjonalno-Użytkowy
są wiążące dla realizacji opracowań projektowych niezbędnych do realizacji inwestycji
i poprawy efektywności ekologicznej budynku szpitala SP ZZOZ w Zwoleniu.
3. Wykonawca
jest
zobowiązany
w szczególności wymagania:

zrealizować

przedmiot

zamówienia

spełniając

-

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),

-

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177ze
zmianami),

-

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady. W-wa 1988 r,
-

-

-

budowlano –

WTWiO Roboty budowlano-montażowe. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe,
inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym
oraz procesem projektowania instalacji solarnych,
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.(Dz. U. Nr 130 poz. 1389)w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
15czerwca 2002 r.).

4

2.1.

2.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Lokalizacja obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Zwoleniu ul Władysława Jagiełły 12. Obiekt znajduje się w strefie ochrony
konserwatorskiej.
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2.2.

Stan obecny obiektu

Obecnie na działce znajduje się kilka obiektów kubaturowych których charakter jest związany
z działalnością szpitala. Są to obiekty o zróżnicowanej wysokości powiązane z sobą w poziomie
niskiego i wysokiego parteru, I-go pietra. Obiekty tworzą prostopadłościany o regularnych
podstawach i zwartych bryłach, połączonych łącznikami i tworzący funkcjonalną całość. Budynek
główny szpitala powstał w wyniku adaptacji budynku administracyjnego oddanego do użytku w 1960
roku. Adoptowany pod potrzeb służby zdrowia około 1975 roku. Oprócz przebudowy budynku
głównego dobudowano również zaplecze kuchenne, kotłownię oraz windę. Budynek został
kompleksowo ztermomodernizowany w roku 2015, posiada właściwą izolację przegród, nową
stolarkę okienną i drzwiową.

W skład zespołu szpitalnego wchodzą niżej wymienione obiekty:
1) Budynek główny szpitala.
2) Pracownia RTG z oddziałem rehabilitacji.
3) Kuchnia.
4) Kotłownia.

3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
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1. Uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, decyzji, opinii w celu
realizacji zadania.
2. Sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnych do prawidłowego wykonania
zamówienia.
3. Wykonanie inwestycji na podstawie sporządzonego projektu.
4. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań przed uzyskaniem odbiorów robót
i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania zrealizowanej
inwestycji.
4. Pozostałe wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
W zakresie inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej
obejmującej:
−

−

Opracowanie przedmiaru robót zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem
i zestawieniem
ilości jednostek
miar
robót
podstawowych
oraz wskazaniem
podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych.
Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu 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. z 2004 r. Nr 202 póz. 2072);
Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, który powinien być wykonany zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 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. z 2004 r. Nr 130 póz. 1389).

5. Wymagania techniczne
5.1.

Zakres projektowanych prac obejmuje:

1. Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń,
w tym uzgodnienia z konserwatorem ochrony zabytków.
2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 17 kWp.
3. Instalacji systemu zdalnego monitoringu i zarządzania produkcją energii elektrycznej poprzez:
rozbudowę istniejącego systemu PMS, istniejące licencje i urządzenia systemu zdalnego
monitoringu systemu PMS.

5.2.

Instalacja fotowoltaiczna
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Przewidziano wytwarzanie energii elektrycznej w źródle OZE instalacji
fotowoltaicznej zainstalowanej na budynku głównym szpitala.
Instalacja fotowoltaiczna będzie wytwarzać energię elektryczną przez cały rok. Jej wielkość będzie
uzależniona od pory roku oraz stopnia nasłonecznienia. Podstawowym zadaniem instalacji będzie
częściowe zaopatrzenie Szpitala w energię elektryczną wykorzystywaną na potrzeby własne, nie
przewiduje się oddawania energii elektrycznej do sieci. Przewidziana do wykonania instalacja
powinna być oparta o technologię krzemową krystaliczną. Instalacja fotowoltaiczna wyposażona
będzie w inwertery zamieniające prąd stały na prąd zmienny, które podłączone zostaną w taki
sposób, aby dostarczać energię do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku. Energia
z fotowoltaiki stanowić będzie jedynie uzupełnienie energii pobieranej z sieci elektroenergetycznej.
W przypadku braku energii wytwarzanej z paneli fotowoltaicznych, nastąpi doprowadzenie energii z
sieci energetycznej.

Panele fotowoltaiczne
Instalacja fotowoltaiczna zostanie zainstalowana na dachu budynku głównego szpitala. Wykonawca
powinien zaproponować technologię paneli PV adekwatną do przyjętych założeń:
Podstawowe parametry

JM

Wartość

Pmax[W]

250

Max. napięcie obwodu otwartego

Voc[V]

38,1

Min. napięcie mocy maksymalnej

Vmpp [V]

30,35

Isc[A]

8,75

Impp[A]

8,25

Sprawność min

[%]

15,40

Ilość diod bypass

[pcs]

3

Pmax[%/°C]

-0,41

Voc[%/°C]

-0,34

Stopień ochrony puszki przyłączeniowej

-

IP65

Specyfikacja szkła

-

3,2 mm; pryzmatyczne; hartowane

Moc maksymalna (-0;+4,99W)

Max. prąd zwarcia
Min. natężenie prądu mocy

Max. temperaturowy współczynnik mocy
Max. temperaturowy współczynnik napięcia
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Nano powłoka

Max. masa całkowita

-

Nano powłoka naniesiona na etapie produkcji
potwierdzone zapisem w karcie katalogowej przez
producenta

[ kg ]

19

Konektory

PV4, MC4

Min. wytrzymałość na obciążenia statyczne

Pa

7000 - wydany przez niezależny instytut
certyfikujący. (zgodnie z wytycznymi normy
IEC61215)

Odporność na efekt PID

-

Odporność na efekt PID- wydany przez niezależny
instytut certyfikujący(z godnie z normą PN-EN
61215)

Certyfikaty

-

Certyfikat potwierdzający zgodność produktu z
normami IEC 61215 i IEC 61730

Do oferty należy dołączyć kartę katalogową proponowanych paneli fotowoltaicznych.

Inwerter (falownik)

Instalacja fotowoltaiczna zostanie wyposażona w falowniki (inwertery), zamieniające prąd stały na
prąd zmienny. Wymaga się, aby falowniki miały możliwość pracy na otwartej przestrzeni – posiadały
stopień ochrony IP65. Każdy inwerter powinien posiadać 2 szt. mppt, być wyposażony w graficzny
wyświetlacz wskazujący dane operacyjne. Zastosowany inwerter powinien posiadać:
−

monitoring WiFi (karta WiFi wbudowana w falownik);

−

przekaźniki umożliwiające załączenie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych w przypadku
pojawienia się błędu;

−

wyświetlacz graficzny;

−

blokada możliwości zmiany parametrów sieci po upływie 24h od uruchomienia (aby
odblokować należy po upływie określonego czasu wpisać jednorazowy kod otrzymany od
producenta po podaniu swoich danych identyfikacyjnych).

Wymagania dotyczące zastosowanych inwerterów:

Zakres
Topologia

Beztransformatorowy

Moc pojedynczego urządzenia

Nie mniej niż 7kW nie więcej niż 12kW
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Liczba faz AC

3

Rozłącznik DC

Zintegrowany

Sprawność europejska ważona

Min. 97%

Liczba niezależnych MPPT

2

Napięcie sieciowe

230/400V

Stopień ochrany

Minimum IP 65

Komunikacja

Ethernet, RS485

Wyświetlacz graficzny

TAK

Zakres pracy

-25 st. C do +60 st. C

Masa

Max. 46kg

Gwarancja na wady ukryte

Minimum 5 lat

Certyfikat zgodności z polskimi normami

TAK

Do oferty należy dołączyć kartę katalogową proponowanych falowników.
Miejsce instalacji inwerterów należy uzgodnić z Zamawiającym.

Przewody solarne

Panele fotowoltaiczne powinny być połączone dedykowanym okablowaniem dla instalacji
stałoprądowych o żyłach miedzianych o przekroju żyły minimum 6 mm2 z izolacją usieciowanego
tworzywa oponowego o dużej wytrzymałości i elastyczności. Kable te powinny się cechować
odpornością: na ścieranie, promieniowanie UV, ozon, warunki pogodowe i hydrolizę, związki
chemiczne i oleje. Zostaną one dobrane pod względem obciążalności prądowej długotrwałej oraz pod
względem dopuszczalnych wartości spadków napięć. Na końcach przewodów przyłączanych do
modułów fotowoltaicznych należy zarobić złączki systemowe umożliwiające łatwe (szybkie)
przyłączenie kabla do modułu minimum 6 mm2. Złącze powinno być odporne na promienie UV i
zaopatrzone w zabezpieczenie przed samoczynnym wypięciem kabla. Kable łączące poszczególne
moduły fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modułów) będą mocowane do konstrukcji
wsporczej systemu montażowego paskami samozaciskowymi. Zastosować należy także koryta
kablowe, w których zostaną ułożone zarówno przewody DC jak i AC.

Konstrukcja nośna.

Elementy konstrukcji:
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Konstrukcje powinny być wykonane z typowych konstrukcji dla instalacji
fotowoltaicznych instalowanych na dachach, z uwzględnieniem ekspertyzy technicznej. Konstrukcja
systemowa aluminiowa, wszystkie połączenia śrubowe wykonane ze stali nierdzewnej, system
mocowania dopasować do istniejącej sytuacji (mocowanie do dachu lub mocowanie za pomocą
obciążników).

Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej

Należy sprawdzić konieczność stosowania instalacji odgromowej wg obowiązujących norm. Przy
konieczności wykonania instalacji odgromowej należy Wykonać zgodnie z obowiązującą normą
PN-EN 62305-3, PN-EN 62561-2.

5.2.1. Monitoring zużycia mediów.
W szpitalu kontrolę produkcji i zużycia energii cieplnej obsługuje system zdalnego monitoringu
i zarządzania zużyciem mediów „PROMAR MONITORING SYSTEM”. Instalacja fotowoltaiczna musi
zostać wyposażona w system monitoringu i zarządzania produkcją energii. Zaoferowany system
monitorujący pracę instalacji fotowoltaicznej przez Wykonawcę musi być w pełni kompatybilny
z obecnie funkcjonującym systemem kontroli produkcji i zużycia energii cieplnej wytwarzanej
w szpitalu oraz posiadać funkcjonalności nie mniejsze, niż system już funkcjonujący.
Rozbudowa musi być wykonana w oparciu o istniejący system PMS, istniejące licencje i urządzenia
systemu zdalnego monitoringu systemu PMS. Rozbudowa musi uwzględniać utrzymanie gwarancji na
istniejący system monitoringu.
System monitorujący i jego eksploatacja musi umożliwiać:
− obsługę liczników mediów oraz urządzeń automatyki różnych producentów,
− odczyt danych dla energii elektrycznej,
− dostęp do interfejsu użytkownika systemu poprzez stronę www dostępną przez sieć Internet
bez konieczności zakupu i instalacji jakiegokolwiek oprogramowania;,
− możliwość pełnego monitorowania pracy urządzeń kontrolno – pomiarowych i sterujących ,
− możliwość kontrolowania mocy dostarczanej przez źródło,
−

automatyczne powiadamiania poprzez sms i e-mail o przekroczeniu zdefiniowanych progów
alarmowych i sytuacjach awaryjnych zaistniałych w monitorowanych obiektach,

−

swobodny dostęp do programu przy użyciu unikalnej nazwy użytkownika i hasła poprzez
przeglądarkę stron WWW dla dowolnej liczby użytkowników z możliwością szczegółowego
określania poziomu dostępu do funkcjonalności i budynków w systemie,
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− umożliwiać przedstawianie dowolnie wybranych danych w postaci
tabelarycznej, aktywnych plansz wizualizacyjnych oraz wykresów,
−

odczyt danych z urządzeń musi się odbywa z minimalną częstotliwością 4 razy na godzinę,

−

archiwizacje danych gromadzonych przez system (min. 3 lata),

−

nieograniczony dostęp użytkownika do archiwum danych, archiwizacja dokonywana za
pomocą systemu bazodanowego dostępnego na rynku, nie mogącego ograniczać możliwości
odczytu danych,

−

urządzenia teletransmisyjne pracujące w ogólnodostępnych protokołach, możliwość ich
odczytu nie może ograniczać się do systemu Wykonawcy,

−

system zawierać moduł serwisowy umożliwiający każdemu z uprawnionych Użytkowników
dokonywania wpisów odnośnie prac konserwacyjnych i wykonywanych napraw,

6. Założenia do projektowania
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania
w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych
potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wymagane jest także uzyskanie uzgodnień
z konserwatorem ochrony zabytków.
Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków przed ich skierowaniem
do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy
oraz projekty budowlane.
7. Plan wdrożenia i eksploatacji projektu
Przedmiot zamówienia będzie realizowany przy ciągłej pracy Szpitala z materiałów wykonawcy.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności
w zakresie:
−
−
−
−
−
−

organizacji robot;
zabezpieczenia osób trzecich;
ochrony środowiska;
warunków BHP;
warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania;
zabezpieczeniem terenu robót.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają
spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych
i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót.
W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót
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zamawiający
przewiduje
ustanowienie
osoby
do kontaktów oraz inspektora
nadzoru
inwestorskiego.
Dodatkowe
Zamawiającego w stosunku do wykonania zadań:
−
−

−
−
−

upoważnionej
wymagania

zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania wskazanymi w niniejszym
programie nieruchomościami na cele budowlane i nie ma przeszkód w realizacji zamierzenia
wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia
do uwzględnienia w projekcie budowlanym;
w trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne instrukcje
obsługi zainstalowanych urządzeń i aparatury;
Próby i przekazanie do eksploatacji całości zamówienia, w tym 72-godzinna próba
eksploatacyjna pod nadzorem Wykonawcy.

8. Realizacja robót
8.1.
Przygotowanie terenu budowy
W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na
swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne. Będą utrzymywane przez Wykonawcę
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle
obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym projektem
i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji zamówienia
do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem
budowlanym a w szczególności:
−

wyłączne stosowanie do robót budowlanych materiałów wysokiej jakości, dopuszczonych
do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, koordynacja robót branżowych
wykonywanych na obiekcie;

−

zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacją
projektową i specyfikacją techniczna wykonaną w projekcie,

−

wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi
przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów,

−

materiały i urządzenia zdemontowane do zagospodarowania w gestii Wykonawcy,

−

udział w odbiorach technicznych i odbiorach częściowych robót budowlanych oraz w Odbiorze
Końcowym Przedmiotu Zamówienia.
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8.2.

Transport materiałów

Transport materiałów na Plac budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt.
8.3.
−
−
−
−

−

8.4.

Odbiory
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych
robót.
Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie (możliwość
faksem) Zamawiającemu.
Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane roboty
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.
Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu Umowy. Przy
Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dokonuje rozliczenia
ilościowego i jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót.
Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich
wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna dokumentacja
powykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, DTR,
instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty, itp.
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.

Podczas
realizacji robót
budowlanych
Wykonawca
będzie
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi:
-

-

-

-

-

przestrzegać

obowiązujących

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn
przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 póz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U.
2003 nr 178 póz. 1745).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 póz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 póz. 1860)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu
informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U.
1998 nr 115
póz.744) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 póz. 117).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 póz. 401).
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 nr 118 póz. 1263).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 póz. 313)
z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 póz. 930).
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-

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U.
1999 nr 80 poz.912).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 póz. 828) z późniejszymi zmianami (Dz.
U. 2003 nr 129 póz. 1184).

Prace projektowe i budowlane muszą być prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, przepisami BHP i p.
poż., obowiązującymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w szczególności:
−

Ustawą z dnia 17 lipca 1994r. D Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, Póz. 144 z późn. zm.)
oraz przepisami z nią związanymi,

−

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, Póz. 906),

−

Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, Póz. 627)

−

Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, Póz. 93),

−

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, Póz. 460
z późn. zm.), Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, Póz. 351
z późn. zm.),

−

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Póz.
690), Polskimi Normami.

−

Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi na
terenie Rzeczypospolitej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
nr 19 póz. 177 ze zm., ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r.- Dz. U. z dnia
10.05.2006 r. nr 79, póz. 551)
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