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WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i polece-
niami Konserwatora zamkowego i Inspektora Nadzoru.

Teren budowy naleŜy na bieŜąco oczyszczać z resztek budowlanych
i gruzu.

Ostateczne rozwiązania techniczne co do sposobu realizacji i przy-
jętego rozwiązania jakie będą zastosowane przy wykonywaniu remontu
czy wymiany kaŜdego z elementów ujętych w opracowaniu w zaleŜności
od zaistniałych w trakcie prowadzenia prac, ustalane będą, do narzucenia
rozwiązania włącznie i akceptowane odpowiednio przez Gł. Konserwatora
Zamkowego i Inspektora nadzoru.

Budynek w trakcie prowadzenia robót remontowych nie będzie wyłączo-
ny z eksploatacji, ponadto z uwagi na równoległe prowadzenie remontu elewacji
i tarasów zamkowych Wykonawca winien uwzględnić ten fakt w odpowiedniej
organizacji swojego procesu budowlanego i w uzgodnieniu z wykonawcami tych
robót.

1. Ochrona konserwatorska
Roboty remontowe muszą być realizowane pod ścisłym nadzorem kon-

serwatorskim.
W trakcie realizacji robót Wykonawca udostępni oraz zabezpieczy

wszelkiego rodzaju sprzęt i urządzenia związane z badaniami jak i zabezpie-
czeniem, ewentualnie wydobyciem elementów bądź przedmiotów noszących
znamiona zabytkowe.

2. Poszczególne roboty ujęte w pozycjach kosztorysowych naleŜy wyko-
nać zgodnie z zakresami opisanymi w przywołanych pozycjach katalogo-
wych oraz zgodnie z załoŜeniami ogólnymi katalogów i załoŜeniami
szczegółowymi dla poszczególnych rozdziałów tych katalogów.
NiezaleŜnie od powyŜszego z uwagi na specyficzny i nie sformalizowany
w ogólno dostępnych warunkach technicznych, zakres i charakter robót
naleŜy przy wykonywaniu robót dochować wymogów wynikających z obo-
wiązujących polskich norm w tym zakresie i szczególnie ściśle stosować
się równieŜ do specyfikacji technicznych wydanych przez producentów
zastosowanych wysoko specjalistycznych materiałów.
Dla powyŜszych robót jak i dla wszystkich pozostałych, ostateczna inter-
pretacja szczegółowa i wytyczne wykonania ustalone będą przez nadzór
konserwatorski i budowlany Inwestora.

3. Drewno zastosowane do remontu, w zaleŜności od wykonywanych
elementów, musi być conajmniej sosnowe w klasie K27 gatunku I i mo-
drzewiowe klasy i gatunku I, nasycone.
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4. Do montaŜu wszystkich elementów związanych z remontem, wymianą
elementów drewnianych czy stalowych stosować wyłącznie łączniki stalo-
we ocynkowane ogniowo. Niedopuszczalne jest uŜycie np gwoździ stalo-
wych zwykłych. Do mocowania deskowań stosowane będą gwoździe
z pobocznicą radełkowaną ocynkowaną.
5. Zamawiający wskaŜe połoŜenie lokalizacyjne Zaplecza Wykonawcy oraz
miejsca poboru wody i energii do celów budowy.
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WYKAZ NORM I REGULACJI PRAWNYCH
OBEJMUJĄCYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.1. NORMY

1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą
PN-B-01706:1992/Az1:1999
2 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
3 PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości
4 PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe
5 PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciąŜenia technologiczne i montaŜowe
6 PN-82/B-02004 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. ObciąŜenia
pojazdów
7 PN-86/B-02005 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami
i wciągnikami
8 PN-80/B-02010 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem
9 PN-77/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem
10 PN-87/B-02013 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne środowiskowe. ObciąŜenie ob-
lodzeniem
11 PN-88/B-02014 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenie gruntem Całość normy
12 PN-86/B-02015 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne środowiskowe. ObciąŜenie
temperaturą
13 PN-B-02025:1999 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrze-
wania budynków mieszkalnych i uŜyteczności publicznej - wraz z poprawką
PN-B-02025:1999/Ap1:2000 Obowiązująca w zakresie obliczania sezonowego zapotrzebo-
wania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
14 PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
15 PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna
elementów budowlanych. Wymagania
16 PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoŜe na budynki
- z wyłączeniem zastosowania do oceny wpływu na budynki wstrząsów wywieranych podziemną
działalnością górniczą
17 PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
18 PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach
19 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
20 PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych systemu otwartego. Wymagania
21 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
22 PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych
systemów ciepłowniczych. Wymagania
23 PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania
24 PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych Z wy-
łączeniem załączników
25 PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania odporności
ogniowej elementów budynków p.1.2, p.1.3.1 do 1.3.8, p.2.1 do 2.7
26 PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania roz-
przestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych - wraz ze zmianą
PN-B-02854:1996/A1:1999
27 PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania wydzielania tok-
sycznych produktów rozkładu i spalania materiałów Z wyłączeniem: p.2.6, 2.7 i 3.1
28 PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania właściwości dy-
motwórczych materiałów Z wyłączeniem: p.2.3 i 2.4
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29 PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania niepalności ma-
teriałów budowlanych - wraz ze zmianą PN-93/B-02862/Az1:1999
30 PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprze-
strzeniania ognia przez ściany
31 PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania odpor-
ności dachów na ogień zewnętrzny
32 PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
33 PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia
palności materiałów budowlanych - wraz ze zmianą PN-B-02874/Az1:1999
34 PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoŜa budowli. Ogólne zasady obliczeń
35 PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze
zmianą PN-B-03002/A1:1997 Obowiązująca w całości do 31 sierpnia 2001 r. alternatywnie
z normą PN-B-03002:1999
36 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie -
wraz ze zmianą PN-B-03002/Az1:2001 Obowiązująca w całości od 1 września 2001 r. oraz al-
ternatywnie z normą PN-87/B-03002 wraz ze zmianą PN-B-03002/A1:1997 do 31 sierpnia 2001
37 PN-88/B-03004 Kominy murowane i Ŝelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
38 PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
39 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie Z wyłączeniem rozdziału 4
40 PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projek-
towanie
41 PN-81/B-03150.00 do 03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie ark.00 z 1981 r. ark.01 z 1981 r. ark.02 z 1981 r. ark.03
z 1981 r. obowiązujące w całości do 30 czerwca 2002 r. alternatywnie z normą
PN-B-03150:2000
42 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
Obowiązująca w całości od 1 lipca 2002 r. oraz alternatywnie z normą PN-81/B-03150.00 do 03
do 30 czerwca 2002 r.
43 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
44 PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie
45 PN-B-03202:1996 Konstrukcje stalowe. Silosy na materiały sypkie. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie - wraz z poprawką PN-B-03202:1996/Ap1:1999
46 PN-B-03203:2000 Konstrukcje stalowe. Zamknięcia hydrotechniczne. Projektowa-
nie i wykonanie
47 PN-79/B-03204 Konstrukcje stalowe. Maszty oraz wieŜe radiowe i telewizyjne. Oblicze-
nia statyczne i projektowanie
48 PN-B-03205:1996 Konstrukcje stalowe. Podpory linii elektroenergetycznych. Pro-
jektowanie i wykonanie
49 PN-B-03206:1996 Konstrukcje stalowe. Podpory kolei linowych. Projektowanie
i wykonanie
50 PN-B-03210:1997 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Pro-
jektowanie i wykonanie - wraz z poprawką PN-B-03210:1997/Ap1:2000
51 PN-83/B-03211 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste ciśnieniowe stałe. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie Obowiązująca w całości do 31 sierpnia 2001 r. alternatywnie z normą
PN-B-03211:1999
52 PN-B-03211:1999 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste ciśnieniowe. Projektowa-
nie i wykonanie Obowiązująca w całości od 1 września 2001 r. oraz alternatywnie z normą
PN-83/B-0321l i normą PN-84/B-06211 do 31 sierpnia 2001 r.
53 PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowa-
nie i wykonanie
54 PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i Ŝe-
browych. Obliczenia statyczne i projektowanie
55 PN-89/B-03262 Zbiorniki Ŝelbetowe na materiały sypkie i kiszonki. Obliczenia statyczne
i projektowanie
56 PN-87/B-03263 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone wykonywane z kruszywo-
wych betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie Obowiązująca w całości do 31
sierpnia 2001 r. alternatywnie z normą PN-B-03263:2000
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57 PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone wykonywane
z kruszywowych betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie Obowiązująca w ca-
łości od 1 września 2001 r. oraz alternatywnie z normą PN-87/B-03263 do 31 sierpnia 2001 r.
58 PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i pro-
jektowanie Obowiązująca w całości do 31 sierpnia 2001 r. alternatywnie z normą
PN-B-03264:1999
59 PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie Obowiązująca w całości od 1 września 2001 r. oraz alternatywnie
z normą PN-84/B-03264 do 31 sierpnia 2001 r.
60 PN-87/B-03265 Elekroenergetyczne linie napowietrzne. śelbetowe i spręŜone konstruk-
cje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie
61 PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projek-
towanie. Belki zespolone krępe
62 PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projek-
towanie. Belki zespolone smukłe
63 PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projek-
towanie. Słupy zespolone
64 PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Obowiązująca w całości do 31 sierpnia 2001 r. alternatywnie z normą PN-B-03340:1999
65 PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanieO b o -
wiązująca w całości od 1 września 2001 r. oraz alternatywnie z normą PN-89/B-03340 do 31
sierpnia 2001 r.
66 PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomiesz-
czeń o kubaturze do 600 m sześciennych
67 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜy-
teczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3
68 PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe
69 PN-84/B-06211 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste ciśnieniowe stałe. Wymagania
i badania Obowiązująca w całości do 31 sierpnia 2001 r. alternatywnie z normą
PN-B-03211:1999
70 PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów Ŝelbetowych. Wyma-
gania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze Obowiązująca całkowicie przy wyko-
nywaniu robót budowlanych objętych przepisami o zamówieniach publicznych
71 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wy-
magania techniczne i badania przy odbiorze
72 PN-91/B-94340 Zsyp na odpady
73 PN-87/C-96001 Paliwa gazowe rozprowadzane wspólną siecią i przeznaczone dla gos-
podarki komunalnej
74 PN-86/E-05003.01 do 04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych ark. 01
z 1986 r., ark. 02 z 1986 r., ark. 03 z 1989 r., ark. 04 z 1992 r.
75 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyf-
rami
76 PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budo-
wa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi W zakresie linii elektroenerge-
tycznych z przewodami izolowanymi naleŜy stosować normę PN-75/E-05100. Elektroenerge-
tyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
77 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i bu-
dowa Z wyłączeniem p.2.3.3
78 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów,
instalacji i urządzeń. Wymagania
79 PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) Całość normy
80 PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskie-
go napięcia. Zasady, wymagania i badania
81 PN-IEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych arkusze PN-IEC:
364-4-481:1994 364-703:1993
82 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Obowiązujący arkusz
PN-IEC 60364-1:2000 z wyłączeniem p. 11.4.

arkusze PN-IEC: 60364-3:2000 60364-4-41:2000 60364-4-42:1999 60364-4-43:1999
60364-4-442:1999 60364-4-443:1999 60364-4-45:1999 60364-4-46:1999 60364-4-47:1999
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60364-4-473:1999 60364-4-482:1999 60364-5-51:2000 60364-5-53:2000 60364-5-537:1999
60364-5-54:1999 60364-5-56:1999 60364-6-61:2000 60364-7-701:1999 60364-7-702:1999
60364-7-704:1999 60364-7-705:1999 60364-7-707:1999 60364-7-708:1999
83 PN-ISO 9836:1997 Właściwości uŜytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych Obowiązujący p. 5.2.2., dla obliczenia wskaźni-
ka sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku mieszkalnego
84 PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania
85 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
86 PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
87 PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
88 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
89 PN-78/M-47900/01 : Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;
90 PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;
91 PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania
i badan
91 PN-88/B-06250 Beton zwykły.
92 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
93 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
94 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
95 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia.
96 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
97 PN-B-19701-1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności.
98 PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
99 BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestrowy.
100 PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
101 PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
102 PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
103 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.
104 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
105 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
świr i mieszanka.
106 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
107 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

I.2. INNE DOKUMENTY

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tomy I,
II. III, V wydawnictwa ARKADY.
2. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 20.12.1996 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. I 11).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska
przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystości w miastach
i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91).
4. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 20.12.1996 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. I U).
5. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 20.12.1996 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. I H).
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6. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) (Dz.U. z dnia 5
grudnia 2003r. Nr 207 poz.2016) wraz z wymaganymi rozporządzeniami do tej ustawy
i aktualizacjami na dzień niniejszego opracowania.

1.3. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Praktyczny przewodnik procedur zawierania umów w ramach programów Phare, Is-
pa oraz Sapard ( Practical Guide to Phare, Ispa & Sapard contract procedures 2003).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 z 25.08.1994r, z póź-
niejszymi zmianami Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 718)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. ( Dz.U.Nr.120 poz. 1133)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. ( Dz.U.Nr.75 poz. 690 )
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.07.2002r. ( Dz.U.Nr.151 poz. 1256
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. ( Dz.U.Nr.47 poz. 401 )
7. Ustawa z dnia 17 maja 1989 – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz.
163 z późniejszymi zmianami)
8. Warunki Ogólne
9. Warunki Szczególne
10. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979
13. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979
14. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983

Uwaga: NiezaleŜnie od powyŜszego wykazu wszelkie roboty ujęte w specyfikacji naleŜy
zawsze wykonać zawsze w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny norm i prze-
pisów, załoŜenia ogólne i szczegółowe do katalogów przyjętych w przedmiarze robót
a takŜe, z uwagi na specyfikę obiektu, w oparciu o ostatecznie obowiązujące wskaza-
nia i zalecenia wydane przez Konserwatora zamkowego i inspektora nadzoru.
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