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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: Docieplenie 
budynku szkoły podstawowej wraz z wymianą kotła C.O. w Bargłówce przy ul. Raciborskiej 67 - 
termomodernizacja” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem instalacji piorunochronnej. W zakres tych robót wchodzą: 
- Montaż  zwodów poziomych i pionowych  i osprzętu; 

- Podłączenie zwodów i pomiary rezystancji. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji odgromowejj stanowią: 

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 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, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. 
Nr 75, poz. 664); 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

02.09.2004 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, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 
664); 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem 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. 

z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami); 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 

zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów; 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 

zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych; 
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- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane  
z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, 

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

1.7. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 

KOD CPV-45312310-3 Roboty w zakresie ochrony odgromowej 

2. MATERIAŁY 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych 
w dokumentacji projektowej. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem: 

- spełniania tych samych właściwości technicznych, 

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w Specyfikacji Technicznej ST-00. „Wymagania ogólne" punkt 2. 

Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznych, 

- stosować wyroby posiadające certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” wydane przez 
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek 

badawczych do stosowania w Polsce, 

- dla wyrobów nie objętych obowiązkiem certyfikacji – stosować wyroby posiadające 

stosowne atesty oraz świadectwa jakości, 

- powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 
 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 
systemu oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego 
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do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną 
dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich  
w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.1.1. Taśma stalowa ocynkowana FeZn 

Szerokość: 30 mm 

Grubość: 4 mm 
Materiał: Stal zwykła S235JRG2 

Powłoka: Ocynk 

2.1.2. Złącze kontrolne  pręt-taśma 

Grubość blachy: 2 mm 

Materiał: Stal zwykła S235JRG2 
Powłoka: Ocynk 

Łączenia: śruby M8 

2.1.3. Wsporniki do instalacji odgromowej (klejone) 

Wymiary: szer.105 mm głęb.145 mm wys. 60 mm 
Materiał: tworzywo/Beton/Papa 

2.1.4. Złącze krzyżowe uniwersalne 

Materiał: Stal zwykła 

Powłoka: Ocynk 
Łączenia: śruby M8 

2.1.5. Pręt stalowy ocynkowany 

Materiał: Stal zwykła 

Powłoka: Ocynk 
Średnica: Ø8 

2.1.6. Puszka instalacyjna 

Wymiary: szer.140 mm głęb.140 mm wys. 80 mm 
Materiał: tworzywo sztuczne 

Parametry: szczelność min. IP44 

2.1.7. Uziom pomiedziowany 3/4, (17,2 mm)  

Wymiary: długość 3 m, gwint 3/4 cala 
Materiał: stal pomiedziowana (gr. powłoki min. 0,25 mm) 

Elementy: grot stalowy, głowica stalowa, bijak, złączka 

2.1.8. Złącze naprężające 

Wymiary: długość 290 mm, gwint M12 
Materiał: stal ocynkowana galwanicznie 
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2.1.9. Uchwyt krzyżowy profilowany 

Materiał: Stal nierdzewna 

Łączenia: śruby M10 

2.1.10. Uchwyt kominowy 

Materiał: Stal nierdzewna 
Łączenia: śruby M10 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji 
odgromowej 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 

wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub 

w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem 
się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów 

(ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać  

w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić 
przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. „Wymagania ogólne" punkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie odniesie 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zaakceptowany przez Kierownika Budowy. 
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Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w harmonogramie 

zaakceptowanym przez Kierownika Budowy. 
Sprzęt użyty do wykonania robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. 

„Wymagania ogólne" punkt 4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków 
transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami 
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny 

być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu 
pojazdu. Osprzęt elektryczny winien być transportowany w fabrycznych opakowaniach. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. „Wymagania 

ogólne”, pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 

5.2. Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień 

Zakres robót obejmuje: 

- przemieszczenie w strefie montażowej, 
- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 
osprzętu, 

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub 
jamiste wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podłożu, przekucia 

ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, 
wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub 

mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, lub sufitach 

- osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, 

złączek wraz z zabetonowaniem, 
-  montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do 

montażu instalacji odgromowej, 

- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe  
i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi), w przypadku braku 
takich wytycznych, 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej  
i uziemień jak: zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po 

przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 
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- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ 
Az1:2000. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. „Wymagania 
ogólne” punkt 6. Kontroli jakości podlega całość instalacji. 

Kontrola jakości robót obejmować będzie następujące badania: 
- zgodności z dokumentacją projektową, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów i świadectw dopuszczenia do stosowania 
ich w budownictwie, 

- ułożenie przewodów i montaż osprzętu, 
- prawidłowość działania wszystkich obwodów i układów, 

- prawidłowe wykonanie wszelkich połączeń. 
- skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 
wykonać badania materiałów przewidzianych do wykonania robót. 

Kontrola, pomiary i badania w ciągu i po zakończeniu robót. Wykonawca jest zobowiązany do 
stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną  
w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności 

kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie ciągłości obwodów, 

- sprawdzenie prawidłowości działania zabezpieczeń, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych  

w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 

wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji 
elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

 

- dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl. m, 
- dla zwodów i uziomów: m, 
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- dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl. 

 

 W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej 

opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady 
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót.  

8. SPOSÓB ODBIÓRU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne", 
punkt 8.  

8.1. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

8.1.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 

mających wpływ na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

- przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów, 

- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne 

branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji 
piorunochronnej i uziomów np. zasypanie fundamentów wraz z uziomem 

fundamentowym. 

8.1.2. Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. uziom otokowy, pogrążanie uziomu prętowego), 

uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania lub ułatwiając przyszły odbiór końcowy. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 

przepisami i projektem: wydzielonych pętli lub elementów instalacji piorunochronnej i uziomów. 

8.1.3. Odbiór końcowy 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót instalacji piorunochronnej i uziomów przed przekazaniem 

użytkownikowi całości instalacji elektrycznej w użytkowanie. 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów częściowych, 
- karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych 

materiałów. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, 
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porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. 

Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań 
są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 

pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej 

nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących 
rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności instalacji 
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i 

przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

instalacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 

umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 

jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 

 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 61024-1-
2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji odgromowej, 
urządzenia piorunochronnego oraz dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie budowlanym  

i opis wraz ze schematem. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. 

„Wymagania ogólne”, punkt 9. 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji odgromowych może być dokonane jednorazowo 

po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

-  określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji odgromowych lub kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty ww. uwzględniają: 
 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 
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- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność 

występuje), 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 
Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania 
robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

[1] PN-E-04700:1998 „Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych”. 

[2] PN-E-04700:1998/Az1:2000 „Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

(Zmiana Az1)". 
[3] PN-EN 50164-1:2002 (U) „Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. Wymagania 

stawiane elementom połączeniowym ". 
  „Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. 

Wymagania dotyczące przewodów i uziomów”. 
[4] PN-EN 50164-2:2003 (U) „Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje”. 
[5] PN-HD 60364-1:2010 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa ". 
[6] PN-IEC 60364-4-41:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa". 
[7] PN-IEC 60364-4-442:1999 „Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 

przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach 
w sieciach wysokiego napięcia". 

[8] PN-IEC 60364-4-443:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi”. 
[9] PN-IEC 60364-4-46:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie". 
[10] 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". 
[11] PN-IEC 60364-5-54:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne". 
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[12] PN-IEC 60364-5-548:2001 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia 

wyrównawcze instalacji informatycznych". 
[13] PN-IEC 60364-5-56:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa". 
[14] PN-IEC 60364-7-706:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie 
ograniczone powierzchniami przewodzącymi". 

[15] PN-IEC 60364-7-707:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 

uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych". 
[16] PN-EN 60446:2004 „Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 

z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi". 

[17] PN-IEC-61024-1:2001 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne". 
[18] PN-IEC-61024-1-1:2001 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych”. 
[19] PN-IEC 61024-1:2001/ 

  Ap1:2002    „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne”.  
[20] PN-IEC 61024-1-1:2001/  

Ap1:2002    „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
                     Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych”. 

[21] PN-IEC-61024-1-2:2002 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady 
ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja  

i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych ". 
[22] PN-IEC-61312-1:2001 „Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 

ogólne". 
[23] PN-IEC/TS 61312-2:2003 „Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). 

Część 2. Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów  
i uziemienia". 

[24] PN-IEC/TS 61312-3:2004 „Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
 Część 3. Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć 

(SPD)". 
[25] PN-EN 61663-1:2002 (U) „Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne Część 1. Instalacje 

światłowodowe". 
[26] PN-EN 61663-2:2002 (U) „Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne Część 2. Linie 

wykonywane przewodami metalowymi". 
[27] PN-86/E-05003.01 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne". 

[28] PN-89/E-05003.03 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona". 
[29] PN-90/E-05029 „Kod do oznaczania barw". 

[30] PN-92/E-05003.04 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna". 
[31] PN-IEC 99-1:1993 „Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do 

sieci prądu przemiennego". 
[32] PN-IEC 99-4:1993 „Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć 

z tlenków metali do sieci prądu przemiennego". 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) Arkady, 
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Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

- Instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. 
Warszawa 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
- Instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 

publicznej. Warszawa 2004 r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty 

w zakresie instalacji elektrycznych (wewnętrznych)" Kod CPV 45311100-1. Wydanie I, OWEOB 
Promocja - 2005 r. 

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 

10.2.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881). 

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

10.2.3. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 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, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 

poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 

w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania 
CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

 

 


