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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1. Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy uaktualnić
treści zawarte w wykorzystywanej niniejszej specyfikacji technicznej, uwzględniające zmiany, jakie
wynikają z przepisów wprowadzonych oraz znowelizowanych po dniu 1 lipca 2003 r.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) .
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
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uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość
użytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w
rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
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1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych
organizacji.
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1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania
klasyfikacji CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w
przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i
współrzędne
punktów głównych obiektu, przekaże dziennik budowy oraz komplet  dokumentacji projektowej i SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
− dostarczoną przez Zamawiającego,
− sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
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tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w
czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejsc owego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z
jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. ... Eksploatacja źródeł materiałów
będzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
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nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może
być
później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone
przez
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje:
− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
− projekt organizacji budowy,
− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą lub kontraktem
oraz
za jako ść zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ść z dokumentacj ą
projektow ą, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organiza cji robót oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez
Inspektora
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nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a także w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ści
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jako ści robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku,
gdy
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie
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na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z bada ń
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
3. Polską Normą lub
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania
robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w
kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
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e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu
na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym
czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez
Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdra żania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego
przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
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11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i
rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny
robót(końcowy) robót”.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
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– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
10.2. Rozporz ądzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– 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. Nr 120, poz.
1126).
– Rozporządzenie 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. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST.E.01 – INSTALACJA ODGROMOWA

CPV 45312310-3  Ochrona odgromowa
CPV 45312311-0  Montaż instalacji piorunochronnej

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania wykonania i odbioru robót związanych:
- z demontażem starej instalacji odgromowej
- z układaniem i montażem elementów instalacji odgromowej.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
Wymianę instalacji odgromowej.
Zakres robót obejmuje:
– wykonanie demontażu istniejących elementów instalacji odgromowej znajdujących się nad ziemia.
– wykonanie uziomów w trakcie docieplania części podziemnych budynku.
– zamontowanie skrzynek złącz kontrolnych.
– instalacje rur pod przewody odprowadzające, przed wykonaniem ocieplenia.
– montaż instalacji odgromowej.
– przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi

montowany element instalacji odgromowej
– wykonanie dokumentacji powykonawczej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4. , a
także podanymi poniżej:
system ochrony odgromowej LPS - kompletny system użyty do zmniejszenia fizycznego
uszkodzenia, powstałego w wyniku wyładowania piorunowego w budynek.
strefa ochrony odgromowej LPS - strefa gdzie zdefiniowane jest piorunowe środowisko
elektromagnetyczne.
zwód - górna część zewnętrznego LPS przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.
Rodzaje zwodów:
zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe
warunki:
- grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla

aluminium
- krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku,
zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu jako
zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków
dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast
montowane obok lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie,
podwyższone i wysokie) i pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych
niskich lub podwyższonych nazwano ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów
pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego
dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej
(wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny).
system przewodów odprowadzaj ących - część zewnętrznego LPS przeznaczona do przewodzenia
prądu piorunowego od systemu zwodu do systemu uziemienia.
połączenie wyrównawcze - połączenie do LPS oddzielnych części przewodzących poprzez kontakt
bezpośredni lub przez urządzenia ograniczające przepięcia, w celu zredukowania różnicy potencjałów
wywołanej przez prąd piorunowy.
złącze kontroln e - złącze zaprojektowane do ułatwiania elektrycznych testów i pomiarów
komponentów LPS
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uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.
Może występować jako:
- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia),
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Materiały stosowane na uziomy sztuczne:
- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana
- Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w
ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna –Ogólna”.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST (CPV
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania instalacji odgromowych powinny mieć:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm

polskich,
– Oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
– Materiały stalowe przeznaczone do wykonywania instalacji uziemiającej odgromowej oraz

konstrukcji wsporczych powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie
– Powłoka ochronna powinna być na całej powierzchni materiału jednolita i bez uszkodzeń.
– Pręty , taśmy i linki powinny być przed montażem wyprostowane za pomocą wstępnego

naprężania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego oraz nie powinny
posiadać ostrych krawędzi

2.2.2. Bednarka FeZn 30x4 mm – odpowiadająca standardom określonym przez PN-70/H-93203(33).
Taśmy stalowe powinny być dostarczane w kręgach , bez załamań lub innych uszkodzeń
mechanicznych.
2.2.3.Drut FeZn Φ 8 mm – odpowiadający standardom określonym przez PN-70/H-93203(33). Druty
stalowe powinny być dostarczane w kręgach , bez załamań lub innych uszkodzeń mechanicznych.
2.2.4. Maszt odgromowy  - Maszt odgromowy wolnostojący H = 2,0mb z dużą podstawą betonową
ocynkowany ogniowo, przystosowany do pionowania na dachu pochyłym i wyposażony w złączkę do
przyłączania.
2.2.5.Uziom szpilkowy – Uziom stalowy miedziowany do wbijania kompletny ( pręty, złączki, groty)
Na jeden komplet uziomu składają się cztery uziomy szpilkowe i odpowiednia ilość bednarki
połączeniowej FeZn 30x4mm.
2.2.6. Rura odgromowa  –  dedykowana grubościenna, sztywna rura do prowadzenia pod
dociepleniem przewodów odprowadzających - wraz ze złączkami
2.2.7. Puszka zł ącza odgromowego  – puszka ścienna z tworzywa sztucznego przeznaczona na
złącze kontrolne instalacji odgromowej
2.2.8. Osprz ęt urz ądzeń piorunochronnych – cały osprzęt powinien być zabezpieczony przed
korozją przez ocynkowanie. W skład osprzętu wchodzą:
1. Wsporniki do drutu:
– Do przyklejania na blasze
– Do przyklejania na papie
– Do wbijania na ścianach kominowych
2. Złączki:
– Do skręcania przewodów okrągłych
– Zaciski probiercze do łączenia przewodów odprowadzających z przewodami uziemiającymi
2.3.Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów do robót monta żowych instalacji odgromowej
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
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- 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 monta żu instalacji odgromowej
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności bednarkę i przewody należy przechowywać w krążkach (oznaczenie „K"),
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. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna
– Ogólna”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Do wykonania instalacji odgromowej przewiduje się użycie następującego sprzętu:
- samochód dostawczy.
- wiertarka wieloczynnościowa
- sprzęt elektromechaniczny w odpowiedniej ilości
- spawarka transformatorowa do 500A.
- wibromłot elektryczny z nasadka do zabijania uziomów.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7)
„Specyfikacja Techniczna - Ogólna”.
4.2. Transport materiałów:
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót elektrycznych należy użyć następujących
środków transportu: -samochód dostawczy lub innych środków transportu umożliwiających transport
poszczególnych materiałów w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Po dostarczeniu
materiałów na teren budowy należy sprawdzić je pod względem kompletności i uszkodzeń
mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.
5.2. Wymagania ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, lub
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora oraz przepisami.
5.3 Wykonanie instalacji odgromowej
Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej będą prowadzone w trakcie robót dociepleniowych
oraz remontu pokrycia dachu i kominów. W związku z powyższym wymagane jest:
- dostosowanie etapów wymiany instalacji odgromowej do aktualnie prowadzonych prac

budowlanych
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- wykonywanie połączeń tymczasowych nowo wykonanych elementów instalacji z jeszcze nie
demontowanymi istniejącymi elementami tak aby zapewnić ciągłość ochrony odgromowej

- uwzględnienie w nowo wykonywanej instalacji zapasu przewodów tak aby później nie sztukować –
w szczególności przewodów odprowadzających.

5.3.1. Demonta ż starej instalacji odgromowej
Zakres robót obejmuje demontaź instalacji odgromowej ( drutu FeZn Φ 6 mm , zacisków ZK ,
bednarki FeZn 30 x4mm, wsporników)
5.3.2. Trasowanie
Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega ć bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urządzeniami, powinna by ć przejrzysta, prosta i dost ępna dla prawidłowej konserwacji oraz
remontów.
Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i  pionowych, równoległych  i
prostopadłych do kraw ędzi obrysu budynków i innych obiektów.
5.3.3. Monta ż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej, powinny być
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja odgromowa będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.
5.3.4. Monta ż zwodów poziomych
Na dachu, zwody poziome należy umieszczać na zamontowanych odpowiednich wspornikach
odstępowych. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzące, znajdujące się nad powierzchnią
dachu, należy wyposażyć w zwody i połączyć z siatką zwodów poziomych. Wszystkie metalowe
części budynku znajdujące się nad powierzchnią dachu, takie jak kominy, facjatki i inne metalowe
elementy, należy połączyć z najbliższym zwodem odprowadzającym. Połączenia wykonać w
zależności od potrzeb jako skręcane lub spawane.
5.3.5. Monta ż iglic odgromowych
Prefabrykowane iglice należy ustawić w miejscu zgodnie z projektem instalacji odgromowej. Przed
ustawieniem podstawy iglicy na pokryciu z papy, należy zabezpieczyć papę przekładką z gumy
odpornej na UV. Po ustawieniu iglicy należy ją wypionować i podłączyć do najbliższego zwodu.
5.3.6. Monta ż przewodów odprowadzaj ących
Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku w rurach
odgromowych  mocowanych na uchwytach typu U. Rury wraz z drutem należy ułożyc przed robotami
związanymi z ociepleniem budynku. Wychodzący pod gzymsem z docieplenia przewód powinien być
tak ukształtowany, aby w przypadku opadów woda z niego nie zaciekała na docieplenie.
 Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a
złączem kontrolnym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy
wykonać przy pomocy złączy kontrolnych zabudowanych w  puszce złącza odgromowego
usytuowanego 30 cm nad terenem.
5.3.7. Monta ż uziomów
Uziomy pionowe wbijać młotem udarowym posiadającym właściwą końcówkę dopasowana do głowicy
uziomu. Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozja powłokami nie przewodzącymi.
Połączenie zaciskami pomiędzy prętem uziomu, a innymi przewodami można osłonić taśmą
antykorozyjną.
Wszystkie połączenia z uziomem należy wykonać przez spawanie w wykopie. Połączenia spawane
należy zabezpieczyć przed korozją farba antykorozyjną i owinąć taśmą antykorozyjną.
5.3.8. Próby monta żowe
Po wykonaniu kompletnej instalacji odgromowej i sprawdzeniu wszystkich połączeń należy
przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.
Zakres podstawowych prób obejmuje:
- pomiary rezystancji uziemień na złączach kontrolnych
- pomiar ciągłości przewodów odprowadzających.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 10 Ω.
W przypadku uzyskania oporności przekraczającej dopuszczalną normę należy wykonać dodatkowe
uziomy punktowe ze stali profilowanej do wielkości wymaganej normą.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7
6.2. Kontrola jako ści wykonania robót
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Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i
uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z
dokumentacją projektowo-wykonawczą oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.
Właściwe badania odbiorcze powinny być poprzedzone :
- szczegółowymi oględzinami zamontowanych przewodów, sprawdzenia zgodności montażu,

wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcjami fabrycznymi,
- sprawdzeniem poprawności połączeń galwanicznych,
- usunięciem zauważonych usterek i braków.
6.3. Badania odbiorcze
Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych
polegających na kontroli:
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej

zastosowanych materiałów
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i

uziemień, potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań.
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy
użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 Ω/V (dla zasilania z
sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator
dwuuzwojeniowy.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.4 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie wyroby elektryczne nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostaną odrzucone. Jeżeli wyroby nie spełniające wymagań zostaną zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek
obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7
8.2.Warunki odbioru instalacji
8.2.1. 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.

8.2.2. 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.
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8.2.3. 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.
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 niniejszej ST, 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 wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót,
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
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 PŁATNO ŚCI
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. Wymagania
stawiane elementom połączeniowym.
PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania
dotyczące przewodów i uziomów.
PN-EN 50164-4:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Cześć 4: Wymagania
dotyczące elementów mocujących przewody.
PN-EN 50164-5:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Cześć 5: Wymagania
dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień.
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cześć 1: Zasady ogólne.
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cześć 2: Zarządzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cześć 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie
życia.
PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cześć 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) Arkady,

Warszawa 1990 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.
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10.3. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
10.4. Rozporz ądzenia
– 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 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z późn. zmianami),

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr
121, poz. 1138).
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SST.E.02 – Roboty w zakresie instalacji elektryczny ch

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
CPV 45312311-0 Instalowanie oświetlenia

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wymianą instalacji elektrycznych oraz  oświetlenia wbudowanego na
nowoczesne typu LED.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wymianę  istniejącej instalacji oświetlenia wbudowanego na nowoczesne typu LED.
 W ramach prac elektrycznych przewiduje się wykonanie następujących robót:
– wymiana istniejącego oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED,
– wymiana okablowania od punktów świetlnych do puszek rozgałęźnych,
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania powyższych robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową /opis techniczny oraz rysunki/ i obejmują:

1. dostarczenie materiałów i elementów systemów dla specyfikowanych instalacji
2. montaż aparatury, urządzeń, osprzętu
3. wykonanie okablowania poszczególnych instalacji
4. wykonanie tras instalacyjnych
5. pomiary instalacji
6. uruchomienie systemów oraz testy
7. przekazanie dokumentacji powykonawczej i protokołów pomiarowych

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna -
Ogólna” pkt. 1.4.
Katalog określeń podstawowych
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Materiały - Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora i posiadające świadectwo
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.
Odpowiednia (bliska) zgodno ść - Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca ma przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca ma utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne.
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST (CPV
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót elektrycznych powinny mieć:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania instalacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie. Do wykonania instalacji elektrycznych mogą być stosowane wyroby
producentów krajowych i zagranicznych.
2.3.Oprawy
2.3.1.Oprawa typ A1
Oprawa do montażu nastropowego na suficie.
Typ źródła – LED.
Strumień świetlny źródła – minimum 1800lm maksimum 2200lm.
Temperatura barwowa – 4000K.Trwałość 30 tyś.
Moc oprawy - 32W. IP65. IK10.
Certyfikaty i dopuszczenia – CE.
2.3.2.Oprawa typ A2
Oprawa do montażu nastropowego na suficie.
Typ źródła – LED.
Strumień świetlny źródła – minimum 4000lm maksimum 4600lm.
Temperatura barwowa – 4000K.Trwałość 30 tyś.godzin.
Moc oprawy - 38W. IP65. IK10.
Certyfikaty i dopuszczenia – CE.
2.3.3.Oprawa typ A3
Oprawa do montażu nastropowego na suficie.
Typ źródła – LED.
Strumień świetlny źródła – minimum 4000lm maksimum 9200lm
Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość 30 tyś.godzin.
Moc oprawy - 66W. IP65. IK10.
Certyfikaty i dopuszczenia – CE.
2.3.4.Oprawa typ B1
Oprawa do montażu nastropowego na konstrukcji sufitu/ścianie
Typ źródła – LED.
Strumień świetlny źródła – minimum 1500lm maksimum 2000lm.
Moc oprawy – 13W. IP minimum 54. IK10.
Certyfikaty i dopuszczenia – CE.
2.3.5.Oprawa typ B2
Oprawa do montażu nastropowego na konstrukcji sufitu/ścianie
Typ źródła – LED.
Strumień świetlny źródła – minimum 2500lm maksimum 3000lm.
Moc oprawy – 18W. IP minimum 54. IK10.
Certyfikaty i dopuszczenia – CE.
2.3.6.Oprawa typ B3
Oprawa do montażu nastropowego na konstrukcji sufitu/ścianie
Typ źródła – LED.
Strumień świetlny źródła –minimum 3700lm maksimum 4200lm.
Moc oprawy – 26W. IP minimum 54. IK10.
Certyfikaty i dopuszczenia – CE.
2.3.7.Oprawa typ C1
Oprawa do montażu nastropowego na suficie.
Typ źródła – LED.
Strumień świetlny źródła – minimum 2000lm maksimum 2400lm.
Temperatura barwowa – 4000K. Trwałość 60 tyś.godzin.
Moc oprawy - 14W. IP20. IK04.
Certyfikaty i dopuszczenia – CE.
2.3.8.Oprawa typ C2
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Oprawa do montażu nastropowego na suficie.
Typ źródła – LED.
Strumień świetlny źródła – minimum 3000lm maksimum 3500lm.
Temperatura barwowa – 4000K. Trwałość 60 tyś.godzin.
Moc oprawy – 21W. IP20. IK04.
Certyfikaty i dopuszczenia – CE.
2.3.9.Oprawa typ C3
Oprawa do montażu nastropowego na suficie.
Typ źródła – LED.
Strumień świetlny źródła – minimum 3600lm maksimum 4200lm.
Temperatura barwowa – 4000K. Trwałość 60 tyś.godzin.
Moc oprawy – 29W. IP20. IK04.
Certyfikaty i dopuszczenia – CE.
2.3.10.Oprawa typ D1
Oprawa nastropowa.
Typ źródła - LED.
Strumień świetlny źródła – minimum 5000lm maksimum 5700lm.
Temperatura barwowa - 4000K. Trwałość 53 tyś.godzin.
Moc oprawy - 40W. IP44. IK04.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.
2.3.11.Oprawa typ D2
Oprawa nastropowa.
Typ źródła - LED.
Strumień świetlny źródła -minimum 5000lm maksimum 5700lm.
Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość 53 tyś.godzin.
Moc oprawy - 40W. IP44. IK04.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.
2.3.12.Oprawa typ E1
Oprawa do montażu nastropowego na ścianie.
Typ źródła - LED.
Moc źródła - 15W. Strumień świetlny źródła – minimum 2000lm – maksimum 2500lm.
Temperatura barwowa - 4000K. Trwałość 30 tyś.godzin. Ilość źródeł - 1.
Moc oprawy - 17W. IP44. IK04.
Certyfikaty i dopuszczenia – CE.
2.4.Przewody
2.4.1. Przewody instalacyjne o izolacji i powłoce poliwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V z
żyłami miedzianymi YDYpżo 3x1,5mm2 wg PN-87/E-90056 do instalacji oświetlenia
2.4.2. Przewody instalacyjne o izolacji i powłoce poliwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V z
żyłami miedzianymi YDYpżo 3x2,5mm2 wg PN-87/E-90056 do instalacji gniazd
2.4.3. Przewód z żyłą miedzianą, jednodrutową o przekroju 4,0 mm2 na napięcie znamionowe 250 V o
izolacji poliwinitowej według PN-87/E-90054 do połączeń wyrównawczych
2.5.Osprz ęt
2.5.1.Puszki instalacyjne z tworzywa – końcowe o średnicy 60 mm, rozgałęźne o średnicy 80 mm
2.5.2.Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2 IP44
2.5.3.Łączniki i przełączniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem
2.5.4.Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V
2.5.5.Gniazda wtyczkowe bryzgoodporne dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V
2.6.Materiały pomocnicze
Materiałami pomocniczymi są takie elementy jak: rury przepustowe, rury winidurowe instalacyjne,
masy ogniochronne do uszczelniania przejść kablowych, końcówki do żył.
2.7. Warunki przechowywania wyrobów wchodz ących w skład instalacji elektrycznych
Wszystkie wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych lub
wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed
działaniem promieni słonecznych.

3. SPRZĘT.
3.1. Wymagania ogólne.
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna
– Ogólna”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacji elektrycznych
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Sprzęt podstawowy : samochód dostawczy do 0,9t, sprzęt instalacyjno-montażowy, wiertarki, drabiny,
miernik skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, miernik rezystancji izolacji.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja
Techniczna - Ogólna”.
4.2. Wymagania szczegółowe dotycz ące transportu materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Urządzenia  transportowe powinny być
odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do prawidłowego
wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.
Kable i przewody należy transportować z zachowaniem następujących warunków :
• kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa

kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyższa od+4°C, przy czym wewn ętrzna
średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla,

• zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie
bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub
przyczepach, bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być
ustawione na krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni
samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać, układanie bębnów z kablami w skrzyni
samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo

• zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablem
• umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami z samochodu zaleca się wykonać przy pomocy

podnośnika hydraulicznego, swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz
zrzucanie kręgów kabli jest zabronione.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, lub
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Inwestora oraz przepisami.
5.3. Roboty w zakresie przewodów instalacji elektry cznej
5.3.1. Charakterystyka techniczna robót
Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SST, umową oraz obowiązującymi
normami i przepisami.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku obejmujące instalacje elektryczne oświetleniowe
5.3.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami,
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane
jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych, na sufitach równolegle do ścian.
5.3.3. Monta ż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów
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Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.
Listwy i uchwyty mocować za pomocą kołków rozporowych w rozstawie minimum 50 cm
5.3.4. Przejścia przez ściany i stropy
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być

chronione przed uszkodzeniami.
– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,
– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami
mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

– Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby przewód można było wyginać
łagodnymi łukami, o promieniu dostosowanym do średnicy przewodu.

5.3.5.Oznaczenia identyfikacyjne
Wszystkie części składowe nowych instalacji elektrycznych należy wyposażyć w oznaczenia
identyfikacyjne.
– Oznaczenia powinny zapewniać jednoznaczną identyfikację obwodu, do którego należy dany

element. Elementy  umieszczone wewnątrz rozdzielnicy mogą być oznaczone przy pomocy
taśm samoprzylepnych.

– Kable  i przewody oznaczać należy odpowiednimi opaskami kablowymi. Elementy należące do
obwodów odbiorczych obsługujących odpowiednie pomieszczenie mogą być identyfikowane
przez dokładny opis pomieszczeń na wykazie obwodów odpowiedniej tablicy rozdzielczej.

5.3.6.Segregacja obwodów
– Przewody różnych instalacji elektrycznych powinny być od siebie skutecznie oddzielone przez

ułożenie w odpowiednich odstępach lub systemach rurek i koryt.
– Przewody  na napięcie powyżej 230V należy oddzielić od pozostałych przewodów poprzez

zastosowanie przegrody w korytkach instalacyjnych.
– Przewody elektryczne prowadzone równolegle do rur nie powinny być prowadzone bliżej niż

150 mm od wody gorącej i 75 mm od rur wody zimnej. W miarę możliwości prowadzić kable nad
instalacjami rur wodnych.

– Jeżeli trasy kabli elektrycznych będą przebiegały w pobliżu instalacji gazowych, wówczas
należy je instalować co najmniej 10 cm poniżej przewodów gazowych, natomiast jeżeli gęstość
gazu jest większa od gęstości powietrza - powyżej przewodów gazowych. Przy skrzyżowaniach
z instalacjami gazowymi należy zachować odległość co najmniej 20 mm.

5.3.7. Monta ż sprz ętu, osprz ętu
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i
bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża
za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.
5.3.8. Podejście do odbiorników
– Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
– Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych,

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.

– Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej
oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w
zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

– Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a
także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.

5.3.9 Układanie przewodów
5.3.9.1. Przewody izolowane w rurkach
Układanie rur
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu.
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi.
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Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i
osprzętem należy wykonywać przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,
- wkręcanie nagwintowanych końców rur,
- wkręcanie nagrzanych końców rur.
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej
średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów.
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie wody
powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.
Wciąganie przewodów
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do
tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów
wykonać wg wcześniej opisanych zasad.
5.3.9.2. Przewody izolowane podtynkowe
Wykonanie instalacji p/t
Przewody należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie i zainstalować osprzęt przed
wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz
aparatach za pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być
dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień.
5.3.9.3. Łączenie przewodów
– W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i

osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
– W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a

samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia
należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera.

– Przewody odbiorników i aparatów montowanych na stałe nie powinny przenosić naprężeń, a
przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze. Długość żył
wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie  ich  do  dowolnego
zacisku.  Końce  żył  przewodów  wprowadzonych  do  odbiornika, a niewykorzystanych, należy
izolować i unieruchomić

– Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

– W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek,
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

– Zewnętrzne  warstwy ochronne przyłączanych przewodów wolno usuwać tylko z tych części
przewodu, które po połączeniu będą niedostępne. Żyła przewodu powinna być pozbawiona
izolacji tylko na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem. Nie należy
pozostawiać nadmiaru długości gołej żyły przed lub za zaciskiem

– Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy
cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny  być
zabezpieczone  zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

5.3.10. Przył ączanie odbiorników
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji
odbiornika i warunków technologicznych.
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
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Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5.4. Roboty w zakresie opraw elektrycznych
5.4.1. Charakterystyka techniczna robót
Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SST, umową oraz obowiązującymi
normami i przepisami.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wymianę i podłączenie opraw oświetlenia.
5.4.2. Wymagania dotycz ące opraw
5.4.2.1. Oprawy o świetleniowe
We wszystkich pomieszczenia zamontować należy nowe oprawy oświetleniowe z żarówkami typu
LED.  Wydajność zastosowanych źródeł światła musi wynosić min. 100 lm/W.
Natężenie oświetlenia należy dobrać zgodnie z Polską Normą PN-EN-12464-1.
5.4.2.2. Oprawy ewakuacyjne
Na drogach ewakuacyjnych należy wykonać awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, spełniające
wymagania PN-EN-1838 oraz PN EN 50172.
Natężenie oświetlenia na powierzchni podłogi drogi ewakuacyjnej musi wynosić co najmniej 1 lx.
Zastosować oprawy z własnym źródłem zasilania, z modułem autotestu.
Zastosować moduły oraz oprawy awaryjne, które w czasie 5 s zapewnią 50%, a w ciągu 60 s pełny
poziom wymaganego natężenia oświetlenia.
Wszystkie oprawy muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie.
5.4.3. Przygotowanie podło ża pod oprawy
Podłoże pod oprawy musi być równe, czyste oraz zakończone wszelkie prace tynkarskie i malarskie.
Podłoże należy przygotować w zależności od sposobu mocowania oprawy:
- Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez

wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub zabetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków
za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.

- Oprawy nastropowe należy montować metalowymi kołkami rozporowymi lub poprzez
zabetonowanie lub osadzenie na żywicy prętów gwintowanych z nakrętkami. Nie dopuszcza się
mocowania na suficie za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.

- Oprawy na ścianie można montować w dowolny, trwały sposób.
5.4.4. Monta ż opraw o świetleniowych
Oprawy należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego
osadzenie.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy.
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą
złączy świecznikowych.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6
6.2. Zasady kontroli jako ści robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
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badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inwestora.
6.4. Raporty z bada ń
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym umownie. Wyniki badań (kopie) będą
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Kontrola i sprawdzenie jako ści wykonania robót- zakres
Kontrola jakości wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją polega na sprawdzeniu zgodności
wykonania prac z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, zaleceniami Inwestora i
obowiązującymi przepisami.
6.5.1. Roboty w zakresie przewodów instalacji elekt rycznej
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie przytoczonymi w SST normami i
przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno
podlegać:
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,
- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem
- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.
6.5.2. Roboty w zakresie opraw elektrycznych
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie przytoczonymi w SST normami i
przepisami
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno
podlegać:
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,
- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem
- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
określoną w pkt l i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań
będą odrzucone.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek
obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń zawartych w umowie, lub w projekcie lub ST, roboty podlegają następującym
etapom odbioru:
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- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową lub ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór cz ęściowy
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunięcie przed wykonaniem następnej warstwy lub odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności wykonawcy.
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)
8.4.1. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją
techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
8.4.2. Dokumenty do ko ńcowego odbioru
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,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

protokoły kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych

wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub ST,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,  przeprowadzić
badania, porównać je z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny
wizualnej.
Roboty 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 prace nie powinny być odebrane.
W takim wypadku wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane prace, wykonać je
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy i wytyczne
PN-IEC 364-4-481 : 1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.
PN-IEC 60364-4-42 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-45 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.
PN-IEC 60364-4-46 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączenia izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-442 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieci wysokiego
napięcia.
PN-IEC 60364-4-443 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-473 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-482 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
Ochrona przeciwpożarowa.
PN-IEC 60364-5-53 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-537 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania
izolacyjnego i łączenia.
PN-IEC 60364-7-704 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiórki.
PN-IEC 60364-7-707 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji
urządzeń przetwarzania danych
PN-91/E-05010 - Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033 : 1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-1 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-3 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogólnych charakterystyk.
PN-IEC 60364-4-41 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-5-51 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne.
PN-IEC 60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-6-61 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.
PN-IEC 60364 Norma wieloarkuszowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
PN-IEC 61024 Norma wieloarkuszowa Ochrona odgromowa obiektów.
PN-EN-12461-1 Oświetlenie miejsc pracy;
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne
PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i
przenośnych. Ogólne wymagania i badania
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi
PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach
niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów,
instalacji i urządzeń. Wymagania
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC
PN-93/N-01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy
PN-84/E-02033 Elektryczne oświetlenie wnętrz
10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
10.3. Rozporz ądzenia
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– 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 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z późn. zmianami),

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr
121, poz. 1138).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V – Instalacje
elektryczne
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SST.E.03 – FOTOWOLTAIKA

CPV 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 09331200-0  Słoneczne moduły fotoelektryczne
CPV 45223810-7  Konstrukcje gotowe

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem instalacji ogniw fotowoltaicznych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych.
Zakres robót obejmuje wykonanie:
- instalacji systemowej konstrukcji nośnej dla modułów fotowoltaicznych,
- montażu modułów fotowoltaicznych,
- instalacji zasilania ogniw fotowoltaicznych,
- środków dodatkowej ochrony od porażeń,
- ochrony przepięciowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4. , a
także podanymi poniżej:
Mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej
nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym
niż 110 kV albo o mocy cieplnej osiągalnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna
zainstalowana moc elektryczna jest nie większa niż 50 kW.
Fotowoltaika – dziedzina nauki zajmująca się konwersją promieniowania słonecznego na energię
elektryczną przy wykorzystaniu zjawiska (efektu) fotowoltaicznego.
Konwersja fotowoltaiczna – bezpośrednia zmiana energii promieniowania słonecznego na energię
elektryczną zachodząca w ogniwie fotowoltaicznym.
Falownik – przekształtnik prądu stałego na prąd zmienny (DC–>AC). W instalacjach fotowoltaicznych
przekształca prąd stały powstały w modułach fotowoltaicznych w prąd przemienny o parametrach
zgodnych z parametrami odbiorników i sieci elektrycznej. Falownik obok modułów jest drugim
najistotniejszym elementem instalacji PV.
Moduł – integralne, hermetycznie zamknięte urządzenie, składające się z ogniw fotowoltaicznych,
zdolne do wytwarzania prądu stałego pod wpływem promieniowania świetlnego. Bardzo często moduł
fotowoltaiczny określany jest mianem panelu.
Generator fotowoltaiczny – zespół połączonych ze sobą szeregowo paneli fotowoltaicznych.
Instalacja elektryczna – zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach, służący do
doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej odbiorników. Instalacja elektryczna obejmuje
przewody, przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne i sterownicze wraz z obudowami i
konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a także miejscowe źródła energii, jak baterie akumulatorowe i
zespoły prądotwórcze.
Izolacja ochronna – środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej polegający na zastosowaniu
izolacji podwójnej lub izolacji wzmocnionej lub osłony izolacyjnej ochronnej.
Ochrona przeciwpora żeniowa – zespół środków technicznych zapobiegających porażeniom prądem
elektrycznym w normalnych i zakłóceniowych warunkach pracy urządzeń elektrycznych; rozróżnia się
ochronę podstawową, dodatkową i uzupełniającą.
Połączenie wyrównawcze – elektryczne połączenie części biernych i/lub części obcych
zapewniające, że mają one zbliżony potencjał.
Przewód ochronny PE – uziemiony przewód stanowiący element zastosowanego środka ochrony
przeciwporażeniowej dodatkowej, nie podlegający obciążeniu prądami roboczymi, do którego
przyłącza się części bierne.
Szyna wyrównawcza – (główna lub miejscowa) – szyna przeznaczona do przyłączenia przewodów
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wyrównawczych zapewniających połączenie wyrównawcze (główne lub miejscowe).
Uziemienie – połączenie elektryczne z ziemią; uziemieniem nazywa się też urządzenie uziemiające
obejmujące uziom, przewód uziemiający oraz (jeśli występują) zacisk probierczy uziomowy i szynę
uziemiającą.
Rozdzielnia – urządzenie elektryczne służące do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia
obwodów.
Kabel – przewód jedno lub wielożyłowy izolowany przystosowany do przewodzenia prądu
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w
ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna –Ogólna”.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST (CPV
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania instalacji fotowoltaicznej powinny mieć:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm

polskich,
– Oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej

specyfikacji technicznej ST;
- są właściwie oznakowane i opakowane;
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania systemu instalacji fotowoltaicznej powinny odpowiadać
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materiałowych
oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.
2.2.1. Moduły fotowoltaiczne. Zastosowano moduły oparte na ogniwach polikrystalicznych
Parametry modułów fotowoltaicznych:
- Moc nominalna modułu: 270 Wp
- Sprawność modułu: min. 16%
- Maksymalne napięcie systemu : 1000VDC
- Gwarancja mocy: nie mniej niż 90% po 10 latach i nie mniej niż 80% po 25 latach
- Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu: min. 5400 Pa
- Wytrzymałość mechaniczna na parcie i ssanie wiatru: min. 2400 Pa
Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać:
- dla wyższej absorpcji światła szyby antyrefleksyjne lub powłoki antyrefleksyjne naniesione

fabrycznie przez producenta szkła, potwierdzone odpowiednim certyfikatem
- szkło hartowane mat/mat minimum 3,2 mm grubości zgodne z PN-EN 12150-1:2002
- pakowanie w systemie zabezpieczającym przed mikropęknięciami,
- jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne z krzemu

krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub PN-EN
61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne – Kwalifikacja konstrukcji i
zatwierdzenie typu” lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą jednostkę
certyfikującą.

2.2.2. Przemiennik cz ęstotliwo ści (inwerter). Jako przemiennik częstotliwości przewidziano inwerter
AC/DC o mocy 10 kW.
Parametry inwerterów:
- Moc znamionowa AC: 10 kW
- Moc znamionowa DC: 10 kW
- Maksymalne napięcie wejściowe: 1000 V
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- Napięcie znamionowe wyjściowe: 380 V
- Zakres zmiany napięcia wyjściowego: 400 V / 230 V lub 3-NPE 380 V / 220 V
- Wyposażenie w funkcję ENS, która odpowiada za połączenie, które bezpiecznie oddziela

instalację fotowoltaiczną od sieci w przypadku awarii sieci lub pracach przy niej.
- Wyposażony w monitoring pracy systemu.
- Wyposażony w ochronniki przepięciowe chroniące moduły i elektronikę przed szkodliwym

przepięciem.
Zastosowane w instalacjach fotowoltaicznych falowniki (inwertery) powinny spełniać następujące
wymagania:
- typ falownika: beztransformatorowy;
- sprawność euro: nie mniejsza niż 96%;
- stopień ochrony: min. IP65;
- współczynnik zakłóceń harmonicznych prądu: poniżej 3%;
- sposób chłodzenia: naturalna konwekcja lub wymuszona wentylatorowa;
- posiadać dowolny protokół komunikacji oraz bezprzewodową komunikację;
- gwarancja na wady ukryte: nie krótsza niż 10 lat;
2.2.3. Konstrukcja monta żowa.
Moduły należy montować na systemie konstrukcji montażowej stalowej wykonanej ze stali
ocynkowanej lub aluminiowej.
Konstrukcje montażowe wykonane pod moduły PV powinny spełniać poniższe normy:
- PN-EN 1993-1-1- Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla

budynków,
- PN-EN 1991-1-3 – Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie

śniegiem.
- PN-EN 1991-1-4 – Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne.

Oddziaływania wiatru.
- PN-EN 1991-1-1 – Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar

objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
- PN-EN 1995-1-1 – Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguły ogólne i reguły dotyczące

budynków.
2.2.4. Kabel solarny. Przeznaczony do łączenia modułów znajdujących się w różnych rzędach.
Kabel solarny o przekroju 6 mm2 ze złączkami w standardzie MC4.
Przewody solarne muszą charakteryzować się takimi cechami jak:
- odporność na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych,
- odporność na szkodliwe działanie promieniowania UV,
- podwójną izolacją,
- wzmocnioną odpornością na uszkodzenia mechaniczne.
2.2.5.Kable i przewody. Do połączeń instalacji elektrycznej.
Przewód LgYżo x16mm2 – ochrona przepięciowa
Kabel YKY 2x6mm2 – zasilanie falowników z paneli
Kabel YKY 5x10mm2 – zasilanie tablic z falowników
Drut FeZn fi 8mm – ochrona odgromowa konstrukcji i paneli
2.2.6. Korytka kablowe i rury elektroinstalacyjne.
Korytka kablowe  stosowane na zewnątrz budynku muszą być odporne promieniowanie UV i
szkodliwe czynniki atmosferyczne.
Rury elektroinstalacyjne  odpowiednich średnic do podtynkowego prowadzenia przewodów.
2.2.7. Inne.
- Masa do ogniochronnego uszczelniania przejść przewodów przez stropy
- Rury przepustowe
2.3.Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów do robót instalacji fotowoltaicznej
Wyroby do robót montażowych instalacji fotowoltaicznej 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.
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego
pochodzenia.
2.4.Warunki przechowywania materiałów do monta żu instalacji fotowoltaicznej
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Kable przechowywać nawinięte na bębny lub zwinięte w krążki.
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. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna
– Ogólna”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Do wykonania instalacji fotowoltaicznej przewiduje się użycie następującego sprzętu:
- samochód dostawczy.
- samochód skrzyniowy 5 t,
- żuraw samochodowy 5 t,
- wiertarka wieloczynnościowa
- sprzęt elektromechaniczny w odpowiedniej ilości
- spawarka transformatorowa do 500A.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7)
„Specyfikacja Techniczna - Ogólna”.
4.2. Transport materiałów:
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w
sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Należy zwracać szczególną uwagę na rozładunek palet z modułami fotowoltaicznymi i stosować się
do wskazań na opakowaniu.
Po dostarczeniu materiałów na teren budowy należy sprawdzić je pod względem kompletności i
uszkodzeń mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.
5.2. Wymagania ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, lub
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora.
5.2.1.Konstrukcja wsporcza
Panele fotowoltaiczne muszą być przymocowane, niezależnie od lokalizacji systemu, do konstrukcji
wsporczej. Rodzaj konstrukcji wsporczej należy dostosowywać indywidualnie do pokrycia dachowego,
lokalizacji oraz dodatkowo istniejącej infrastruktury. Konstrukcja wsporcza dla paneli fotowoltaicznych
powinna posiadać następujące parametry:
- dedykowana do miejsca montażu (odpowiednia konstrukcja do posadowienia na gruncie, dachu

płaskim i skośnym);
- wykonana z aluminium lub stali ocynkowanej;
- sposób montażu dedykowany do istniejącego pokrycia dachowego, zgodnie z wytycznymi

producenta konstrukcji.
5.2.2. Ochrona przeciwpora żeniowa
Nieprawidłowy montaż paneli PV może powodować potencjalne zagrożenie dla użytkowników
instalacji. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym, powinna się składać z odpowiedniego
środka ochrony podstawowej (np. dotyk bezpośredni) i niezależnego środka ochrony przy
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uszkodzeniu. Ochrona przeciwporażeniowa w systemach fotowoltaicznych powinna być realizowana
przez:
- zachowanie odległości izolacyjnych;
- izolację roboczą;
- szybkie samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym;
- wykonanie instalacji zgodne z przepisami budowlanymi w zakresie ochrony przeciwporażeniowej

oraz wymogami normy PN–IEC–6364.
5.2.3.Ochrona przeciwprzepi ęciowa
Systemy fotowoltaiczne muszą być zabezpieczone przed przepięciem i sprzężeniami, bez względu na
to, czy system jest objęty ochroną odgromową, czy nie.
Ochrona przeciwprzepięciowa oznacza ochronę przed przepięciami pochodzącymi z sieci
energetycznej, przepięciami i sprzężeniami wywołanymi uderzeniem pioruna oraz innymi przepięciami
powstałymi w instalacji fotowoltaicznej. Ochrona przeciwprzepięciowa powinna być zapewniona
poprzez:
- usytuowanie ograniczników przepięć zawsze jak najbliżej chronionego obiektu. Dodatkowo oprócz

miejsca lokalizacji, należy wziąć pod uwagę, czy budynek ma urządzenie piorunochronne LPS;
- ogólne zasady doboru typów zabezpieczeń SPD w systemie PV, które należy zweryfikować na

etapie realizacji instalacji.
Dla obiektu z urządzeniem piorunochronnym:
- należy zastosować ograniczniki przepięć typu 1 lub typu 2. Po stronie zmiennoprądowej, w

każdym przypadku należy zastosować ochronę przeciwprzepięciową typu 1 lub typu 2, gdy są
zachowane odstępy izolacyjne, zabezpieczając inwerter przed przepięciami w sieci
elektroenergetycznej. Dodatkowo użytkownik obiektu oraz instalacji PV powinien w swoim
zakresie posiadać już zainstalowany w rozdzielnicy głównej ogranicznik typu 1 lub 1+2.

5.2.4. Ochrona odgromowa
Urządzenia systemu fotowoltaicznego nie zwiększają ryzyka wyładowania piorunowego. Jednak
zainstalowanie systemu fotowoltaicznego na dachu zwiększa ryzyko przedostania się prądu
piorunowego do wnętrza budynku w przypadku wyładowania bezpośrednio w panel.
Ochrona odgromowa powinna być realizowana w następujący sposób:
- w przypadku obiektu, który jest wyposażony w instalację odgromową, panele fotowoltaiczne

należy lokalizować w przestrzeni chronionej przy zachowaniu odpowiedniego odstępu
izolacyjnego, uniemożliwiającego wystąpienie przeskoków iskrowych pomiędzy elementami
instalacji odgromowej, a dodatkowo metalowymi elementami chronionego urządzenia. Minimalny
odstęp izolacyjny musi być wyliczony indywidualnie dla każdego budynku oddzielnie;

5.3 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
5.3.1.Monta ż konstrukcji wsporczej
Montaż będzie się odbywał na nowym pokryciu dachowym z papy termozgrzewalnej. W związku z
powyższym w zależności od przewidzianego sposobu zamocowania konstrukcji do dachu należy:
- w przypadku przebijania się przez dach i mocowania uchwytów poprzez betonowanie wykonać te

prace przed położeniem nowego pokrycia dachowego.
- w przypadku wiercenia i wklejania kotew chemicznych wykonać po położeniu nowego pokrycia

dachowego
- w każdym przypadku po położeniu nowego pokrycia dachowego należy uszczelnić pokrycie

masami bitumicznymi lub dekarskimi w miejscach kotwienia konstrukcji.
- dopuszcza się mocowania konstrukcji metodą obciążania konstrukcji za pomocą bloczków
- betonowych, po przeprowadzeniu niezbędnych obliczeń i uzyskaniu zgody projektanta.
- w celu zapobieżenia uszkodzeniu papy między pokrycie a konstrukcję należy podłożyć przekładki

z płyt gumowych odpornych na UV. Przekładki należy rozmieścić tak, aby umożliwić swobodny
spływ wody z dachu i uniemożliwić gromadzenie się wody zastoiskowej.

Montaż należy rozpocząć od sprawdzenia kompletności dostarczonej konstrukcji oraz wytrasowania
jej położenia na powierzchni połaci dachowej. Konstrukcję należy montować w sposób przewidziany
przez jej wytwórcę.
Konstrukcja wsporcza powinna zostać wypoziomowana tak, aby zamontowane moduły PV
tworzyły jednorodną płaszczyzną. Sama konstrukcja powinna posiadać cechy określone w
dokumentacji projektowej.
5.3.2.Monta ż modułów fotowoltaicznych
Moduły fotowoltaiczne montować na konstrukcji wsporczej zgodnie ze schematem dokumentacji
projektowej i instrukcją montażu producenta.
- do mocowania wykorzystać wsporniki oraz łączniki systemowe wg zaleceń producenta.
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- należy zachować szczególną uwagę podczas montażu na powierzchnię modułów PV, aby nie
uległa porysowaniu

- w przypadku ochrony powierzchni modułów za pomocą folii ochronnej, folię należy usunąć po
zamontowaniu i podłączeniu modułów.

- w momencie montażu panele nie mogą być starsze niż jeden rok od daty wyprodukowania i
posiadać indywidualne oznakowanie pozwalające na identyfikację (nr seryjny).

- połączenia elektryczne wykonać przewodem odpornym na promienie UV
- do połączeń wykorzystać łączniki wtykowe
- moduły należy łączyć szeregowo w łańcuchy za pomocą przewodów dostarczonych wraz z

modułami PV
- podłączenia modułów znajdujących się w różnych rzędach wykonać złączkami w standardzie MC4

i kablem solarnym o przekroju 6 mm2. Nadmiary ww. przewodów należy przymocować do
konstrukcji za pomocą opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki
atmosferyczne.

- właściwie oznaczyć polaryzację strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem.
- w przypadku przechodzenia kablami DC pomiędzy rzędami modułów kable należy prowadzić w

korytkach kablowych.
5.3.3.Monta ż przemiennika cz ęstotliwo ści
Inwerter zamontowany zostanie w pomieszczeniu socjalnym o odpowiedniej wentylacji i niewielkich
wahaniach temperatur na ostatnim (4) piętrze budynku.
- Montaż i podłączenie przetwornic zarówno po stronie DC, jak i AC wykonać ściśle według

instrukcji producenta.
- Łączna moc przetwornic nie może być niższa niż moc znamionowa całej instalacji PV.

Przetwornice mocować w sposób przewidziany przez producenta.
- Połączenie od inwertera do rozdzielni głównej wykonać zgodnie ze schematem dokumentacji

projektowej.
5.3.4. Prowadzenie instalacji DC
Do inwertera należy prowadzić przewody DC po trasach ustalonych z użytkownikiem.
Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogów instalacji PV. Trasy kablowe na dachu
prowadzić w korytach. Trasy kablowe wewnątrz budynku prowadzić w rurkach osłonowych.
Trasa kabli do inwertera powinna być wykonana w sposób najmniej inwazyjny.
Zabezpieczyć przejścia przez dach, stropy i ściany w wymagany przez sztukę budowlaną sposób.
Przejście przez stropy, ściany i dach uszczelnić do odporności ogniowej przegrody.
Szczegółowy sposób wykonania określa SST.E.02 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
5.3.5. Prowadzenie instalacji AC
Od inwertera do rozdzielni głównej posesji, należy wykorzystać istniejące szachty elektryczne lub
wykonać nowe trasy kablowe.
Po ułożeniu trasy kablowej należy dokonać jej sprawdzenia:
- sprawdzić ciągłość żył
- dokonać pomiaru rezystancji izolacji kabla induktorem o napięciu 2,5 kW.
Wyniki pomiarów dołączyć do dokumentacji odbiorczej w formie protokołu.
Kable należy układać zgodnie z normą N SEP-E-004.
Szczegółowy sposób wykonania określa SST.E.02 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
5.3.6. Środki dodatkowej ochrony od pora żeń.
Instalacja poł ączeń wyrównawczych  - Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy
wykonać  łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji.
Szczegółowy sposób określa SST.E.02 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Instalacja odgromowa
Szczegółowy sposób wykonania określa SST.E.01 – Instalacja odgromowa
5.3.7. Uruchomienie urz ądzeń
Po wykonaniu prac montażowych przed uruchomieniem urządzeń należy wykonać pomiary:
- stanu izolacji kabli zasilających;
- rezystancji uziemienia;
- inne wymagane przepisami badania i pomiary.
Z przeprowadzonych badań i pomiarów należy sporządzić odpowiednie protokoły stanowiące
podstawę do uruchomienia i oddania do eksploatacji objętych projektem instalacji.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7
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6.2. Kontrola jako ści wykonania robót
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z
dokumentacją projektowo-wykonawczą oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.
Właściwe badania odbiorcze powinny być poprzedzone :
- szczegółowymi oględzinami prawidłowości mocowania konstrukcji i urządzeń
- szczegółowymi oględzinami zamontowanych przewodów, sprawdzenia zgodności montażu,

wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcjami fabrycznymi,
- sprawdzeniem właściwego wykonania instalacji i podłączenia urządzeń
- usunięciem zauważonych usterek i braków.
6.3. Badania odbiorcze
Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych
polegających na kontroli:
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej

zastosowanych materiałów
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji
Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany wykonać badania:
- rezystancji izolacji,
- ciągłości połączeń obwodów,
- impedancji pętli zwarcia.
Próby należy wykonywać w podanej wyżej kolejności. Metody pomiarowe powinny być zgodne z
obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu pomiarów i prób należy powtórnie sprawdzić czy
zainstalowane urządzenia i osprzęt spełniają warunki bezpieczeństwa użytkowania. Odnosi się to
głównie do środków ochrony przeciwporażeniowej.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.4 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie wyroby elektryczne nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostaną odrzucone. Jeżeli wyroby nie spełniające wymagań zostaną zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek
obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7
8.2.Warunki odbioru instalacji
8.2.1. 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 konstrukcji wsporczej pod moduły fotowoltaiczne,
- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub

odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót ( np. trasy kablowe)
8.2.2. Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów
urządzeń, które ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania lub ułatwiając
przyszły odbiór końcowy.
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi
przepisami i projektem..
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8.2.3. Odbiór końcowy
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić
po zakończeniu robót instalacji fotowoltaicznej przed przekazaniem użytkownikowi całości instalacji 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.
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 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Roboty instalacji fotowoltaicznej 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 fotowoltaicznejj nie powinny być
odebrane. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót,
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
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 fotowoltaicznej.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
PN-IEC 364-4-481 : 1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.
PN-IEC 60364-4-42 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-45 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.
PN-IEC 60364-4-46 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączenia izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-442 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieci wysokiego
napięcia.
PN-IEC 60364-4-443 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-473 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-482 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
Ochrona przeciwpożarowa.
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PN-IEC 60364-5-53 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-537 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania
izolacyjnego i łączenia.
PN-IEC 60364-7-704 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiórki.
PN-IEC 60364-7-707 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji
urządzeń przetwarzania danych
PN-91/E-05010 - Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033 : 1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-1 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-3 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogólnych charakterystyk.
PN-IEC 60364-4-41 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-5-51 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne.
PN-IEC 60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364 Norma wieloarkuszowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
PN-IEC 61024 Norma wieloarkuszowa Ochrona odgromowa obiektów.
PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. Wymagania
stawiane elementom połączeniowym.
PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania
dotyczące przewodów i uziomów.
PN-EN 50164-4:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Cześć 4: Wymagania
dotyczące elementów mocujących przewody.
PN-EN 50164-5:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Cześć 5: Wymagania
dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień.
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cześć 1: Zasady ogólne.
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cześć 2: Zarządzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cześć 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie
życia.
PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cześć 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-IEC 60364-6-61 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V – Instalacje

elektryczne
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom III - Konstrukcje

stalowe.
- 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.

10.3. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
10.4. Rozporz ądzenia
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– 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 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z późn. zmianami),

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr
121, poz. 1138).


