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1. CZ

OGÓLNA

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego
Budowa nowych dachów wielospadowych na kompleksie budynków Szko y
Podstawowej Ruciane-Nida przy ul.Mazyrskiej dz.nr 95/ 14.
1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z uk adaniem i monta em elementów instalacji odgromowej i uziemienia w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa in ynieryjnego.
1.3.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstaw

opracowania specyfikacji technicznej

szczegó owej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporz dzaj cy dokumentacj projektow i odpowiednie szczegó owe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych mo e wprowadza

do niniejszej standardowej specyfikacji

zmiany, uzupe nienia lub u ci lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzgl dniaj ce
wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezb dne do uzyskania wymaganego
standardu i jako ci tych robót.
Odst pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b
spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu i zasad
sztuki budowlanej.
1.4.Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycz zasad wykonywania i odbioru robót
zwi zanych z:
- wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemie
- monta em osprz tu i urz dze piorunochronnych,
wraz z przygotowaniem pod

a i robotami towarzysz cymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów

budownictwa in ynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie robót
zwi zanych z:
- kompletacj wszystkich materia ów potrzebnych do wykonania podanych wy ej prac,
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania pod

a (w szczególno ci roboty

murarskie, lusarsko-spawalnicze a tak e tzw. „polepszania gruntu" i pogr ania elementów uziemie
itp.),
-

eniem wszystkich materia ów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacj techniczn ,

3

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj techniczn wszystkich elementów wskazanych w
dokumentacji,
- przeprowadzeniem wymaganych prób i bada

oraz potwierdzenie protoko ami kwalifikuj cymi

montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub po cze wyrównawczych.
1.5.Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-07, a tak e podanymi poni ej:
Cz

dost pna - przewodz ca cz

urz dzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, b

ca w

zasi gu r ki ze stanowiska dost pnego (tj. takiego, na którym cz owiek o przeci tnej sprawno ci fizycznej
mo e si znale

bez korzystania ze rodków pomocniczych np. drabiny, s upo azów itp.), która podczas

normalnej pracy nie jest pod napi ciem, jednak mo e si pod nim znale

w momencie zak ócenia

(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub
uk adu pracy urz dzenia np. zwarcia, wyniesienia potencja u, uszkodzenia izolacji itp. ).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrze lub miejsce eksploatacji instalacji lub urz dze , do którego
dost p posiadaj jedynie osoby upowa nione.
Napi cie dotykowe Ud
pomi dzy przewodz

ród owe przy dot yku) - napi cie pojawiaj ce si przy zwarciu doziemnym
cz ci , która mo e by (nie jest) dotkni ta przez cz owieka a miejscem na ziemi,

na którym znajduj si stopy.
Os ona izolacyjna - os ona wykonana w celu uniemo liwienia dotkni cia elementów w cz ci dost pnej,
na których mo e si pojawi niebezpieczne napi cie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w którym pr d uziemienia nie powoduje zauwa alnej ró nicy potencja ów
pomi dzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewód uziemiaj cy - przewodnik

cz cy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemi lub

izolowany od ziemi i wody, je li si w tym rodowisku znajduje.
Sie skompensowana - sie elektroenergetyczna posiadaj ca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany
poprzez opór indukcyjny (reaktancj

kompensuj

sk adow

pojemno ciow

jednofazowego pr du

zwarcia z ziemi ).
Uziemienie - zespó

rodków i urz dze s

cych po czeniu przewodz cej cz ci z ziemi poprzez

odpowiedni instalacj .
Mo e wyst powa jako uziemienie:
- ochronne (nie nale ce do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)
lub
- robocze (nale ce do obwodu elektrycznego, zapewniaj ce normaln prac ).
Uziemienie robocze mo na wykona jako bezpo rednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika
iskiernikowego), nie mo na jego stosowa
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w obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy

separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napi cia bezpiecznego SELV {pr d przemienny: do 50 V
[12 V dla wody] i 15-100 Hz; pr d sta y 120 V [30 V dla wody]}.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio du ej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego po czenia elektrycznego.
Mo e wyst powa jako:
- naturalny (wykonany w innym celu, a u ywany do uziemienia),
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
- steruj cy (wykonany w celu kszta towania zadanego rozk adu potencja ów).
Jako podstaw przyjmuje si wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku mo liwo ci
lub nieop acalno ci ich zastosowania, wykonuje si uziomy sztuczne.
Materia y stosowane na uziomy sztuczne:
- Stal ocynkowana na gor co oraz pokryta miedzi galwanicznie lub platerowana
- Mied go a a tak e pokryta cyn lub ocynkowana
Zwody - górna cz

urz dzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgl dów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si metalowe
lub elbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystaj ponad dach).
Rodzaje zwodów:
- Zwody naturalne - zewn trzne lub wewn trzne metalowe pokrycia i konstrukcje no ne dachów, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest mo liwe je li spe nione s dodatkowe
warunki:
1. grubo

blach y elementu musi by wi ksza od 0, 5 mm dla stali, cynku i miedzi

oraz 1 mm dla aluminium
2. krople metalu wytopion e przez piorun nie mo g

przedosta si do wn trza

budynku,
- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mo liwo ci zastosowania elementów dachu jako
zwody naturalne, ze wzgl du na konstrukcj

dachu lub konieczno ci spe nienia warunków

dodatkowych. Zwody montowane bezpo rednio na obiekcie okre la si jako nieizolowane, natomiast
montowane obok lub nad obiektem nazywa si izolowanym. Rozró nia si zwody poziome (niskie,
podwy szone i wysokie) i pionowe. Ochron odgromow z zastosowaniem zwodów poziomych niskich
lub podwy szonych nazwano ochron klatkow , natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub
poziomych wysokich nazwano ochron

strefow . Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania

wysoko ci monta u zwodów, aby ca y chroniony obiekt znalaz si w strefie ochronnej (wyznaczonej
przez zwód i jego k t ochronny).
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Przygotowanie pod

a - zespó czynno ci wykonywanych przed uk adaniem zwodów lub elementów

instalacji uziemienia, maj cy na celu zapewnienie mo liwo ci u

enia instalacji zgodnie z dokumentacj .

Zalicza si tu nast puj ce grupy czynno ci:
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd,
- osadzanie ko ków w pod
- osadzanie klocków w pod

u, w tym ich wstrzeliwanie,
u lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- monta uchwytów i zacisków drutu, ta my, bednarki a tak e elementów, które maj by chronione np.
cz ci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów
itp.
Ochrona wewn trzna - zespó dzia

i urz dze zapewniaj cy bezpiecze stwo i ochron przed skutkami

wy adowa piorunowych, ludziom znajduj cym si w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urz dze i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odst pów
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych rodków ochrony.

1.6.Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako

wykonania robót oraz za zgodno

z dokumentacj

projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce
robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja robót monta owych
Dokumentacj robót monta owych elementów instalacji elektrycznej stanowi :
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie
publicznych), sporz dzone zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia
zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pó niejszymi zmianami),
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- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotycz ce
stosowania wyrobów,
- protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych oraz robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu z
za czonymi protoko ami z bada kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).
Monta elementów instalacji elektrycznej nale y wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegó owej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót monta owych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamówienia.

1.8.Nazwy i kody robót obj tych zamówieniem: Grupy
robót, klasy robót lub kategorie robót

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W

CIWO CI MATERIA ÓW

Wszelkie nazwy w asne produktów i materia ów przywo ane w specyfikacji s
standardu wykonania i okre lenia w

ciwo ci i wymogów technicznych za

ustaleniu po danego
onych w dokumentacji

projektowej.
Dopuszcza si zamieszczenie rozwi za

w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod

warunkiem:
- spe niania tych samych w

ciwo ci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwi za na pi mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1.Ogólne wymagania dotycz ce w

ciwo ci materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w

ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
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Do wykonania i monta u instalacji, urz dze elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nale y stosowa

przewody, kable, osprz t oraz aparatur

i urz dzenia elektryczne

posiadaj ce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si wyroby, dla których producent lub jego upowa niony
przedstawiciel:
- dokona oceny zgodno ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wed ug okre lonego systemu oceny
zgodno ci,
- wyda deklaracj zgodno ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Mi dzynarodow

Komisj

Elektrotechniczn

(IEC) i

wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzgl dnieniem przepisów
bezpiecze stwa Mi dzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotycz cych Zatwierdzenia Sprz tu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
- oznakowa wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
- wyda deklaracj zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okre lonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpiecze stwa,
- wyda o wiadczenie, e zapewniono zgodno

wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego

zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualn dokumentacj projektow , sporz dzon przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnion .
Zastosowanie innych wyrobów, wy ej nie wymienionych, jest mo liwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzgl dnienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotycz cym monta u urz dze elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2.Rodzaje materia ów
Wszystkie materia y do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Zwody
Zaleca si , aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej by y dobierane, w zale no ci
od rodzaju materia u i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.
Jako materia y przewodz ce mo na stosowa
uk adaniu zwodów nale y zachowywa

stal ocynkowan , cynk, mied

minimalne odleg

i aluminium. Przy

ci od powierzchni dachu; dla zwodów

poziomych niskich nie mniej ni 2 cm, dla zwodów poziomych podwy szonych nie mniej ni 40 cm.
Instalacja powinna dodatkowo spe nia warunek, aby d ugo
-

20 m dla ochrony podstawowej,

-

15 m dla obiektów zagro onych po arem i
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boku p tli nie przekracza a:

-

10 m dla obiektów zagro onych wybuchem.
ty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekracza :

-

zewn trzne 45° i wewn trzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektów zagro onych po arem, oraz

-

zewn trzne 30° i wewn trzne 45° dla obiektów zagro onych wybuchem mieszanin par i/lub py ów z
powietrzem (wyj tek stanowi obiekty o wysoko ci do 10 m posiadaj ce niepalne dachy - wtedy
stosujemy parametry podstawowe).

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodów, dla ochrony obiektów
zagro onych po arem lub wybuchem zawieraj PN-89/E-05003.03 „Ochrona obostrzona" i PN-92/E05003.04 „Ochrona specjalna".
2.2.2.

Osprz t urz dze piorunochronnych

Wsporniki do uchwytów bez rubowych
-

do zatapiania w betonie

-

do mocowania na erdzi elbetowej

-

do przykr cania (pionowy i poziomy)

-

do przyklejania

Wsporniki do uchwytów bez rubowych
-

do przyspawania do przewodu okr

-

do mocowania na g siorze

-

do kotwienia (pionowy i poziomy)

ego

Zaciski
-

do przykr cania przewodów napr anych

-

dwuprzelotowe do przewodu okr

Zaciski probiercze -

cz

ego

czki

przewody odprowadzaj ce z przewodami uziemiaj cymi oraz u atwiaj

dokonywanie pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. Nale y je wykona

dla instalacji z

uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia
rezystancji uziomu naturalnego a mocowa na takiej wysoko ci i w miejscu, aby posiada y atwy dost p z
poziomu ziemi.
Zaciski do uziemienia ekranów kabli
2.2.3.

Uziomy

Naturalne - najcz ciej wykorzystuje si zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury u
ziemi . Optymalnym rozwi zaniem jest u

one pod

enie w dolnej cz ci wykopu fundamentowego uziomu

otokowego, wykonanego z ocynkowanej ta my lub pr ta stalowego. Uziom otokowy

czy si

ze

zbrojeniem fundamentowym w odst pach do 20 m poprzez spawanie.
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Dodatkowe - montowane, je li rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt du a, a odleg

do s siedniego

uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by mniejsza od dwukrotnej
warto ci rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w
poszczególnych arkuszach normy.
Sztuczne - montowane, je li rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt du a; wtedy przy jego uk adaniu
nale y uwzgl dni nast puj ce zasady:
1.

Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

2.

Uziomy poziome uk ada na g boko ci nie mniejszej ni 0,6 m,

3.

Unika uk adania pod warstw nie przepuszczaj

4.
5.

wody np. asfalt, glina, beton,

ty pomi dzy promieniami uziomu powinny by wi ksze od 60°,
Miejsce uk adania powinno by oddalone co najmniej o 1,5 m od wej cia do budynku, przej

dla

pieszych oraz metalowych ogrodze ,
6.

Najwy sza cz

uziomu pionowego powinna znajdowa si co najmniej na g boko ci 0,5 m przy

ugo ci ponad 2,5 m,
7.

Maksymalna d ugo

pojedynczego uziomu sztucznego powinna by mniejsza ni 35 m dla gruntów

o rezystywno ci < 500 Om i 60 m dla gruntów o rezystywno ci > 500 Om.
2.2.4. Wewn trzny osprz t ochronny
Po czenia wyrównawcze - najwa niejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której do czone s
wszelkie urz dzenia i instalacje metalowe. Elementy

cz ce urz dzenia i instalacje z szyn przedstawia

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych (wewn trznych)" (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu wed ug Wspólnego
ownika Zamówie (CPV).
Po czenia wyrównawcze ochronnikowe - odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy
mieszane.
Odst py izolacyjne - uk adanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odleg

ci od innych instalacji

metalowych.
Ograniczniki przepi

- stanowi ochron urz dze ko cowych aparatów i instalacji elektrycznych przed

niedopuszczalnie wysokimi przepi ciami i/lub przeznaczone do wyrównywania potencja ów. Istnieje
mo liwo

ochrony centralnej dla ca ej instalacji elektrycznej wewn trznej lub wybranych elementów.

2.3.Warunki przyj cia na budow materia ów do robót monta owych instalacji odgromowej
Wyroby do robót monta owych mog by przyj te na budow , je li spe niaj nast puj ce warunki:
-

zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk podan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegó owej) SST,
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-

w

ciwie oznakowane i opakowane,

- spe niaj wymagane w
- producent dostarczy

ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
dokumenty

wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równie
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta owych - wyrobów i materia ów
nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materia ów do monta u instalacji odgromowej
Wszystkie materia y pakowane powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególno ci kable i przewody nale y przechowywa na b bnach (oznaczenie „B") lub w kr kach
(oznaczenie „K"), ko ce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem si
wewn trz i wyprowadza poza opakowanie dla u atwienia kontroli parametrów (ci
Pozosta y sprz t, osprz t wraz z osprz tem pomocniczym nale y przechowywa
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie nale y chroni

wilgoci do

, przekrój).
w oryginalnych
przed wp ywami

atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by

suche i

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 3
Prace mo na wykonywa przy pomocy wszelkiego sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1.Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4
4.2.Transport materia ów
Podczas transportu na budow nale y zachowa ostro no

aby nie uszkodzi materia ów do monta u.

Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosz dla b bnów: - 15°C i - 5°C dla kr
wzgl du na mo liwo

ków, ze

uszkodzenia izolacji.

Stosowa dodatkowe opakowania w przypadku mo liwo ci uszkodze transportowych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacj projektow i umow oraz
za jako

zastosowanych materia ów i jako

wykonanych robót.

Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.
5.2.Monta instalacji piorunochronnej i uziemie
Zakres robót obejmuje:
- przemieszczenie w strefie monta owej,
-

enie na miejscu monta u wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc monta u osprz tu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z
zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w pod
przepustów, zdejmowanie przykry

u, przekucia cian i stropów, osadzenie

kana ów instalacyjnych, wykonanie lepych otworów poprzez

podkucie we wn ce albo kucie r czne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w cianach,
pod

ach, lub sufitach

- osadzenie ko ków plastikowych oraz dybli, rub kotwi cych lub wsporników, zacisków, z czek wraz z
zabetonowaniem,
- monta na gotowym pod

u elementów osprz tu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do monta u instalacji

odgromowej,
- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegó owej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy
wspó dzia aniu cz owieka z maszyn , oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodów barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,
- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po monta u instalacji piorunochronnej i uziemie
zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa

jak:

cian i stropów po przekuciach i osadzeniu

przepustów, monta przykry kana ów instalacyjnych,
- przeprowadzenie prób i bada zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.
5.3.Instalacja po cze wyrównawczych
Dla uziemienia urz dze i przewodów, na których nie wyst puje trwale potencja elek-tryczny, wykona
instalacje po cze
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wyrównawczych. Instalacja sk ada si

z po czenia wyrównawczego: g ównego

(g ówna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla cz ci przewodz cych, jednocze nie
dost pnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównuj cym potencja y jest przewód wyrównawczy.
Wykona

po czenia wyrównawcze g ówne i miejscowe

cz ce przewody ochronne z cz ciami

przewodz cymi innych instalacji.
Po czenia wyrównawcze g ówne wykona na najni szej kondygnacji budynku tj. na parterze.
Do g ównej szyny uziemiaj cej pod czy rury ciep ej i zimnej wody, centralnego ogrze-wania itp.,
sprowadzaj c je do wspólnego punktu.
W przypadku niemo no ci dokonania po czenia bezpo redniego, pomi dzy elementami metalowymi,
nale y stosowa iskierniki.
Dla instalacji po cze wyrównawczych w rozdzielnicach zasilaj cych zewn trzne obwody o wietleniowe
nale y stosowa

odgromniki zaworowe pomi dzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji

piorunochronnej.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-07
pkt 6
6.2.Szczegó owy

wykaz

oraz

zakres

bada

pomonta owych

i

kontrolnych

instalacji

piorunochronnych i uziemie zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 603646-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
6.3.Ponadto nale y wykona

sprawdzenia odbiorcze sk adaj ce si

z ogl dzin cz ciowych i

ko cowych polegaj cych na kontroli:
- zgodno ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodno ci po cze z ustalon w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletno ci dokumentacji dotycz cej
zastosowanych materia ów
- sprawdzenie ci

ci wszelkich przewodników wyst puj cych w danej instalacji

- poprawno ci wykonania i zabezpieczenia po cze

rubowych

instalacji piorunochronnych i

uziemie , potwierdzonych protoko em przez wykonawc monta u,
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania
bada .
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si przy pr dzie przemiennym np. metod techniczn przy
yciu woltomierza, którego wewn trzna impedancja musi wynosi minimum 200 Q/V (dla zasilania z
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sieci), oraz ród o pr du powinno by izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator
dwuuzwojeniowy.
Po wykonaniu ogl dzin nale y sporz dzi protoko y z przeprowadzonych bada zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.4.Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materia ami
Wszystkie materia y, urz dzenia i aparaty nie spe niaj ce wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan

odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga

zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na w

zosta y wbudowane lub
ciwe, na w asny koszt.

Na pisemne wyst pienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mo e uzna wad za nie maj
wp ywu na jako

funkcjonowania instalacji i ustali zakres i wielko

zasadniczego

potr ce za obni on jako .

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 7
7.2.Szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta owych instalacji elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje si z natury (wykonanej roboty) przyjmuj c jednostki miary odpowiadaj ce
zawartym w dokumentacji i tak:
- dla osprz tu monta owego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m,
- dla zwodów i uziomów: m,
- dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl.,
7.3.W specyfikacji technicznej szczegó owej dla robót monta owych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, mo na ustali inne szczegó owe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót
W szczególno ci mo na przyj

zasady podane w katalogach zawieraj cych jednostkowe nak ady

rzeczowe dla odpowiednich robót.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.Warunki odbioru instalacji i urz dze zasilaj cych
8.2.1.

Odbiór mi dzyoperacyjny

Odbiór mi dzyoperacyjny przeprowadzany jest po zako czeniu danego etapu robót maj cych wp yw na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mog podlega m.in.:
- przygotowanie pod
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a do monta u instalacji piorunochronnej i uziomów,

- instalacja, której pe ne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne bran e lub
odwrotnie, gdy prace innych bran wymagaj zako czenia robót instalacji piorunochronnej i uziomów
np. zasypanie fundamentów wraz z uziomem fundamentowym.
8.2.2.

Odbiór cz ciowy

Nale y przeprowadzi badanie pomonta owe cz ciowe robót zanikaj cych oraz elementów urz dze ,
które ulegaj

zakryciu (np. uziom otokowy, pogr anie uziomu pr towego), uniemo liwiaj c ocen

prawid owo ci ich wykonania lub u atwiaj c przysz y odbiór ko cowy.
Podczas odbioru nale y sprawdzi prawid owo

monta u oraz zgodno

z obowi zuj cymi przepisami

i projektem: wydzielonych p tli lub elementów instalacji piorunochronnej i uziomów.
8.2.3.

Odbiór ko cowy

Badania pomonta owe jako techniczne sprawdzenie jako ci wykonanych robót nale y przeprowadzi po
zako czeniu robót instalacji piorunochronnej i uziomów przed przekazaniem u ytkownikowi ca

ci

instalacji elektrycznej w u ytkowanie.
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn ocen rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj projektow .
Odbiór ten przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed

onych

dokumentów, wyników bada oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed

komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj projektow z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i
wyrobów budowlanych,
-

protoko y odbiorów cz ciowych,

-

karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów.
W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna si przed

onymi dokumentami, przeprowadzi

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porówna je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Roboty instalacji odgromowej powinny by odebrane, je eli wszystkie wyniki bada s pozytywne, a
dostarczone przez wykonawc dokumenty s kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.
Je eli chocia by jeden wynik bada by negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny by
odebrane. W takim przypadku nale y wybra jedno z nast puj cych rozwi za :
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- je eli to mo liwe nale y ustali

zakres prac koryguj cych, usun

niezgodno ci instalacji z

wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawi je
ponownie do odbioru,
- je eli odchylenia od wymaga

nie zagra aj

bezpiecze stwu u ytkownika i trwa

ci instalacji

zamawiaj cy mo e wyrazi zgod na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem
warto ci wynagrodzenia w stosunku do ustale umownych,
- w przypadku, gdy nie s mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia
wadliwie wykonanych robót, wykona je ponownie i powtórnie zg osi do odbioru.
W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by dokonany po ich uzupe nieniu.
Parametry bada oraz sposób przeprowadzenia bada s okre lone w normach PN-IEC 61024-1-2:2002,
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki bada trzeba zamie ci w protokole odbioru ko cowego instalacji odgromowej, urz dzenia
piorunochronnego oraz do czy metryk , zawieraj

dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze

schematem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZ CYCH
9.1.Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 9
9.2.Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych instalacji odgromowych mo e by dokonane jednorazowo po wykonaniu
pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorów cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstaw rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto

tych

robót obliczona na podstawie:
- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych
przez zamawiaj cego lub
- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji odgromowych lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty
ww. uwzgl dniaj :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
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- obs ug sprz tu nie posiadaj cego obs ugi etatowej,
- ustawienie

i

przestawienie

drabin

oraz

lekkich

wykonanie robót na wysoko ci do 4 m (je li taka konieczno

rusztowa

przestawnych umo liwiaj cych

wyst puje),

-

usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze powsta ych w czasie robót,

-

uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,

-

usuni cie pozosta

-

likwidacj stanowiska roboczego.

ci, resztek i odpadów materia ów,

W kwotach rycza towych uj te s równie koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa niezb dnych
do wykonania robót na wysoko ci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robót wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezb dnych rusztowa mog
by uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi podstaw oddzielnej p atno ci. Sposób rozliczenia kosztów
monta u, demonta u i pracy rusztowa koniecznych do wykonywania robót na wysoko ci powy ej 4 m,
nale y ustali w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST robót w zakresie
instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urz dzenia piorunochronnego (LPS). Cz

1. Wymagania stawiane

elementom po czeniowym.
PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urz dzenia piorunochronnego (LPS). Cz

2. Wymagania dotycz ce

przewodów i uziomów.
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Od czanie izolacyjne i czenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Stosowanie rodków ochrony dla zapewnienia bezpiecze stwa. Postanowienia ogólne.
rodki ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym.
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PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona instalacji niskiego napi cia przed przej ciowymi
przepi ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napi cia.
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi lub
czeniowymi.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia
elektrycznego. Instalacje bezpiecze stwa.
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia
elektrycznego. Uk ady uziemiaj ce i po czenia wyrównawcze instalacji informatycznych.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodz cymi.
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotycz ce uziemie instalacji urz dze przetwarzania
danych.
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z maszyn ,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.
PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów
ochrony dla urz dze piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC 61024-1 -1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór
poziomów ochrony dla urz dze piorunochronnych.
PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Cz

1-2: Zasady ogólne.

Przewodnik B. Projektowanie, monta , konserwacja i sprawdzanie urz dze piorunochronnych.
PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cz
2. Ekranowanie obiektów, po czenia wewn trz obiektów i uziemienia.
PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cz
Wymagania dotycz ce urz dze do ograniczania przepi

(SPD).

PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cz
wiat owodowe
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1. Instalacje

3.

PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cz

2. Linie wykonywane

przewodami metalowymi.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepi . Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepi

do sieci pr du

przemiennego.
PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepi . Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepi

z tlenków

metali do sieci pr du przemiennego.
E-04700:1998Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomonta owych bada odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomonta owych bada odbiorczych (Zmiana Az1).
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom V) Arkady, Warszawa
1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz

D: Roboty instalacyjne. Zeszyt

1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz

D: Roboty instalacyjne. Zeszyt

2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach u yteczno ci publicznej. Warszawa 2004 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych (wewn trznych)" Kod CPV 45311100-1.
Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.
10.2.2.Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zmianami).
10.2.3.Rozporz dzenia
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
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programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci,
wymaga , jakie powinny spe nia notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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