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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

                        Termomodernizacja budynku socjalno – biurowego;  

                       87 – 800 Włocławek; ul. Komunalna 4;  dz. nr. 24/2 

1.2.Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z układaniem i montażem elementów instalacji odgromowej w obiektach. 

1.3.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. Projektant sporządzający dokumentację 

projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wprowadza do 

standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia, uściślenia dla przewidzianych projektem 

robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz warunki realizacji robót, niezbędne 

do uzyskania  standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w  

specyfikacji mogą mieć miejsce  w przypadkach robót prostych dla których istnieje pewność, 

że  wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod  wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.4.Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w  specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru 

robót związanych z: 

 montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych, 

 przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi.  

ST dotyczy  czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

 kompletacją materiałów potrzebnych do wykonania podanych prac, 

 wykonaniem robót w celu przygotowania podłoża  roboty murarskie, „polepszania 

gruntu” i pogrążania elementów uziemień itp.), 

 ułożeniem materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną, 

 przeprowadzeniem prób i badań, potwierdzenie protokołami kwalifikującymi element 

instalacji odgromowej. 

1.5.Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a także podanymi poniżej: 

Przewód uziemiający – przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony 

poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

Uziemienie – zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią 

poprzez odpowiednią instalację. 

Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni 

styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 

Materiały stosowane na uziomy: 

– Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 

– Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 

Zwody – górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania 

uderzenia pioruna. 
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Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się 

metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). 

Rodzaje zwodów: 

– Zwody naturalne – zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne 

dachów połączone ze sobą metalicznie, ich zastosowanie dotyczy ochrony obiektów. 

Wykorzystanie dachu jako zwody naturalne jest możliwe gdy spełnione są warunki: 

1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm 

dla aluminium ( przy połączeniu nierozłącznym trwałym). 

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku, 

– Zwody sztuczne – wykonywane w przypadku elementów dachu jako zwody, montowane na 

obiekcie określa się jako nieizolowane, montowane obok lub nad obiektem nazywa się 

izolowanym.  

Przygotowanie podłoża – czynności wykonywane przed układaniem instalacji uziemienia, 

mające na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją.  

Ochrona wewnętrzna – zespół działań zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed 

skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest 

przez: wykonanie ekwipotencjalizacji urządzeń i elementów metalowych, zachowanie 

odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony. 

1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót,  zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.7.Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

a. projekt budowlany w wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. 

Nr 75, poz. 664), 

b. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sporządzone zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

c. dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

d. dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne 

wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

e. protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 

zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
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f. dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Nazwy własne produktów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu 

wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji . 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w  o produkty innych producentów pod warunkiem: 

 spełniania tych samych właściwości technicznych,  

 przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Do wykonania i montażu instalacji w obiektach budowlanych stosować przewody, osprzęt i 

urządzenia posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zastosowanie innych 

wyrobów jest możliwe pod warunkiem posiadania dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń 

elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

2.2.Rodzaje materiałów 

Materiały do wykonania instalacji odgromowej muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia. 

2.2.1. Zwody 

Materiały przewodzące stosować stal ocynkowaną lub miedź, zachowywać minimalne 

odległości od powierzchni dachu – zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodów, dla ochrony (patrz 

normy i przepisy, pkt. 10 – Dokumenty odniesienia). 

2.2.2. Osprzęt urządzeń piorunochronnych Wsporniki do uchwytów bezśrubowych 

 do przykręcania (pionowy i poziomy) 

 do przyklejania 

Zaciski 

 do przykręcania przewodów nie naprężanych 

Złączki 

Zaciski probiercze – odprowadzające z przewodami uziemiającymi  ułatwiają dokonywanie 

pomiarów rezystancji instalacji. Wykonać i mocować na  wysokości zgodnie z normami i 

poleceniami inspektora nadzoru. 

2.2.3. Uziomy 

Sztuczne – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy jego 

układaniu należy uwzględnić następujące zasady: 

a. Wykonanie uziomu otokowego, 

b. Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m, 

c. Miejsce układania powinno być oddalone co najmniej o 1,5 m od wejścia do budynku, 

przejść dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń, 
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d. Najwyższa część uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na 

głębokości 0,5 m przy długości ponad 2,5 m, 

e. Długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż 35 m dla 

gruntów o rezystywności < 500 Ωm i 60 m dla gruntów o rezystywności > 500 Ωm. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 3 Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu 

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE 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 dokumentacją projektową i 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

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

5.2.Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień 

Zakres robót obejmuje: 

a. przemieszczenie w strefie montażowej, 

b. wyznaczenie miejsca, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 

c. roboty przygotowawcze jak: wykopy liniowe z zasypaniem, wykonanie ślepych 

otworów, podkucia, wiercenie mechaniczne otworów w ścianach, podłożach 

d. osadzenie kołków plastikowych lub wsporników, zacisków, złączek, 

e. montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu do montażu instalacji odgromowej, 

f. oznakowanie zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną, normami. 

PN-EN 60446:2004  

g. roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej jak: 

zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian, 

h. przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ 

Az1:2000. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-07 pkt 6 

6.2 Zakres badań pomontażowych  instalacji piorunochronnych zawarty w normach 

PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E 04700:1998/Az1:2000 

6.3.Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin 

częściowych i końcowych polegających na kontroli: 

a. zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

b. zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 

c. stanu elementów instalacji i kompletności dokumentacji  zastosowanych materiałów 

d. sprawdzenie ciągłości przewodników występujących w danej instalacji 

e. poprawności wykonania i  połączeń śrubowych instalacji, potwierdzonych protokołem 

przez wykonawcę montażu, 
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f. pomiarach rezystancji instalacji zgodnie z zasadami przeprowadzania badań. 

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się metodą techniczną przyrządem, o wewnętrznnej 

impedancji  minimum 200 Ω/V. Po wykonaniu sporządzić protokoły z przeprowadzonych 

badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

6.4.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami 

Materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały zastosowane, to na polecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne 

wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustali  wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2.W specyfikacji technicznej dla robót montażowych opracowanej dla konkretnego 

przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru 

przedmiotowych robót 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe 

nakłady 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 urządzeń zasilających 

8.2.1. Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe robót zanikających, które ulegają zakryciu (np. 

uziom otokowy, pogrążanie uziomu prętowego), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich 

wykonania lub ułatwiając przyszły odbiór końcowy. Sprawdzić prawidłowość montażu, 

zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem elementów instalacji piorunochronnej. 

8.2.2. Odbiór końcowy 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót po zakończeniu robót instalacji piorunochronnej i 

uziomów przed przekazaniem użytkownikowi instalacji w użytkowanie. Odbiór końcowy 

stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu jakości i zgodności z 

dokumentacją projektową. Odbiór przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 

podstawie dokumentów, wyników badań i dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji, czas jej działania określa umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 

przedłożyć komisji dokumenty: 

 dokumentację projektową ze zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

 specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

 dokumenty dopuszczenia do obrotu użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 karty techniczne wyrobów, instrukcje producentów zastosowanych materiałów. 

W toku odbioru komisja zapozna się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzi badania 

zgodnie z wytycznymi, porówna je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej. 
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Roboty instalacji odgromowej muszą być odebrane, jeżeli wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne  pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny 

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

a. ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności do wymagań określonych w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji i przedstawić je ponownie do odbioru, 

b. jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

c. gdy nie są możliwe wykonanie jednego z rozwiązań wykonawca usunie wadliwie 

wykonane roboty, wykona je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

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

Parametry badań oraz  przeprowadzenie 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 zamieścić 

w protokole odbioru końcowego instalacji odgromowej, urządzenia piorunochronnego 

dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie budowlanym i opis  ze schematem. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2.Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót instalacji odgromowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

zakresu robót ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie: – określonych w dokumentach umownych. 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

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-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, 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 urządzeń piorunochronnych. 
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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 urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady 

ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń 

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

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 

Część 3. Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD). 

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

światłowodowe. 

PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 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 przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do 

sieci prądu przemiennego. 

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych 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, instrukcje i przepisy 

10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje 

a. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 

mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

b. 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. 

10.2.2.Ustawy 

a. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881). 

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zmianami). 


