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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nawa nadana zamówieniu przez zamawiającego  

Termomodernizacja starego  budynku szkoły  podstawowej  w  Czapurach  

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wymianą instalacji odgromowej, stosowanych w obiektach 

kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 

niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 

konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i 

jakości tych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania 

robót związanych z prefabrykacją i montażem rozdzielnic elektrycznych dla obiektów 

kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich 

czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

– kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych  do  wykonania 

instalacji odgromowych, 

– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania montażu 

instalacji odgromowych, 

– zamontowaniem wszystkich elementów, instalacji odgromowych zgodnym z 

dokumentacją techniczną, 

– dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, przy użyciu materiałów oraz środków 

wg dokumentacji technicznej, 

– wykonaniem wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych 

konstrukcji pomiędzy poszczególnymi segmentami rozdzielnicy, 

– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 

elementów zawartych w dokumentacji, 

– przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi do montażu, jako element instalacji odgromowych, 
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– opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania, 

– przeprowadzeniem wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem protokołów 

kwalifikujących instalacji odgromowych do eksploatacji. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

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

normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-07, a także podanymi poniżej: 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany 

jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z 

Polską Normą wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące 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, pkt. 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych 

Dokumentację robót montażowych i prefabrykacyjnych stanowią: 

– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. 

U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadkuzamówień 

publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

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

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

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

Nr 75, poz. 664), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

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

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

lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

– protokoły odbiorów  końcowych oraz robót z załączonymi protokołami z badań 

kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane zdnia 

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

. 
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1.8. Nazwy i kody: 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 

   Roboty 

instalacyjn  

elektryczne 

 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 

założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 

producentów pod warunkiem: 

– spełniania tych samych właściwości technicznych, 

– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 

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

Do wykonania i montażu instalacji odgromowych posiadające dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub 

jego upoważniony przedstawiciel: 

– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, 

– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 

Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 

opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji 

ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 

techniczne, 

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

4  5  3  1  0  0  0  0 – 3 
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– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego 

do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 

projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 

zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w 

obiekcie budowlanym. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do montażu instalacji odgromowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót montażowych i prefabrykacji 

rozdzielnic  

Wyroby do robót montażowych instalacji odgromowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 

spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 

przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 

wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych i prefabrykacji – wyrobów i 

materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 
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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 

4.2. Transport materiałów  

Podczas transportu na budowę z miejsca składowania po prefabrykacji należy zachować 

ostrożność aby nie uszkodzić zamontowanych elementów wewnętrznych.  

 

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 

techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

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

inspektora nadzoru. 

5.2 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

CPV 45000000-07 pkt 6 

6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań rozdzielnic zawarty 

jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

6.3. Ponadto 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 ustalonym w dokumentacji powykonawczej, 

– napisów informacyjno-ostrzegawczych, 

– działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 

– stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 

– stanu zewnętrznego głowic kablowych, 

– stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, 
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– stanu ochrony przeciwporażeniowej, 

– stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 

– sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 

– poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 

protokołem przez wykonawcę montażu. 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji 

poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. 

Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań 

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

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 

odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, urządzenia i 

aparaty nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 

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

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za 

niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania urządzenia (aparatu itp.) i 

ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 8 

7.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

7.2.1. Odbiór końcowy 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 

przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 

urządzeń zasilających. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

– izolacji torów głównych, 

– izolacji torów pomocniczych, 

– działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych, 

– działania mechanicznego łączników, blokad itp., – instalacji ochronnej. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-

IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Badania należy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba 

zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
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8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 

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

8.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji odgromowych może być dokonane jednorazowo 

po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 

umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania, montażu instalacji odgromowych lub kwoty ryczałtowe 

obejmujące roboty ww. uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność 

występuje),  

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 

technicznej szczegółowej, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 

rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 

rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 

płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 

koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w 

postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST montaż instalacji 

odgromowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Normy 

PN-EN 60529:2003 

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)  

PN-EN 60446:2004 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi 

PN-EN 60439-1:2003 

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. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 

9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

9.2.1. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 

4) 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. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 

ogólne.Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

9.2.2. 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 

zpóźn. zmianami). 

9.2.3. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 

z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
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ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE 

(Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 


