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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ 
 

• KOD 45312310-3 Ochrona odgromowa 
• KOD 45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z układaniem i montażem elementów instalacji odgromowej i uziemienia w obiektach 
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. Specyfikacja Techniczna odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
realizacji zadania: „Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo – garażowego wraz ze 
zbiornikiem bezodpływowym i infrastruktura towarzyszącą”.  
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 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. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 
związanych z: 
I. Budynek biurowy - instalacja odgromowa bez instalacji ochraniającej centrale wentylacyjne: 
1/ Sprawdzenie ciągłości wykonanego uziomu instalacji odgromowej otokowej dla podłączenia instalacji  
    odgromowej zwodów dachowych i ściennych oraz podłączenia tablicy TP - 0 oraz TW. 
2/ Ułożenie w gruncie i na podłożu betonowym wraz z podłączeniem do otoku bednarki FeZn 25x4 w  
    celu uziemienia tablicy T-O 
3/ Montaż zwodów aluminiowych Ø 8mm na połaci dachowej o kącie nachylenia 5º wykonanej z płyty  
    warstwowej z rdzeniem styropianowym:  
    a/ pręt aluminiowy Ø 8mm , 
    b/ wspornik odgromowy w tworzywie z  PCV wypełnionym betonem z 2 punktowym zatrzaskowym  
        mocowaniem pręta: 
        - szerokość 105mm,  
        - długość 145mm,  
        - wysokość 60mm,      
    c/ złącza pośrednie oraz krzyżowe do łączenia pręta aluminiowego Ø 8mm, 
    d/ klej poliuretanowy do przyklejania wspornika w tworzywie z  PCV wypełnionego betonem do  
        dachów krytych blachą,     
4/ Montaż na ścianie ocieplonej styropianem gr. 15cm z nałożonym tynkiem strukturalnym zwodów  
    odgromowych z pręta aluminiowego  Ø 8mm: 
    a/ pręt aluminiowy Ø 8mm, 
    b/ wspornik rurowy - ocynkowany o minimalnej grubości Ø 38mm do naciągu mocowany na ścianie  
        ocieplonej,   
    c/ złącze dla połączenia pręt/pręt,   
    d/ złącze dla połączenia pręt/płaskownik, 
    e/ złącza kontrolno-pomiarowe,  
5/ Montaż złączy rynnowych. 
6/ Łączenie na połaci dachowej prętów odgromowych aluminiowych Ø 8mm złączami uniwersalnymi i  
    krzyżowymi. 
7/ Montaż i demontaż rusztowań.  
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II. Budynek warsztatowo-garażowy instalacja odgromowa: 
  1/ Sprawdzenie ciągłości wykonanego uziomu instalacji odgromowej otokowej dla podłączenia  
      instalacji odgromowej zwodów dachowych i ściennych oraz podłączenia tablicy TP-W. 
  2/ Ułożenie w gruncie i na podłożu betonowym wraz z podłączeniem do otoku bednarki FeZn 25x4 w  
      celu uziemienia tablicy T-W, kanału samochodowego, wyprowadzenia pod przewody wyrównawcze  
      w kotłowni 
  3/ Montaż zwodów aluminiowych Ø 8mm na połaci dachowej o kącie nachylenia 5º wykonanej z płyty  
      warstwowej z rdzeniem styropianowym:  
      a/ pręt aluminiowy Ø 8mm, 
      b/ wspornik odgromowy w tworzywie z  PCV wypełnionym betonem z 2 punktowym  
          zatrzaskowym mocowaniem pręta: 
          - szerokość 105mm,  
          - długość 145mm,  
          - wysokość 60mm,      
     c/ złącza pośrednie oraz krzyżowe do łączenia pręta aluminiowego Ø 8mm, 
     d/ klej poliuretanowy do przyklejania wspornika w tworzywie z  PCV wypełnionego betonem do  
         dachów krytych blachą,     
  4/ Montaż złączy rynnowych. 
  5/ Montaż na ścianie rur osłonowych stabilizowanych Ø 25/5mm. 
  6/ wciąganie do rur osłonowych zwodów pionowych z pręta aluminiowego Ø 8mm. 
  7/ Montaż złącza dla połączenia pręt/pręt. 
  8/ Montaż na ścianie z cegły puszki z PCV do zacisków kontrolnych  
  9/ Montaż w puszkach z PCV złącza kontrolno - pomiarowego pręt/płaskownik. 
10/ Łączenie na połaci dachowej prętów odgromowych aluminiowych Ø 8mm złączami uniwersalnymi i  
      krzyżowymi. 
11/ Montaż i demontaż rusztowań.  
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
projektowej.  
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem:  
– spełniania tych samych właściwości technicznych,  
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 
uzyskanie akceptacji inspektora).  
2.1. Wymagania ogólne.  
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 
obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne 
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  
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   bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu  
   Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w    
   określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i  
   bezpieczeństwa, 
– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego  
   zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez  
   projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez 
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie 
dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.  
2.2.Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
2.2.1. Zwody  
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w 
zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi normy odgromowej. Jako materiały 
przewodzące można stosować stal ocynkowaną, cynk, miedź i aluminium. Przy układaniu zwodów należy 
zachowywać minimalne odległości od powierzchni dachu; dla zwodów poziomych niskich nie mniej niż 
2 cm, dla zwodów poziomych podwyższonych nie mniej niż 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo 
spełniać warunek, aby długość boku pętli nie przekraczała:  
–  20 m dla ochrony podstawowej,  
– 15 m dla obiektów zagrożonych pożarem i  
– 10 m dla obiektów zagrożonych wybuchem.  
Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczać:  
– zewnętrzne 45° i wewnętrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektów zagrożonych pożarem, oraz  
– zewnętrzne 30° i wewnętrzne 45° dla obiektów zagrożonych wybuchem mieszanin par i/lub pyłów z 
powietrzem (wyjątek stanowią obiekty o wysokości do 10 m posiadające niepalne dachy – wtedy 
stosujemy parametry podstawowe).  
Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodów, dla ochrony obiektów 
zagrożonych pożarem lub wybuchem zawierają PN-89/E-05003.03 „Ochrona obostrzona” i PN-92/E-05 
003.04 „Ochrona specjalna”.  
2.2.2. Osprzęt urządzeń piorunochronnych  
Wsporniki do uchwytów bez śrubowych  
– do zatapiania w betonie  
– do mocowania na żerdzi żelbetowej  
– do przykręcania (pionowy i poziomy)  
– do przyklejania  
Wsporniki do uchwytów bez śrubowych  
– do przyspawania do przewodu okrągłego  
– do mocowania na gąsiorze  
– do kotwienia (pionowy i poziomy)  
Zaciski  
– do przykręcania przewodów naprężanych  
– dwuprzelotowe do przewodu okrągłego  
Złączki  
Zaciski probiercze – łączą przewody odprowadzają ce z przewodami uziemiającymi oraz ułatwia 
dokonywanie pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. Należy je wykonać dla instalacji z 
uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia 
rezystancji uziomu naturalnego a mocować na takiej wysokości i w miejscu, aby posiadały łatwy dostęp z 
poziomu ziemi. Zaciski do uziemienia ekranów kabli 
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2.2.3. Uziomy 
Naturalne – najczęściej wykorzystuje się zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury ułożone pod 
ziemią. Optymalnym rozwiązaniem jest ułożenie w dolnej części wykopu fundamentowego uziomu 
otokowego, wykonanego z ocynkowanej taśmy lub pręta stalowego. Uziom otokowy łączy się ze 
zbrojeniem fundamentowym w odstępach do 20 m poprzez spawanie.  
Dodatkowe – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża, a odległość do sąsiedniego 
uziomu naturalnego, przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi być mniejsza od 
dwukrotnej wartości rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi 
w poszczególnych arkuszach normy, 
Sztuczne – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy jego układaniu 
należy uwzględnić następujące zasady:  
1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,  
2. Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m,  
3. Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, beton,  
4. Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°,  
5. Miejsce układania powinno być oddalone co najmniej o 1,5 m od wejścia do budynku,  
    przejść dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń,  
6. Najwyższa część uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na głębokości  
    0,5 m przy długości ponad 2,5 m,  
7. Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż 35 m dla    
   gruntów o rezystywności < 500 om i 60 m dla gruntów o rezystywności > 500 Om.  
2.2.4. Wewnętrzny osprzęt ochronny. 
Połączenia wyrównawcze – najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone są 
wszelkie urządzenia i instalacje metalowe.  
Połączenia wyrównawcze ochronnikowe – odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy 
mieszane.  
Odstępy izolacyjne – układanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odległości od innych instalacji 
metalowych.  
Ograniczniki przepięć – stanowią ochronę urządzeń końcowych aparatów i instalacji elektrycznych przed 
niedopuszczalnie wysokimi przepięciami i/lub przeznaczone do wyrównywania potencjałów. Istnieje 
możliwość ochrony centralnej dla całej instalacji elektrycznej wewnętrznej lub 
wybranych elementów.  
2.2.5  Specyfikacja materiałowa  
Materiał podstawowy do wykonania zadania:  
a/ pręt aluminiowy Ø 8mm, 
b/ wsporniki odgromowe w tworzywie z  PCV wypełnionym betonem z 2 punktowym zatrzaskowym  
    mocowaniem pręta: 
    - szerokość 105mm,  
    - długość 145mm,  
    - wysokość 60mm,      
c/ złącza pośrednie oraz krzyżowe do łączenia pręta aluminiowego Ø 8mm, 
d/ klej poliuretanowy do przyklejania wspornika w tworzywie z  PCV wypełnionego betonem do dachów  
    krytych blachą,     
e/ wspornik rurowy ocynkowany Ø 38mm do naciągu mocowany na ścianie ocieplonej,   
f/ złącze dla połączenia pręt/pręt,   
g/ złącze dla połączenia pręt/płaskownik, 
h/ złącza kontrolne,  
i/ złączy rynnowych, 
2.3. Warunki przyjęcia materiałów na budowę do robót montażowych instalacji odgromowej.  
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i  
   specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,  
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– są właściwie oznakowane i opakowane,  
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub   
   jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
2.4.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej.  
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i 
przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach(oznaczenie „K”), końce 
przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza 
opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z 
osprzętem pomocniczym należy przechowywać 
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed 
wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania wyrobów opakowanych  
powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania.  
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
4.2.Transport materiałów 
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu.  
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C  
dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.  Stosować dodatkowe opakowania w 
przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.  
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 
nadzoru.  
5.2. Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień 
Zakres robót obejmuje:  
– przemieszczenie w strefie montażowej,  
– złożenie na miejscu montażu wg projektu,  
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montaż 
   u osprzętu,  
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste  
   wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i 
   stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie     
   ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie  
   mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, lub sufitach  
– osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków,     
   złączek wraz z zabetonowaniem,  
– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montaż 
   u instalacji odgromowej,  
– oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej  
   (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i  
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   bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia  
   identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,  
– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i uziemień 
   jak: zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i  
   osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,  
– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/  
    Az1:2000.  
5.3.Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, wykonać 
instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia 
wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego nieuziemionego. Elementem 
wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. Wykonać połączenia wyrównawcze główne i 
miejscowe łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji.  
Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze.  
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania 
itp., sprowadzając je do wspólnego punktu.  
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, 
należy stosować iskierniki.  
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody  
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem 
instalacji piorunochronnej 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i 
uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-I 
EC 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:  
– 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 Ů/V (dla zasilania z 
sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od  
sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwu uzwojeniowy.  
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN- IEC 60364-6-61:2000. 7 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami  
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru  
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor 
nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość 
funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru  
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej  
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji  
– dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m,  
– dla zwodów i uziomów: m,  
– dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl.,  
- dla montażu rusztowań m², 
7.3.W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej 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  
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających  
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,  
– 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 po montażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, 
które ulegają zakryciu (np. uziom otokowy, pogrążanie uziomu prętowego), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania lub ułatwiając przyszły odbiór końcowy.  Podczas odbioru należy 
sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność 
z obowiązującymi przepisami i projektem: wydzielonych pętli lub elementów instalacji piorunochronnej i 
uziomów.  
8.2.3. Odbiór końcowy 
Badania po montażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót instalacji piorunochronnej i uziomów przed przekazaniem użytkownikowi całości 
instalacji elektrycznej w użytkowanie.  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji 
oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania  
   robót,  
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania  
   robót,  
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych  
   materiałów i wyrobów budowlanych,  
− protokoły odbiorów częściowych,  
− karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych 
   materiałów.  
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. 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 chociaż by jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać 
jedno z następujących rozwiązań:  
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności instalacji z  
   wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
   i przedstawić je ponownie do odbioru, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie  
   odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do  
   ustaleń umownych, wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC61024-1-2:2002, 
PN-IEC 60364-6 
- 61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru  
  końcowego instalacji odgromowej, urządzenia piorunochronnego oraz  
  dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematem.  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I    
    PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót.  
9.2. 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 robót instalacji odgromowych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
ww. uwzględniają:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
– obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej,  
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających  
   wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),  
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,  
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
– likwidację stanowiska roboczego.  
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót według 
uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów 
montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, 
należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej  
(szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia. 
 



9/10 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Akty prawne 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881). 
–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
–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, montaż u i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 198, poz. 2041). 
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
10.2 Normy 
PN EN 62305-1:2008 „Ochrona odgromowa – Część1: Zasady ogólne“ 
PN EN 62305-2:2008 „Ochrona odgromowa – Część2: Zarządzanie ryzykiem“ 
PN EN 62305-3:2009 „Ochrona odgromowa – Część3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i 
zagrożenie życia“ 
PN EN 62305-4:2009 „Ochrona odgromowa – Część4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach budowlanych“ 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 
PN-HD 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie 6 izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
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 sieciach wysokiego napięcia. 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych. 
PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania 
danych. 
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PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
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 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci prądu 
przemiennego. 
PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć 
z tlenków metali 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  
 

 


