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Wstęp

1.1

Przedmiot specyfikacja techniczne

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Remont instalacji odgromowej na budynku
Urzędu Pocztowego w Zabrzu przy placu Dworcowym 1”.
1.2

Zakres stosowania specyfikacja technicznej

Specyfikację Techniczną zwanej dalej ST jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad
wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej przebudowy uszeregowane w
kolejności poczynając od najważniejszego kryterium:
1. Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie
poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne;
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujętych w Normach aktualnych – przywołanych
w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Normami aktualnymi
przywołanymi w ST;
3. Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą
zachodzić pomiędzy Normami a Warunkami Technicznymi, o których mowa wyżej, powinny
być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystąpieniem do robót.
Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych
względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót.
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór
robót zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem robót remontowych instalacji
odgromowej na budynku Urzędu Pocztowego w Zabrzu przy placu Dworcowym 1 tj.:
•

wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień;

•

montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych, wraz z przygotowaniem podłoża i robotami
towarzyszącymi;

•

kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac;

•

wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności
roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze a także tzw. „polepszania gruntu” i pogrążania
elementów uziemień itp.);

•

ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną;

•

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów
wskazanych w dokumentacji;

•

przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi
montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub połączeń wyrównawczych.
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Jeżeli z przedmiaru robót wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyższych
punktach to należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu o zapisy niniejszej
ST.
1.4

Kody CPV
1. 45312310-3 Ochrona odgromowa
2. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
3. 45261910-6 Naprawa dachów

1.5

Określenia podstawowe

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1. Zamawiający – osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera kontrakt z
Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót;
2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty zlecone przez Zamawiającego
na warunkach kontraktu;
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego,
która jest odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji robót, której Zamawiający
na podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa, posiadającą uprawnienia
budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie;
4. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
5. Specyfikacja – oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do kontraktu, oraz wszelkie
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje
roboty;
6. Dokumentacja projektowa – obejmuje pozwolenie na budowę z załączonym projektem
budowlanym, projekty wykonawcze, przedmiar robót, informacje dotyczące bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia i specyfikacje techniczne;
7. Przedmiar Robót – dokument zawierający podzielone na pozycje przewidziane do
wykonania roboty podstawowe w kolejności technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis lub szczegółowym opisem, wskazaniem specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych;
8. Plac Budowy – oznacza miejsca, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;
9. Dziennik Budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót;
10. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru;
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11. Roboty – oznaczają zarówno roboty stałe, jak i pomocnicze, jakie mają być prowadzone w
ramach kontraktu;
12. Sprzęt – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i
ukończenia robót, lecz bez urządzeń czy innych rzeczy mających stanowić część robót
stałych;
13. Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy, mające stanowić lub stanowiące część robót
stałych.;
14. Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) niezbędne do wykonania robót,
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.;
15. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
robót.;
16. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;
17. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych;
18. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób,
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
19. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
1.6

Wykaz branżowych pojęć i definicji
1. Część dostępna – przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek
o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków
pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod
napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu
pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.);
2. Miejsce wydzielone – zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń,
do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione;
3. Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) – napięcie pojawiające się przy zwarciu
doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez
człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy;
4. Osłona izolacyjna – osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w
części dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu
metalowym kabla;

Eko Audyt Sp. z o.o.
Nr projektu:
Rewizja:
Data:
Strona:

021
0
2018-07-18
8

5. Ziemia odniesienia – miejsce, w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy
potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami;
6. Przewód uziemiający – przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.
7. Sieć skompensowana –sieć elektroenergetyczna posiadająca, co najmniej jeden punkt
neutralny uziemiany poprzez opór indukcyjny (reaktancję kompensującą składową
pojemnościową jednofazowego prądu zwarcia z ziemią).
8. Uziemienie – zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią
poprzez odpowiednią instalację. Może występować, jako uziemienie:
a. ochronne (nienależące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub
b. robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę).
Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy
zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie
wtórnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo
niskiego napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i
15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}.
9. Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. Może występować, jako:
a. naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia);
b. sztuczny (wykonany w celu uziemienia)l
c.

sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów). Jako
podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku
braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy
sztuczne.

Materiały stosowane na uziomy sztuczne:
•

Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana;

•

Miedź goła, a także pokryta cyną lub ocynkowana.

10. Zwody – górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna. 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, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej,
obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu, jako zwody naturalne jest
możliwe, jeśli spełnione są dodatkowe warunki:
•

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

•

krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku.
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Zwody sztuczne – wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów
dachu, jako zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia
warunków dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się, jako
nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa się izolowanym.
Rozróżnia się zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) i pionowe. Ochronę
odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwyższonych nazwano
ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich
nazwano ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu
zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i
jego kąt ochronny).
11. Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub
elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji
zgodnie z dokumentacją.
Zalicza się tu następujące grupy czynności:
•

wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych;

•

kucie bruzd;

•

osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie;

•

osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie;

•

montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają
być chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów
itp.

12. Ochrona wewnętrzna – zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę
przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana
jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych,
zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków
ochrony.

1.7

Skróty użyte w opracowaniu:
ST -Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zapewnienia Jakości
PN - Polska Norma
ZN - Zakładowa Norma
BN - Branżowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
nN - Niskie Napięcie (400V)
SN- Średnie Napięcie (15kV)
PCW, PCV - Polichlorek winylu
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Ogólne wymagania dotyczące robót

1.8

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części
Placu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaże:
•

Dziennik Budowy,

•

Księgę Obmiaru Robót,

•

Specyfikację Techniczną,

•

Dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę.

1.8.1

Dokumentacja projektowa i wykonawcza

•

Przedmiary robót,

•

Kosztorys inwestorski,

•

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

•

Projekt budowlano-wykonawczy.

Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana na całość wykonanych robót.
1.8.2

Zgodność robót z Dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi

Zawarta w zamówieniu dokumentacja musi być uważana za wzajemnie komplementarna i spójna
wobec siebie. Cała robocizna i wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w
dokumentacji.
1.8.3

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego
robót, a w szczególności:
a) utrzymywać bezpieczne warunki pracy;
b) publicznie ogłosić rozpoczęcie robót;
c) utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy.
1.8.4

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie
następujących warunków:
1. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
2. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
a. Przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;
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b. Możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
1.8.5

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.8.6

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy,
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami,
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.
1.8.7

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan
naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
1.8.8

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
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Plan bezpieczeństwa

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru. Plan
ten powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. Dz.U.
Nr. 120, poz. 1126, zawierać takie informacje, jak:
•

stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,

•

stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,

•

plan działania w przypadku nagłych wypadków,

•

plan działania w związku z organizacją ruchu,

•

działania przeciwpożarowe,

•

działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP,

•

zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku,

•

działania w zakresie magazynowania materiałów, itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

•

inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót.

1.8.10 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez
Inspektora nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budynek był w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.8.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.8.12 Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego
Projekt nie przewiduje realizację robót w pasie drogowym.
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1.8.13 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. Z chwilą przejęcia
Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, których teren został
przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest
również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub
dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
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Materiały
Ogólne warunki stosowania materiałów

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. Zastosowanie innych wyrobów
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.
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Zastosowanie w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwości składania
ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowany materiał (i urządzenia) będą posiadały
parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia
ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i
urządzeń) równoważnych zawierających ich parametry techniczne.
2.2

Źródło szukania materiałów

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie poszczególnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w czasie postępu robót w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają
wymagania Specyfikacji Technicznych.
2.3

Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem za
nie.
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektor nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych
materiałów takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności.
W przypadku kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcę lub
przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca
badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę,
a zakwestionowany materiał lub wykonane roboty będzie się uważać za nieprzyjęte.
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Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru w
dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli.
2.5

Zestawienie materiałów do wykonania instalacji
Ilość

Lp.

Typ

Producent

1

83004004

Elkobis

2

80000804

Elkobis

3

90400102

Elkobis

4

95000108

Elkobis

5
6
7
8
9
10
11
12
11

90700102
90800102
91400402
95400102
91200401
10420108
91500201
98700201
93200101

Elkobis
Elkobis
Elkobis
Elkobis
Elkobis
Elkobis
Elkobis
Elkobis
Elkobis

Opis
Bednarka 30x4mm stalowa,
pomiedziowana
Drut stalowy fi 8, stalowy,
pomiedziowany
Złącze kontrolne 4-otworowe
Obudowa na złącze kontrolne do gruntu
najazdowe (zamiennie za poz. 3)
Złącze uniwersalne 2-elementowe
Złącze uniwersalne 3-elementowe
Złącze uniwersalne odgałęźne
Złącze trójnikowe
Uchwyt z kołkiem (wkręcany)
Rura osłonowa do bednarki
Uchwyt dachowy z płytką
Uchwyt naciągowy prosty
Śruba rzymska „oczko-oczko”

12

xxx

Elkobis

Uchwyt pod dachówkę

13

xxx

Elkobis

Uchwyt gąsiorowy

14
15
16

97003009
90300201
xxx
FLT-SECPLUS 264

Elkobis
Elkobis
Elkobis
Phoenix
Contact

Iglica kominowa, 3m
Złącze rynnowe, skręcane
Inne niewymienione akcesoria

200 szt
200 szt
50 szt
50 szt
200 szt
20 szt
40 szt
20 szt
10 szt
Wykonać obmiar.
Dobrać pod typ
dachówki.
Wykonać obmiar.
Dobrać pod typ
dachówki.
1 szt
12 szt
Zgodnie z obmiarem.

Ogranicznik przepięć typu 1

1

17

250 m
500 m
10 szt
10 szt

Zestawienie materiałowe jest szacunkowe. Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać szczegółowy
obmiar.
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Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4

Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przy transporcie samochodowym materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed
przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. Podczas transportu produkty
powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane przez inny ładunek.
Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości.
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.

Eko Audyt Sp. z o.o.
Nr projektu:
Rewizja:
Data:
Strona:

5

021
0
2018-07-18
17

Wykonywanie robót
Ogólne zasady wykonywania robót

5.1

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na sformułowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.
Program robót

5.2

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny
zapewnić wykonanie robót w określonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
szczegółowy harmonogram robót. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych zadań kontraktowych.
Szczegółowe zasady wykonywania robót. Instalacja odgromowa i uziemiająca

5.3
5.3.1

Roboty demontażowe

Demontaż urządzeń zewnętrznych należy wykonywać zgodnie z:
•

projektem budowlanym;

•

specyfikacją techniczną;

•

zaleceniami Zamawiającego;

•

przepisami BHP.

Wykonawca ma obowiązek wykonania robót rozbiórkowych w taki sposób, aby elementy urządzeń
demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym ich demontaż chyba
że inwestor/właściciel ustali inaczej. W przypadku niemożności zdemontowania elementów urządzeń
bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru i uzyskać od niego
zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczególnych przypadkach Wykonawca może
pozostawić elementy instalacji bez ich demontażu (np. przewody podtynkowe) o ile uzyska na to zgodę
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, nieodpłatnie, wszystkich materiałów pochodzących z
demontażu Zamawiającemu na wskazane przez niego miejsce (uzgodnić z Inspektorem Nadzoru).
5.3.2

Montaż instalacji odgromowej i uziemień

Zakres robót obejmuje:
•

przemieszczenie w strefie montażowej;
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•

złożenie na miejscu montażu wg projektu;

•

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu
osprzętu;

•

roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste
wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych,
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 do montażu instalacji
odgromowej;

•

oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) SST lub normami;

•

roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i uziemień
jak: zasypanie wykopów, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów,
montaż przykryć kanałów instalacyjnych;

•

przeprowadzenie prób i badań zgodnie z obowiązującymi normami.

5.3.2.1

Zwody

Zwody poziome na dachu wykonać zgodne ze Specyfikacją Techniczną i Projektem
•

Zwody należy układać w miejscach, zgodnych z trasami przedstawionymi w projekcie;

•

Zwody poziome na dachu wykonać jako niskie z drutu stalowego pomiedziowanego FeCu
fi8mm, na wspornikach typowych;

•

Sztuczne zwody odgromowe należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich
wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą;

•

Zwody poziome należy mocować do powierzchni dachu przy pomocy uchwytów
dostosowanych do dachówek typu karpiówka;

•

Zwody prowadzone na blasze attyk powinny być mocowane trwale za pomocą wsporników
nitowanych lub mocowanych blachowkrętami z gumową uszczelką;

•

Do zwodów na dachu podłączyć metalową obróbkę blacharską, zwody na kominach,
konstrukcje metalowe, maszty antenowe itp.;

•

Rury i rynny deszczowe (metalowe) łączyć do zwodów w górnym punkcie uchwytami
typowymi;

•

Do ochrony klap dymowych wykonać szpilki odgromowe z drutu FeCu fi8mm;

•

Zwody pionowe będą mocowane na chronionych urządzeniach w sposób zapewniający
galwaniczne połączenie z nimi przewody odprowadzające;
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•

Metalowa obróbka elementów dachu może być wykorzystana jako zwód naturalny tylko w
przypadku gdy spełnia warunki: - zapewnia ciągłe galwaniczne połączenie - grubość blachy
użytej do obróbki wynosi min. 0,5mm;

•

minimalna grubość metalowych blach lub rur w urządzeniu piorunochronnym wynosi 4mm dla
materiałów Fe, 5mm dla Cu, 7mm dla AL.

5.3.2.2

Przewody odprowadzające

Zwody odprowadzające, zgodne ze Specyfikacją Techniczną i Projektem należy układać w miejscach,
zgodnych z trasami przedstawionymi w Projekcie. Rodzaj przewodów wg. Projektu.
•

Przewody odprowadzające, zwody pionowe wykonać z drutu prowadzonego od złącz
kontrolnych lub studzienek probierczych montowanych w poziomie terenu do połączenia ze
zwodami poziomymi na dachu;

•

Drut prowadzić natynkowo przy pomocy uchwytów przykręconych do ściany budynku;

•

Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem,
a złączem kontrolnym;

•

Odległość przewodu od wejść do budynku i ogrodzeń metalowych, przylegających do dróg
publicznych i w miejscach regularnego przebywania ludzi, nie powinna być mniejsza niż
1,5m;

•

Od złącz kontrolnych lub studzienek probierczych do połączenia z uziomem otokowym
układać płaskownik stalowy pomiedziowany 30x4mm;

•

Zaciski probiercze złącza kontrolnego należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu nie wyżej
niż 1,8m nad poziomem terenu;

•

W przypadku zastosowania studzienek: złącza kontrolne instalować w studzienkach
montowanych w poziomie chodników, trawników, przy ścianach budynków.

5.3.2.3

Połączenia wyrównawcze

Połączenia wyrównawcze pomiędzy elementami metalowymi na dachu a główną szyną uziemiającą w
rozdzielnicy głównej wykonać linką LgYżo 10 mm2.
5.3.2.4

Uziom

Zgodnie z protokołami pomiarów rezystancji uziemień, uziom nie spełnia wymagania norm. Należy
wykonać nowy uziom typu B tj. uziom otokowy.
•

Uziom otokowy, zgodne ze Specyfikacją Techniczną i Projektem należy układać w miejscach,
zgodnych z trasami przedstawionymi w projekcie;

•

Uziom otokowy wykonać z płaskownika stalowego pomiedziowanego o przekroju 30x4mm
ułożonego obrysie budynku w rowie na głębokości minimum 1m i w odległości minimum 1m
od ścian fundamentowych budynku;

•

W miejscu skrzyżowania uziomu otokowego z chodnikami - wejściami do budynku uziom
osłonić rurą osłonową grubościenną.
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•

W miejscach gdzie ze względu na istniejące elementy architektury nie ma możliwości
wykonania uziomu otokowego wykonać miejscowe uziomy szpilkowe;

•

Uziomy pionowe (szpilkowe) wbijać młotem udarowym posiadającym właściwą końcówkę
dopasowaną do głowicy uziomu;

•

Skrzynki żeliwne osadzić w gruncie;

•

Do uziomu otokowego podłączyć projektowane zwody odprowadzające oraz rury metalowe
uzbrojenia podziemnego obejmami typowymi;

•

Dodatkowo odnowić istniejące połączenia instalacji wyrównani potencjałów w obiekcie
(połączenie GSW rozdzielni głównej oraz pomieszczenia kotłowni z uziomem, itp.);

•

Z uziomów będzie wyprowadzony przez przepust do wnętrza budynku, bednarka
ocynkowana w kolorze żółto-zielonym w celu wyrównania potencjałów wewnątrz obiektu;

•

Należy dążyć do tego, aby wszystkie uziomy posiadały zbliżone wartości rezystancji
uziemienia.;

•

Wszystkie połączenia instalacji odgromowej zabezpieczyć przed korozją.

5.3.2.5

Ochrona przeciwprzepięciowa

Nowy ogranicznik przepięć typu 1 zamontować na szynie TS35 w istniejącej rozdzielnicy głównej
budynku. Wymaga się, aby wykonać połączenie ochronnika przepięć do głównej szyny uziemiającej w
budynku. Przewody przyłączeniowe powinny być możliwe jak najkrótsze (do 1m), układane bez pętli z
możliwie jak największymi promieniami gięcia. Połączenia wykonać zgodnie ze schematem
przedstawionym w projekcie wykonawczym przewodem o przekroju nie mniejszym niż 35mm2.
5.3.3

Roboty dodatkowe po zakończeniu montażu instalacji

Po zakończeniu wszelki robót należy doprowadzić obiekt do stanu nie gorszego jak przed rozpoczęciem
robót instalacyjnych. Dotyczy to między innymi:
•

doprowadzenia do poprzedniego stanu: nawierzchni, posadzek, okładzin ściennych, tynków,
itp.;

•

wywóz wszelkich śmieci, gruzu i innych pozostałości po pracach instalacyjnych;

•

inne dodatkowe prace porządkowe.

5.3.3.1

Kontrola i badania po montażowe

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów:
1. Sprawdzenie poprawności połączeń,
2. Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych,
3. Badania instalacji odgromowej.
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być
zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów.
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Kontrola jakości robót
Zasady ogólne

6.1

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacją
Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót, odpowiedzialne są za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywołanymi niniejszą specyfikacją, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na
budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest
karami, jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nie
przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Inspektor nadzoru nie może wydawać poleceń
wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty
laboratoryjne, itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być zawsze dostępne
do wglądu dla nadzoru.
Inspektor nadzoru może dopuścić o użycia materiały posiadające:
•

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,

•

deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: z Polską Normą, aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.2

Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.
•

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

•

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że
poziom ich wykonania jest zadowalający.

•

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W przypadku, gdy nie
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.
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•

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

•

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

•

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.

•

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.

Warunki przystąpienia do badań

6.3

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach :

6.4

•

przed zamurowaniem przejść przewodów;

•

po zakończeniu układania instalacji zwodów poziomych i pionowych

•

po ukończeniu montażu urządzeń przeciwprzepięciowych;

•

w okresie gwarancyjnym.
Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom dokumentacji Projektowej i
specyfikacji Technicznej. Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości,
atesty, certyfikaty i świadectwa gwarancyjne.
Jeśli istnieją wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały takie należy poddać
ponownemu badaniu.
Należy sprawdzić zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową.
6.5

W zakresie robót instalacji okablowania

Zgodność przebiegów kablowych z dokumentacją projektową. Wszelkie odstępstwa powinny być
uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
6.6

Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.7

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować można wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Raporty z badań

6.8

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.9

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z Dokumentacją i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.10 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,
2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności:
•

z Polską Normą,

•

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji
Technicznej,

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.11 Dokumenty budowy
6.11.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad
(okresu gwarancyjnego). W przypadku prowadzenia Dziennika budowy odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są:
•

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

•

Kierownik Budowy,

•

Projektant,

•

Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisów na budowie.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy należy
wpisywać w szczególności:
•

Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy;

•

Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej;

•

Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót;

•

Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;

•

Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

•

Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

•

Daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu;

•

Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
końcowych odbiorów robót;

•

Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

•

Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
projektowej;
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•

Dane dotyczące czynności geodezyjnych;

•

Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;

•

Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem kto je przeprowadzał;

•

Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał;

•

Inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji oraz
warunkach, musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów
robót do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik Budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje
i uzgodnienia Inspektora nadzoru.
6.11.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora nadzoru.
6.11.3 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące
dokumenty:
1. Zgłoszenie realizacji zadania budowlanego;
2. Protokoły przekazania placu budowy;
3. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
4. Protokoły odbioru robót;
5. Protokoły z narad i ustaleń;
6. Korespondencję na budowie;
7. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego;
6.11.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.
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Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót

7.1

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją i ST w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Zasady określania ilości materiałów

7.2

Zasady określania ilości podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach i
innych katalogach. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m³ jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Jednostkami obmiaru są:

7.3

•

Przewody, zwody – 1 mb

•

urządzenia – 1 szt.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4

Czas przeprowadzania pomiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego
załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
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Odbiór robót
Rodzaje odbiorów robót

8.1

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikające.
8.1.1

Odbiory częściowe

Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w harmonogramie
realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
•

Dziennik Budowy;

•

Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;

•

Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami;

•

Obmiar robót podlegających odbiorowi, o ile konieczność wykonania obmiaru określa
kontrakt.

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST użycia
właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami
obowiązującymi przy realizacji przedmiotowego remontu.
8.1.2

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić:
•

Dziennik Budowy;

•

Dokumentację powykonawczą;

•

Dokumentację geodezyjną powykonawczą;

•

Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;

•

Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami;

•

Oświadczenia właściwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej
i Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się odbiorowi;

•

Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego.

Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, użycia właściwych
materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami
obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji
8.1.3

Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem

Poprzedzony zostanie dokonaniem następujących czynności:
•

Sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone odpowiadają zamówieniu;
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•

Sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami
technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym, a także czy w komplecie są
karty gwarancyjne oraz certyfikaty;

•

Oceny kosztorysowej;

•

Oceny czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
2. Odbiór części robót;
3. Odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie świadectwa wykonania).
Odbiór techniczny częściowy instalacji

8.2

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji
elektrycznej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: ułożenia
instalacji pod tynkiem. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru
końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
1. Sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym
projekcie;
2. Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami a w przypadku
odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika
budowy;
3. Przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze:
•

sprawdzić poprawność prowadzenia tras kablowych i przewodów;

•

sprawdzić poprawność umocowania urządzeń.

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie
robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań
odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy
załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać
odbioru częściowego.
8.3

Odbiór techniczny końcowy instalacji

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu
następujących warunków:
1. Zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji;
2. Dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;
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3. Zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na
poprawność eksploatacji instalacji i urządzeń.
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
1. Projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);
2. Dziennik budowy;
3. Potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
4. Pozwolenia na budowę i przepisami;
5. Obmiary powykonawcze;
6. Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych;
7. Protokoły odbiorów technicznych częściowych;
8. Protokoły wykonanych badań odbiorczych;
9. Dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym:
•

instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów;

•

instrukcję obsługi instalacji.

W ramach odbioru końcowego należy:
1. Sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym;
2. Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku
odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia
odstępstw;
3. Sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych;
4. Sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych;
5. Sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych;
6. Uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów;
7. Dostarczyć odpowiednie kopie certyfikatów i dopuszczeń odpowiednich urządzeń;
8. Dostarczyć protokoły pomiarów elektrycznych instalacji;
9. Opracować i dostarczyć warunki gwarancyjne
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach
odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie
uległy destrukcji spowodowanej korozją, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.
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Przepisy związane
Wymagania ogólne

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie normy (PN), przepisy Branżowe
i instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami I
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni
Zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
Norm krajów Unii Europejskiej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z
Polskimi Normami i Przepisami obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy Wykonywaniu
robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień.
9.2

Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce
dotyczących przedsięwzięcia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r.);
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 z
późn. zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 z 2008 r. Nr 201, poz. 1238 i Nr 228, poz.
1514; z 2009 r. Nr 56, poz. 461);
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
5. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów BHP (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi
zmianami)
6. PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne
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