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Kod CPV 45000000-7 

Wymagania ogólne 

1.    WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w obiektach budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 .1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Ilekroć w ST jest mowa o obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

-budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową 

wraz z instalacjami i urządzeniami, 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwa-
cji. 

1.4.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłą-
cza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.8. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.9. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.10. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do sto-
sowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.11. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zda-
rzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.12. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzial-
ność za prowadzoną budowę. 
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1.4.13. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlega-
ją potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.14. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.15. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowany-
mi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.16. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw zwią-
zanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.17. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.18. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

1.4.19. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on inte-
resy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzą-
dzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.22. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.23. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szcze-
gółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.24. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.25. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzu-
pełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpo-
rządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiają-
cych z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania   klasyfikacji   CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
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- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w należytym porządku, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać 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 osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

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. 

2.    MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejsc owego 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej. 
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2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. 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 Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3.    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 SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba  i  wydajność sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami określonymi   
w   dokumentacji   projektowej,   SST   i   wskazaniach   Inspektora   nadzoru   w   terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 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 właściwy zarząd 
drogi 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. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje: - 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą lub kontraktem oraz za 
jako ść zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ść z dokumentacj ą pro-jektow ą, 
wymaganiami SST, PZJ, poleceniami Inspektora nadzor u. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-tów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a także 
w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-konawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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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. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczo-
na do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.5. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeń-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

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. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 
w SST. 

 [3] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 
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c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[4] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 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. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierza-
nych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej przedmiarze robót. 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
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odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonaw-
cę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszcze-
gólnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.    Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

2. protokoły odbiorów częściowych, 

3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST  

5. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykona-
nie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Ustawy 



 

12 

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

 

10.2.Rozporz ądzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3.Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki  Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

Warunki    techniczne     wykonania    i    odbioru    sieci    i    instalacji,     Centralny    Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz 
obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 
standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych 
projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, 
które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji 
budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 
związanych z: 

– przygotowaniem zbrojenia, 

– montażem zbrojenia, 

– kontrolą jakości robót i materiałów. 

 Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje 
szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą 
obiektów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Pręty stalowe wiotkie  – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

Zbrojenie niespr ężajace  – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 
sposób czynny. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
Kod CPV 45000000-7. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Stal zbrojeniowa 

2.1.1.  Asortyment stali zbrojeniowej 
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Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 
kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, 
gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 

2.1.2. Właściwo ści mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr 
AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 8÷10 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 500 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 

– wydłużenie (min) w % 10 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących 
parametrach: 

– średnica pręta w mm 6÷32 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 355 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 

– wydłużenie (min) w % 20 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących 
parametrach: 

– średnica pręta w mm 5,5÷40 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 240 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 

– wydłużenie (min) w % 24 

– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 5,5÷40 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 220 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 

– wydłużenie (min) w % 22 

– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest. 

2.1. Drut monta żowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

2.2. Podkładki dystansowe 
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Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 
rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 
fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne 
dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1. Przygotowanie, monta ż i odbiór zbrojenia  powinien odpowiadać wymaganiom normy 
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.2.2. Czyszczenie pr ętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi 
lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

5.2.3. Prostowanie pr ętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.2.4. Cięcie pr ętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.2.5. Odgięcia pr ętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy 
PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, 
wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia 
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prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. 

 W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

 Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane 
dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną 
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 

5.3. Monta ż zbrojenia 

5.3.1. Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się 
rdzy. 

 Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

 Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

 Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy 
do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

 W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

 Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu. 

 Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny. 
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 Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 
poniżej. 

Usytuowanie prętów: 

– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 
grubości otuliny, 

– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

– długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 
przekroju poprzecznym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 

– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 
tym pręcie, 

– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio 
przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, 
przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w 
wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji 
projektowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.1. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 

– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

 

8.3. Odbiór ko ńcowy 
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Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

– rozstawu strzemion, 

– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 

– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 
projektową i niniejszą ST, 

– wykonanie badań i pomiarów, 

– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 
poza teren budowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

IDT-ISO 6935-1:1991 

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
Poprawki PN-ISO 6935-2/  

/AK:1998/Ap1:1999 

PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

 

 

 

Kod 45262500-6 – Roboty murarskie 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru ścian zewnętrznych i 
wewnętrznych murowanych.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.3. 

1.3. Zakres robót obiętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące wykonania ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych murowanych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i 
definicjami podanymi w Wymaganiach Ogólnych . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

 

Do wykonania robót w zakresie określonym pkt 1.3. przewiduje się następujące materiały: 

bloczki z bet. komórkowego M 500-7000 49x24x24 cm 

bloczki z bet. komórkowego M 500-7000 49x24x12 cm 

zaprawa cem.-wap. M-7 

 

3. Sprzęt i transport 

 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania Ogólne 

 

4. Kontrola jako ści robót 

 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w części Wymagania Ogólne 

 

5. Przepisy zwi ązane 

 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

PN-68/B-10020 - Roboty murowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 

PN-68/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane 
(aktualnie obowiązujące). 

Przepisy BHP przy robotach murowych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 
obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz 
elementami wystającymi ponad dach budynku: 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST 
Kod CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1.  Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2.  Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą 
warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i 
zabezpieczające. 
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Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

2.2.3.  Inne blachy płaskie: 

a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. 

c) blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 

2.2.4.  Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25 
mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów. 

2.2.5.  Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75 mm. 

Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem. 

2.2.6.  Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte 
powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. 

Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm. 

2.2.7.  Płyty z tworzyw sztucznych: 

 płyty pleksi bezbarwne i kolorowe, 

 płyty poliwęglanowe bezbarwne i kolorowe. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 3 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymag ania 
ogólne” pkt 4 

 
4.2. Transport materiałów: 

4.2.1.  Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: 

samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

 ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 
może przekroczyć 1 m. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
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4.2.2.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.3.  Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

 pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do 
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

 równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

 równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co 
najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

 podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 
elastycznym lub kitem asfaltowym, 

 w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

 
5.2. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy 

Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania: 

 w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1., 

 deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną dordzeniową 
ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie 
powinna być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać się na 
krokwiach. Deski należy układać „na pióro” i „wpust” lub na przylgę. Szczeliny między deskami nie 
powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy 
większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm. 

 papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu 
gwoździami, 

 podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryć z 
blachy wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na 
pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe. 

 
5.3. Podkład z desek pod pokrycie blach ą 

Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania: 

 podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z desek 
obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski okapowej powinna 
być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm, 

 odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą ocynkowaną i 
nie więcej niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową, 

 podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, łączonych 
na wpust lub przylgę. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywności podkładu 
dopuszcza się układanie desek na styk, 

 gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu 
blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane, a 
przy kryciu blachą miedzianą – gwoździe miedziane, 

 w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów itp. 
podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk, 
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 podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 
 
5.4. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujące 
zaleceń: 

 łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych, 

 pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 
odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 

 
5.5. Pokrycia z blachy 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i 
wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 

5.7.1. Pokrycia z blach płaskich 

5.5.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich 

W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: 

podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3, 

roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej 
niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, 

blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy 
najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to 
dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 

wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub 
odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 

5.5.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej 

Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od zamocowania pasa 
usztywniającego i pasa okapowego. 

 Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci (od 
0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwoździami ocynkowanymi w 
dwóch rzędach mijankowo. 

 Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w 
zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania żabkami 
oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i prostopadłych 
do okapu. 

 Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do 
okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z 
górnym brzegiem deski i ponownie zagięty. 

 Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 
o 10 cm. 

Arkusze blach powinny być łączone: 

a) w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 45 
mm, 

b) w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci 
powyżej 20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°, 

c) w kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm. 

 Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w 
rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leżących 
rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45 cm. 

 Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. 
Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy 
rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci połączone 
wzdłuż kalenicy na rąbek stojący. 
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 Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż 
zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący. 

5.5.1.3. Pokrycie z blachy płaskiej cynkowej 

Krycie połaci dachowej blachą cynkową wykonuje się podobnie, jak krycie blachą ocynkowaną, nie 
należy jednak stosować połączeń na rąbki (z wyjątkiem kalenic i naroży), lecz na zwoje i zakłady. 

Arkusze z blachy cynkowej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części. 

Arkusze blachy cynkowej powinny być łączone: 

w złączach prostopadłych do okapu – na zwoje o średnicy od 15 mm do 20 mm, 

w złączach równoległych do okapu – na zakłady luźne o szerokości nie mniejszej niż 100 mm; 
dolne brzegi górnych arkuszy powinny być zagięte ku dołowi tak, aby arkusze nie stykały się ze 
sobą powierzchnią, lecz tylko krawędzią zgięcia na całej swej długości; języki blaszane powinny 
być przylutowane na całej szerokości do arkuszy i powinny opierać się o deskowanie; rozstaw 
języków nie powinien być większy od 46 cm, 

w kalenicy i narożach – na podwójne rąbki stojące, z zastrzeżeniem, aby ich nie sklepywać na 
ostro; arkusze przykalenicowe o długości mniejszej niż 500 mm należy łączyć z pokryciem 
połaci na zakłady o szerokości nie mniejszej niż 100 mm, bez języków, lecz z przylutowaniem 
do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; długość spawów powinna wynosić od 40 mm do 
50 mm, a odstępy między nimi nie powinny być większe niż 180 mm. 

 Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie większych niż 30 
cm. Gwoździe powinny być ocynkowane, a żabki powinny być wykonane z blachy grubszej niż blacha 
pokrycia. 

5.5.1.4. Pokrycie z blachy płaskiej miedzianej 

Pokrycie blachą miedzianą o grubości 0,5 mm wykonuje się według zasad podanych dla pokrycia 
blachą ocynkowaną o grubościach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz według wymagań normy PN-EN 
504:2002 dla blach układanych na ciągłym podłożu i zaleceń producenta. 

 Złącza prostopadłe do okapu należy wykonywać na rąbki stojące, a złącza równolegle do okapu – 
na rąbki leżące. 

 Gwoździe i żabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny być miedziane. 

5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych 

5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej 

Arkusze blachy falistej powinny być mocowane do płatwi stalowych za pomocą przynitowanych 
zaczepów grubości od 3 mm do 5 mm, a do płatwi drewnianych za pomocą wspornika kątowego. 
Zamiast nitowania zaczep może być przylutowany do spodu blachy falistej. 

 Zaczepy powinny być zamocowane w trzeciej fali, licząc od krawędzi podłużnych, w ten sposób, aby 
każdy arkusz blachy falistej był mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym działaniu 
wiatru należy blachę mocować trzema zaczepami na szerokości blachy. 

Arkusze blachy powinny być łączone: 

w złączach prostopadłych do okapu – na zakłady o szerokości jednej lub dwóch fal i mocowane 
nitami o średnicy 3 mm w odstępach nie większych niż 40 cm – 50 cm; nitowanie powinno być 
wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywającej blachę dolną, 

w złączach równoległych do okapu – na zakłady o szerokości od 12 cm do 18 cm, w zależności od 
nachylenia połaci dachowej. 

 Okap powinien być przykryty przez wysunięcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna 
być pokryta gąsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachą kalenicową dopasowaną 
indywidualnie do profilu blach. 

 W przypadku konieczności uszczelnienia styku podłużnego należy stosować kit elastoplastyczny. 

5.7.2.2.  Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej) 

Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-
02361:1999. 

 Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy 
było na spodzie. 
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 Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem 
przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na 
spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m. 

 Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych 
niż 55%. 

 Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku 
możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych 
blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. 

 Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to 
możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W 
przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia 
zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować 
uszczelki. 

 W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można 
mocować tylko blachą górną. 

 Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku 
pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm – przy pochyleniu mniejszym niż 
55%. 

 Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące 
(lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy 
mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe – w 
przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić element usztywniający płatwie przed utratą 
stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy mocować do 
płatwi za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych 
elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. Łącznikami należy 
mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi grzbiet. 

 Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie 
należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego. 

5.7.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej 

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do pokryć 
dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002. 

 Wyroby samonośne z blachy miedzianej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, 
dachówkowym. 

 Arkusze blachy powinny być łączone na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno być schowane 
w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 

5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-miedź-tytan 

W przypadku blachy cynk-miedź-tytan, przewidzianej do układania na podłożu ciągłym, elementy 
wykonane zgodnie z normą PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy ciętych, rulonów i rulonów 
ciętych mogą być odcinane, łączone na rąbek, kształtowane i lutowane bez trudności w określonych 
granicach właściwości wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiałowych. Wymagania 
dotyczące materiałów są określone w projekcie normy EN 988. 

 Minimalna dopuszczalna grubość wyrobów (blacha cynk-miedź-tytan) do pokryć dachowych 
układanych na ciągłym podłożu wynosi 0,6 mm. 

 Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielą się na dwie kategorie: 

łączone w wyniku zginania w procesie montażu na budowie, 

łączone bez zginania w procesie montażu na budowie. 

 W przypadku blachy cynk-miedź-tytan przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do 
pokryć dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002. 

 Wyroby samonośne z blachy cynk-miedź-tytan są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, 
dachówkowym. 

 W przypadku blachy profilowanej możliwe jest łączenie na rąbek stojący i zakład, a mocowanie 
powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników 
atmosferycznych. 

5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej 
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Samonośne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych powinny 
być stosowane zgodnie z normą PN-EN 508-2:2002. 

 Wyroby samonośne z blachy aluminiowej są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, 
dachówkowym. 

 Łączenie blachy wykonuje się na zakład lub na rąbek stojący, a mocowanie powinno być schowane 
w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 

 Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych układanych na ciągłym 
podłożu powinny być zgodne z normą PN-EN 507:2002. 

5.7.5. Inne pokrycia z blach 

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-
cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu powinny spełniać 
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe, 
płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. 

 Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 505:2002. 

 Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można 
wykonywać na rąbek stojący.  

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: ołowiano-cynową, 
cynową, organiczną, układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania podane w instrukcji 
producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, aby niższe, płaskie fragmenty wyrobu były 
podparte na ciągłej konstrukcji. 

 Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, 
powinny spełniać wymagania normy PN-EN 502:2002. 

 Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można 
wykonywać na rąbek stojący i na zwoje. 

 Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w profilach: 
trapezowym, falistym, dachówkowym. 

 Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z 
powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, 
wielowarstwową powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach 
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 

 Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełniać wymagania 
norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 

 Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje się na 
zakład lub na rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie 
było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 

 W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 

blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą 
piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi 
wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc ciętych, 

po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie 
powierzchni blach, 

blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat 
drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając 
uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać 
poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w 
dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy 
okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się 
krawędzi, 

przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i 
następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego 
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na 
niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy 
okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych 
arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia, 
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pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło 
swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, 

niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu 
uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu 
połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp 
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej 
powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal, 

wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą 
zaprawową. 

5.7.6. Pokrycia z płyt z tworzyw sztucznych 

Podkład pod pokrycie z płyt z tworzyw sztucznych powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.6. 

 Przy kryciu dachów płytami z tworzyw sztucznych obowiązują zasady podane w wymaganiach 
producenta i innych dokumentach odniesienia, na przykład aprobatach technicznych. 

 Przed rozpoczęciem układania płyt powinny być wykonane niezbędne obróbki blacharskie. 

 Z uwagi na to, że rozszerzalność termiczna płyt z tworzyw sztucznych jest znacznie większa niż 
odkształcalność materiałów stanowiących podkład, płyty należy mocować do podkładu w sposób 
umożliwiający swobodę wydłużania się ich w stosunku do podkładu. Średnice otworów na wkręty lub 
haki mocujące płyty powinny być od 2 mm do 4 mm większe od średnicy tych łączników. Pod główki 
wkrętów lub nakrętek haków należy stosować podkładki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych. 

 Styk pokrycia z murami prostopadłymi do okapu powinien być przykryty blachą zachodzącą na płyty 
na szerokość co najmniej jednej fali. 

 Zabrania się podpierania płyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawędziach 
łat lub płatwi. 

 

5.6. Obróbki blacharskie 

5.8.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.8.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie 
można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.8.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji. 

 

5.7. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione 
koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o 
przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian 
budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m. 

5.9.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

5.9.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne 
jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów 
ponaddachowych. 

5.9.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami 
mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 
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5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-
B-94702:1999 

5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 
607:1999. 

5.9.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 

łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, 

mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.9.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 

łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach, 

rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jako ści robót polega na sprawdzeniu zgodno ści ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 

 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna by ć przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przyst ąpieniem do wykonania pokry ć zgodnie z wymaganiami 
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

 
6.3. Kontrola wykonania pokry ć 

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. 

6.3.2.  Pokrycia z blachy 

Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-
EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, 
PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów 
i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostk ą obmiarow ą robót jest: 

– dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie 
potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

7.2. Ilość robót okre śla si ę na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl ędnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanyc h przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstaw ę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blach ą stanowi stwierdzenie 
zgodno ści ich wykonania z dokumentacj ą projektow ą i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej 

 
8.2. Odbiór podkładu 

8.1.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm 
w kierunku równoległym do spadku. 

 
8.3.  Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

podkładu, 

jakości zastosowanych materiałów, 

dokładności wykonania pokrycia, 

dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, dziennik budowy z zapisem 
stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 
pokrycia, zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów, protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia. 

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki. 

 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być 
odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
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– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia, 

– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

 
8.4.  Odbiór pokrycia z blachy 

8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 
zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 

8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.   
 
8.5.  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowyc h powinien obejmowa ć: 

8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 
8.6.  Zakończenie odbioru 

8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Pokrycie dachu blach ą 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

– oczyszczenie podkładu, 

pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów, 
kalenic, koszy, narożników  łącznie z pokitowaniem lub 

(pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z 
przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących 
płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

– likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 
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9.3. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna 
na korozję. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA 
ŚCIAN BUDYNKÓW  

(Kod CPV 45450000-6) 
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1.    CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

1.2. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i od-
bioru robót - wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian  

1.3. 1.2. Zakres stosowania ST 

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.2. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje technicz-
ne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaga-
nego standardu i jakości tych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków 
nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w za-
kresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych 
systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

1.5. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami poda-
nymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 

1.6 . Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewn ętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wy-
robów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z 
następujących składników: 

- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

- materiału do izolacji cieplnej, 

- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawie-
ra zbrojenie, 

- warstwy wykończeniowej systemu. 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 

Systemy BSO można podzielić ze względu na: 

- rodzaj   zastosowanej   izolacji   termicznej   -  styropian,   wełna   mineralna   (zwykła, lamelowa), 

- sposób   mocowania   -   klejenie,   klejenie/mocowanie   mechaniczne,   mocowanie mechaniczne, 

- rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, sili-
konowy), 
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- stopień rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie rozprze-
strzeniające. 

Podło że - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntuj ący - materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrów-
nania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 
termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klej ąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 

Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 
przykład kołki rozporowe i profile. 

Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału 
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości me-
chaniczne systemu. 

Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wy-
trzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa wyko ńczeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 
tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i 
barwę. 

Systemowe elementy uzupełniaj ące - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochron-
ne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -służą do zapewnienia funkcji 
technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-
jektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych 

Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicz-
nych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z 
późn. zmianami), 

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108, poz. 953 z późn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
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użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stoso-
wania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z ba-
dań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmia-
nami). 

Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i  szczegółowej  
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia. 

Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 

- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii 
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych - rozwinięcia poszcze-
gólnych elewacji, 

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 

- rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 

- rysunki detali architektonicznych - szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką 
podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami ele-
wacyjnymi. 

2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:  

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli doty-
czy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.  

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pocho-
dzenia, daty produkcji. 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumen-
tach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 
wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt 
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie ce-
mentu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem 
szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (sty-
ropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych 
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systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsy-
stencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 

 

- płyty ze styropianu (EPS 70-040 Fasada, mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy 
ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 
kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są zależnie od rodzaju 
podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie - metodą klejenia, za pomocą łączników mecha-
nicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste. Szczegółowe wymagania dla płyt ze sty-
ropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163. 

2.2.4. Łączniki mechaniczne: 

- kołki rozporowe - wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (polipropylen, polietylen), z rdzeniem z 
tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, 

- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt 
izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

 

2.2.5. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izola-
cyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę 
zbrojoną. 

2.2.6. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) 

o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 

- zaprawy mineralne na cokole - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych, tynk 
mozaikowy)  

- masy akrylowe na ścianach budynków - oparte na spoiwach organicznych gotowe materiały do wy-
konywania tynków cienkowarstwowych.  

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach 
tynków cienkowarstwowych. 

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

 

- profile cokołowe (startowe) - elementy aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej 
krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 

- narożniki ochronne - elementy: z blachy aluminiowej, służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) 
krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

- listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków 
BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni BSO, 
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- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej, 

- podokienniki - wykonane z blachy powlekanej (stalowej)  

 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspo-
inowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im 
aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymie-
nionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 

2.4. Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące wa-
runki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specy-
fikacji technicznej (szczegółowej), 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyro-
bów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów d o robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i 
transport). 

Podstawowe zasady przechowywania: 

- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta, 

- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 
przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

- izolacja termiczna - płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszko-
dzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed za-
nieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000 - 7, pkt. 3 
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3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 

 

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu piono-
wego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne 

3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 
kielnie, szpachelki, łaty)  

3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki ręczne, 
piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi  

3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe,  

3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni, 

3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, sznury traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CP V 
45000000-7, pkt 4 

5.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wym agania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 5 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodaro-
wanie placu budowy, 

- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 

- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych 
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.3. Wymagania dotycz ące podło ża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wil-
gotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
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5.4. Przygotowanie podło ża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

- usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób przygo-
towania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje 
ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe 
ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfi-
kacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyj-
nie. 

 

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple ń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu warunków atmosferycznych ( temperatura od +5 do +25°C, 
brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza).  

5.5.1. Gruntowanie podłoża 

Należy nanieść środek gruntujący na całą powierzchnię ścian. 

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 
wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 
Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z innymi elemen-
tami elewacji.  

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 
postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa). Nie należy do-
puszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiąza-
nia (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie 
płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płasz-
czyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni, nie wcześniej niż 24 go-
dziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącz-
nikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników min 15 cm. Ich rozstaw (min. 4 
szt./m2). Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpie-
nie. 

5.5.3. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwio-
wych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), 
nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - 
siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
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Na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.5.6. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po 
upływie 48 godzin od jej wykonania. Po zagruntowaniu nanieść masę tynku cienkowarstwowego i pod-
dać jego powierzchnię obróbce. 

 

6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6,1Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 450 00000-
7, pkt 6 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7 

7.1Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarow ania 

 

8.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długo-
ści ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawę-
dzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 

8.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, 
doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwa-
dratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubo-
ścią ocieplenia. 

9. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymag ania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
8 

9.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz   z   ewen-
tualnym    gruntowaniem    podłoża,    klejenie   płyt   izolacji   termicznej, wykonywanie warstwy zbro-
jonej i ewentualne jej gruntowanie. 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wy-
konawcy (kierownik budowy). 
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9.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robo-
tach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budo-
wy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 

9.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakre-
su (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedło-
żonych 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: 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko-
ły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materia-
łów i wyrobów budowlanych, 

 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, oraz dokonać 
oceny wizualnej. 

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostar-
czone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebra-
ne. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocie-
plenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó-
łowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 
ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać 
je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wy-
konawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół odbioru 
końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wyko-
nawcą. 

9.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwa-
niem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocie-
plenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, nega-
tywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie za-
uważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 

10.    PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

10.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 9 

 

10.2. Zasady rozliczenia i płatno ści 

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częścio-
wych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu od-
bioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności  za wykonany i  odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego  

- ceny jednostkowe wykonania ocieplenia uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
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- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

- ocenę i przygotowanie podłoża, 

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed za-
nieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 

- wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyj-
nych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

- gruntowanie podłoża, 

- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 

- szlifowanie powierzchni płyt, 

- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych  

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy) 

- wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyj-
nych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpie-
czeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

- wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - tynki, 
okładziny, ewent. malowanie, 

- usunięcie   zabezpieczeń   stolarki,   okładzin   i   innych   elementów   elewacyjnych   i 

ewentualnych zanieczyszczeń, 

- uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

- usunięcie pozostałości,  resztek i  odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i 
zgodnie z zaleceniami producenta, 

- likwidację stanowiska roboczego, 

- koszt montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości po-
wyżej 4 m 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

11.1.Normy 

PN-EN 13163:2004 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja. 

PN-EN 13499:2005 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze sty-
ropianem. Specyfikacja. 

PN-ISO 3443-1:1994 
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Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

 

PN-68/B-10020 

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-10024 

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN ISO 6946:2004 

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania. 

11.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 
roku z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwiet-
nia 2004 r.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z 
późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych 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 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z 
późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych ze-
spolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 
2004 r. 

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków War-
szawa 2002 r. 

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu  jako  
materiału  termoizolacyjnego  i   pocienianej  wyprawy  elewacyjnej. 

Zalecenia   Udzielania   Aprobat   Technicznych   ITB   Warszawa,   Instytut   Techniki Bu-
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dowlanej, 2003 r. 

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 

- ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalece-
nia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji ciepl-
nej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mo-
cowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończenio-
we, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów dekla-
rowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-
czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. 
U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STANDARDOWE) 
 

 
 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI  
ELEKTRYCZNYCH 
(Kod CPV 45310000-3) 

 

 

ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ 

(Kod CPV 45312310-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

 

 

SPIS TREŚCI 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA ...............................................................................................  3 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW .........................  7 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI ..................... 11 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU ..................................................  12 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ........................................ 12 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ........................................................................  13 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT .................  14 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT ...........................................................................  15 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH,  

    TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH ..........................................  17 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA……………. ……………………………. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego  

Remont budynku Urz ędu Gminy w m. Mied zna 

 

1.2. Przedmiot 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. 

 

1.3. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej 
szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.2. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do 
uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 

1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 
związanych z: 

– wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień 

– montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych, 

wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów 
budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z: 

– 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. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a także podanymi poniżej: 

Część dost ępna – 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. ). 

Miejsce wydzielone  – zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego 
dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 
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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. 

Osłona izolacyjna  – osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części 
dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 

Ziemia odniesienia  – miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów 
pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 

Przewód uziemiaj ący  – przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią 
lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

Sieć skompensowana  – sieć elektroenergetyczna posiadająca co najmniej jeden punkt neutralny 
uziemiany poprzez opór indukcyjny (reaktancję kompensującą składową pojemnościową 
jednofazowego prądu zwarcia z ziemią). 

Uziemienie  – zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez 
odpowiednią instalację.  

Może występować jako uziemienie:  

– ochronne  (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) 

lub 

– 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]}.  

Uziom  – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu 
zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 

Może występować jako: 

– naturalny  (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 

– sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

– steruj ący  (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  

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: 

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

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

– 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 
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dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej 
(wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny).  

Przygotowanie podło ża – 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. 

Ochrona wewn ętrzna  – 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.  

 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

 

1.7. Dokumentacja robót monta żowych  

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 
r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
projektowej. 
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 Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem: 

– spełniania tych samych właściwości technicznych, 

– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące właściwo ści materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

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 
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 PN-86/E-05003.01. 

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).  
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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-
05003.04 „Ochrona specjalna”. 

 

2.2.2. Osprz ęt urz ądzeń 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 odprowadzające z przewodami uziemiającymi oraz ułatwiają 
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   

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

2.2.4. Wewnętrzny osprz ęt ochronny  
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Połączenia wyrównawcze  – najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone 
są wszelkie urządzenia i instalacje metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje z szyną 
przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w 
zakresie instalacji elektrycznych (wewnętrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu według 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

Połączenia wyrównawcze ochronnikowe  – odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy 
mieszane.  

Odst ępy izolacyjne  – układanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odległości od innych 
instalacji metalowych. 

Ograniczniki przepi ęć – 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. 

 

Przykładowa specyfikacja materiałowa 

Budynek biurowo-magazynowy  

Lp. Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

Ilość 
Typ, 

podstawowe 
parametry 

Uwagi 

a b c d e f 

1 Bednarka st. ocynkowana 30x4 mm  m 125   

2 Bednarka st. ocynkowana 25x4 mm kg 49,8 0,785 kg/m  

3 Przewód LY 6 mm2 m 36 H07V-R zielonożółty 

4 Przewód LgY 16 mm2 m 5 H07V-K zielonożółty 

5 Uziom prętowy pogrążalny śr. 14,2 mm  szt. 6 L= 3000 mm  

6 Uziemiacz rurowy śr. 32 mm L=4,5 m szt. 2  ocynkowany 

7 Złączka śr. 14,2 mm szt. 3  miedź 

8 Głowica śr. 14,2 mm  szt. 6  miedź 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.  

12 Drut stalowy ocynkowany śr. 7 mm m 105  twardy 

13 Zacisk stalowy K 315 szt. 4  ocynkowany 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.  

19 Ogranicznik przepięć kl. II szt. 4 Typ 275 DEHNguard® 

 

2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów do robót monta żowych 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, 

– 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. 
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2.4. Warunki przechowywania materiałów do monta żu 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 dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 3  

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CP V 
45000000-7, pkt 4  

 

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 podano w ST „Wymagani a ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 5  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

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

 

5.2. Monta ż instalacji piorunochronnej i uziemie ń 

Zakres robót obejmuje:  

– przemieszczenie w strefie montażowej, 

– 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, 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,  
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– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montażu instalacji 
odgromowej, 

– oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i 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 poł ączeń wyrównawczych  

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elek-tryczny, wykonać 
instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego 
(główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie 
dostępnych) i 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 uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrze-wania 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 JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-07 pkt 6  

 

6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres bada ń pomonta żowych i kontrolnych instalacji 
piorunochronnych i uziemie ń 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 nale ży wykona ć sprawdzenia odbiorcze składaj ące si ę z oględzin cz ęściowych i 
końcowych polegaj ących 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 Ω/V (dla zasilania z 
sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator 
dwuuzwojeniowy. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z 
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
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6.4. Zasady post ępowania 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. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wym agania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7  

 

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót monta żowych instalacji elektrycznej  

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 

– dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m, 

– dla zwodów i uziomów: m,  

– dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., 

 

7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót m onta żowych instalacji elektrycznej  
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustali ć inne szczegółowe 
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót  

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla odpowiednich robót. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8  

 

8.2. Warunki odbioru instalacji i urz ądzeń zasilaj ących  

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, 

– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub 
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 pomontażowe 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 pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić 
po zakończeniu robót instalacji piorunochronnej i uziomów przed przekazaniem użytkownikowi całości 
instalacji elektrycznej w użytkowanie. 
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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. 

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 chociażby 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, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia 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-IEC 61024-1-
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, TYMCZASOWY CH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagani a 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9  

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści  

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. 
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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. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy  

PN-EN 50164-1:2002 (U) 

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. Wymagania stawiane elementom 
połączeniowym. 

PN-EN 50164-2:2003 (U) 

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania dotyczące przewodów i uziomów. 

PN-IEC 60364-1:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 

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 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 
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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-IEC 60364-6-61:2000  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-706:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 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. 

PN-EN 60446:2004 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

PN-IEC-61024-1:2001 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

PN-IEC-61024-1-1:2001 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń 
piorunochronnych. 

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń 
piorunochronnych. 

PN-IEC-61024-1-2:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, 
montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC-61312-1:2001 

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

PN-IEC/TS 61312-2:2003 

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 2. Ekranowanie obiektów, 
połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

PN-IEC/TS 61312-3:2004 

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 3. Wymagania dotyczące urządzeń 
do ograniczania przepięć (SPD). 

PN-EN 61663-1:2002 (U) 

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1. Instalacje światłowodowe. 

PN-EN 61663-2:2002 (U) 

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 2. Linie wykonywane przewodami metalowymi. 

PN-86/E-05003.01 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-89/E-05003.03 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

PN-92/E-05003.04 
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Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

PN-IEC 99-1:1993 

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 
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) Arkady, Warszawa 
1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 
2004 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie 
instalacji elektrycznych (wewnętrznych)" Kod CPV 45311100-1. Wydanie I, OWEOB Promocja – 
2005 r. 

– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 

10.2.2. Ustawy  

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 

10.2.3. Rozporz ądzenia  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 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). 


