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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-00.00 – Wymagania ogólne 

 

 

L. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z remontem pokrycia dachowego. 

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą 

Prawo Zamówień Publicznych oraz przy ich rozliczaniu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich robót z związanych remontem 

pokrycia  budynku Szkoły Podstawowej nr 363 przy ul Rozłogi 10 przedmiarze, kosztorysach robót 

oraz innych koniecznych ustaleniach niezbędnych do wykonania z inspektorem nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia oferty  w oparciu o swoje  przedmiary i wyliczenia. 

W cenie jednostkowej danych elementów przedmiaru wkalkulowuje niezbędne czynności i koszt ich 

wykonania. Przedmiar ilościowy załączony do oferty należy traktować pomocniczo. 

 

1.1 Planowany zakres robót budowlanych: 

a) Oczyszczenie istniejącego pokrycia dachowego, likwidacja pęcherzy, 

b) Impregnacja starego pokrycia (bitumem, dacholeum) 

c) Wykonanie pokrycia papą termozgrzewalną bez papy podkładowej 

d) Wykonanie docieplenia nadbudówki i kominów ( z remontem pokrycia dachowego do grubości 

max  5cm przy obróbkach ścian i kominów) cm. 

e) Osiatkowanie nadbudówki i kominów. 

f) Wykonanie obłożenia obróbek blacharskich kominów, murków ogniowych, nadbudówki pokrycie 

kominów i murków ogniowych papą termozgrzewalna z podkładową z zamocowaniem listew, 

g) Wykonanie tynku cienkowarstwowego na masach nie gorszych niż „Atlas” na kominach i części 

dolnej nadbudówki. 

h) Wykonanie malowania kominów farbą lateksową 2 razy. 

i) Wykonanie remontu istniejącej instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów - pomiaru 

rezystancji uziemienia.  

 1.2 Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

- wykonania robót zgodnie z wiedzą techniczną, właściwymi przepisami i normami, niniejszą 

specyfikacją i   umową. 
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- stosowania materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie. 

- przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego go do 

stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodności, atest). 

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót, aż do ich zakończenia i końcowego 

odbioru. 

- chronienia własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i będzie z nim 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 

- stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ochrony p. 

poż. 

- przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. 

Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane.3. 

SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne. 

Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

 

4.  TRANSPORT   

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi.  
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

nie+-korzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą  

spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca bedzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i szczegółową 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną dla poszczególnych 

rodzajów robót i zawartą w dalszej części opracowania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i 

specyfikacjami technicznymi. 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru i 

potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te 

będą *dotyczyć w szczególności: 

- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót, 

- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Czynnościom obmiarów podlegać będą roboty, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia, 

według faktycznego zakresu ich wykonania. 

Wyniki obmiarów dokonane przez Kierownika budowy będą przedstawione w kosztorysie 

powykonawczym i podlegać będą sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością uzależnioną od postępu i rodzaju 

robót 

jakich dotyczy. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze 

robót. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: 

a) odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu.  

b) odbiór końcowy 

Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym zakończeniu 

wszystkich 

robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po 

dokonaniu odbioru końcowego 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. 

zadaniu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126 , 

Nr. 109 poz. 1157 i Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, 

Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129 poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. 

Nr. 80 poz. 718 z późniejszymi zmianami). 

2. 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). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – CPV 

45450000-6 

SST-03.00 Izolacja styropianem 

 

 

 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji termicznej 

związanej z izolacją pionową ścian i kominów 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3.Zakres robót budowlanych 

 ocieplenie ścian styropianem eksturadowanym gr. max do 5 cm, 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 

aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.  

 

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 

Wyroby do systemów izolacyjnych  mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki:  

- są zgodne z Ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej 

(szczegółowej),  
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- są właściwie oznakowane i opakowane,  

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego  

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

 

2.1.Masy (zaprawy) klejące.  

Do mocowania styropianu do podłoża ściennego oraz wykonywania warstwy  

zbrojonej mogą być stosowane następujące masy(zaprawy) klejące:  

-masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadająca się do użycia  

bez dodatkowych zabiegów  

-masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagająca wymieszania z cementami. -

zaprawa klejąca wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz  

dodatków organicznych, wymagająca wymieszania z wodą.  

-Wygląd zewnętrzny- jednorodna masa po zmieszaniu  

-Konsystencja,cm-10 +-1  

-Odporność na rysy ,mm - brak rys w grubości równej dwukrotnej grubości  

zalecanej lub w grubości wynikającej z technologii nakładania  

-Maksymalna grubość warstwy wyprawy-1,5mm  

 

2.2 Płyty styropianowe 

Płyty ze styropianu ekstrudowanego -jest to materiał o jednorodnej strukturze złożonej z małych, 

zamkniętych komórek i gładkiej powierzchni. Świetnie nadaje się do zabezpieczenia izolacji pionowej ścian 

fundamentowych, gdyż ma doskonałe  i niezmienne właściwości izolacyjne, odporność na działanie wilgoci 

i zerową kapilarność, mrozoodporność oraz dużą odporność na dyfuzję pary wodnej. 

Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 

13164. 

 

2.3 Warstwa zbrojna 

Do robót ociepleniowych należy stosowanć siatki zbrojące z włókna szklanego metalowe lub z tworzywa 

sztucznego.  

Wymagania techniczne dla siatki z włókna szklanego:  

-rodzaj splotu-uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki  

-impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniająca odporność na działanie  
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środowiska alkalicznego  

-wymiary dostawcze -szerokość -nie mniej niż 100cm,długość-nie mniej niż50cm  

-wymiary oczek-nie mniej niż 3 mm  

-masa powierzchniowa-nie mniej niż 145g/m2  

 

2.5 Roztwór asfaltowy do gruntowania  

Wymagania wg PN-B-24620:1998  

 

3.SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, 

sprawny technicznie sprzęt i narzędzia: 

a) urządzenia do przygotowania zaprawy 

b) narzędzia ręczne 

c) sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4.TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Pakiety płyt styropianowych na środkach transportu układać ściśle obok siebie w celu pełnego 

wykorzystania powierzchni w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.WYKONYWANIE ROBÓT 

Płyty ze styropianu ekstrudowanego muszą opierać się na mocnej podstawie która będzie 

zabezpieczać płyty przed obsuwaniem się w dół. Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi 

narzędziami budowlanymi (piły ręczne, piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym 

drutem).Krawędź płyt na całym obwodzie powinna być ukształtowana w taki sposób, aby płyty 

zachodziły na siebie. Unika się w ten sposób powstawania mostków termicznych. 
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Mocując płyty, układa się je pionowo, lub poziomo - na wzór cegieł. Złącza płyt powinny być ściśle 

dopasowane. Prace izolacyjne należy wykonać zgodnie z instrukcją wybranego producenta. 

 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 

PZJ) na terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

 

6.2 Badania laboratoryjne  

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub 

zgodności z SST, na  

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe 

badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o 

pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.  

 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych.  

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót:  

-przygotowanie podłoża ściennego -zamocowanie płyt styropianowych,  

-wykonanie warstwy zbrojonej,  

-wykonanie izolacji powłkowej. 

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 
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prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli 

chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru.  

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z 

ustaleniami umowy. 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po 

dokonaniu odbioru końcowego 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. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Sposób obliczenia.  

2.PN-99/B-20130; Płyty styropianowe (PS-E)  

3.ZUAT-15/V.03; System ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako 

materiału termoizolacyjnego ITB, Warszawa , 1999  

Instrukcje i certyfikaty producenta  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień –  

CPV 45261214 

SST-04.00 Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 

 

 

 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z 

remontem pokrycia dachowego.  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 

aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.  

 

2.MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

- są zgodne z Ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji 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 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dekarskich wyrobów nieznanego pochodzenia.  
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

 

2.1.Papa podkładowa – osłona włóknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m², zawartość asfaltu 

modyfikowanego SBS 2000 g/m. 

Wymagania podstawowe: 

- gramatura osnowy (włókna poliestrowe) 160 g/m², 

- grubośc papy 3,4 mm, 

- wytrzymałośc na rozciąganie nie mniej niż 600/400 N (wzdłuż/poprzek). 

 

2.2 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na 

osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką. 

Spodnia strona papa pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 

Wymagania podstawowe: 

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2, 

- zawartość asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m², 

- maksymalna siła rozciągająca na pasku szer. 5 cm, wdłuż/ poprzek, min. 1000/800 N, 

- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania wzdłuż/poprzek min. 40/40%, 

- giętkość w obniżonych temperaturach -  25ºC, 

- grubość 5,4 +/- 0,2 mm. 

 

2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypełniaczami na gorąco. Wymagania wg PN–B–

24625:1998. 

 

2.4 Roztwór asfaltowy do gruntowania – wymagania wg normy PN–B–24620:1998. 

 

2.5 Klej bitumiczny – systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta.  

 

2.7 Izokliny – wykonane ze styropianu oklejanego papą lub z twardej wełny mineralnej o wymiarach 

10x10 cm. 

 

3.SPRZĘT 

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są: 

- palnik gazowy jednodyskowy z wężem, 

- mały palnik do obróbek dekarskich, 

- palnik gazowy dwudyskowy lub sześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych 

powierzchni), 
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- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan, 

- szpachelka, 

- wąż do cięcia, 

- wałek dociskowy z silikonową rolką, 

- przyrząd do prowadzenia rolki podczas zgrzewania. 

Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. 

Przy stosowaniu preparatów uszczelniających, gruntujących i pap przestrzegać wymaganej 

wilgotności oraz czystości podłoża.  

Wymianę pokrycia powinni przeprowadzać wykonawcy posiadający certyfikat producenta pap 

potwierdzający odbyte przeszkolenie w zakresie układania zastosowanego produktu. 

 

4.TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Przygotowanie podłoża 

Podłoże, do którego będziemy zgrzewać papę należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić z  

wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość wykonanego  

pokrycia, oraz zagruntować preparatem gruntującym. Montaż papy do podłoża może nastąpić  

dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni  

stanowi także tymczasową ochronę powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej. 

 

5.2 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną 

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 

osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadku dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 

podstawie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 

- 0ºC w przypadku pap modyfikujących SBS. 

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 

magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 ºC) i wynoszone na dach bezpośrednio 
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przed zgrzaniem. 

Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 

podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, Ryndaków i innego 

oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 

kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych 

pochyleniach dachu (do 10 %) papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy 

większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej 

pasie należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej 

szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem 

podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z 

jednoczesnym, powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewa jest wypływ 

masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,0 cm na całej długości zgrzewa. W przypadku, gdy wypływ 

nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 

dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się 

wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może 

powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej 

świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

- podłużny 8 cm, 

- poprzeczny 12 – 15 cm 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 

najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną 

starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania 

zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 

Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki 

dachu. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak 

aby zakłady nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie 

narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45 ºC. 

 

5.3 Obróbki kominów 

Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad 

izoklinem gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izokliny wklejamy opas papy 

podkładowej szer. o. 50 cm z wywinięciem na komin i połać po 15 cm, podobne wywinięcie na 

komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy nawierzchniowej. Papę nawierzchniową 

zakańczamy na pow. Komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym.  

 

54 Obróbki ogniomurów, kominów, nakryw kominów i pokryć ogniomurów  
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Na ogniomur od kapinosa do izoklinu na połać wygrzewamy papę podkładową a następnie 

wierzchniową, mocując je u góry listwą dociskową. Dopuszcza się zastosowanie jednej listwy dla 

obrubek murów i pokryć kominów i ogniomurów. 

 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 

PZJ) na terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

 

6.2 Badania laboratoryjne  

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub 

zgodności z SST, na  

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe 

badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o 

pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.  

 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych.  

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trkacie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. 

8.2 Odbiór pokrycia z papy 

- sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i 
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oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym, że pasek należy naciąć nad miejescem 

przyklejenia papy, 

- sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża, 

- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych 

przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m². 

8.3 Odbiór koryta dachowego 

- sprawdzenie prawidłości połączeń pionowych i poziomych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.  

Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru.  

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: godnie z 

ustaleniami umowy. 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po 

dokonaniu odbioru końcowego 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. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-89-B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami). 

2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- cześć C. zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień –  

CPV 45261214 

SST-06.00 rynny i rury spustowe 

 

3.2.1. WSTĘP 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna  wykonania  i odbioru   rynien i rur 
spustowych.  

Przyjęto w opracowaniu : 
- rynny  z blachy  stalowej cynkowanej 
- rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej 
 
 
3.2.2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte do wykonania poszczególnych elementów dachu muszą mieć 

dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu  i powszechnego stosowania  w  

budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane  według 

projektu technicznego mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne 

 

Rynny, rury  spustowe 

Rynny i rury spustowe  z blachy stalowej ocynkowanej powinny się charakteryzować 

następującymi parametrami technicznymi: 

9.2.2.1. Rynna - średnica  wewnętrzna rynien dn160mm 

9.2.2.2. Rura spustowa - średnica wewnętrzna rur spustowych dn120mm 

   
3.2.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA I MONTAŻU     
           RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH     

Rynny  dachowe muszą być wykonane z blachy. Rynny  powinny być łączone za pomocą 

specjalnych łączników wzdłużnych wykonanych.Brzegi rynien powinny być zamknięte 

specjalnymi denkamii wykonanymi .. Uchwyty rynnowe powinny być wykonane z stali, 

mocowane w odstępach poziomych co 60cm. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 

0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej niż brzeg 

wewnętrzny.  
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Rury spustowe muszą być wykonane z blachy łączone na wcisk . Odchylenie   rur 

spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20mm przy długości rur większej niż 

10m. Odchylenie rur spustowych na długości 2m. nie powinno być większe niż 3mm. 

Rury powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych , rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 3m. oraz zawsze na końcach rur spustowych i pod kolankami 

omijającymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny być mocowane  w sposób trwały . 

Niedopuszczalne  jest stałe połączenie rury spustowej z obróbką gzymsu. 

Rury spustowe  odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do osadnika  

kanalizacji deszczowej na głębokość kielicha. 

3.2.4.ODBIÓR ROBÓT 

3.2.4.1.Odbiór  materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich  dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami  odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji 

i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 

dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie którymi 

są. 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności  z dokumentem odniesienia  (PN, 

aprobata techniczna ) 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na 

materiałach  lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 

określająca zakres stosowania i sposób stosowania. 

 

3.2.4.2. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy  rynien i  rur spustowych obejmuje: 

 sprawdzenie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, sprawdzenia  należy 

dokonać na podstawie oględzin, 

 sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 

      odbioru materiałów. 



20 

 

 sprawdzenie  rynien polega na stwierdzeniu  zgodności z wymaganiami wymiarów, 

rozstawu  i  wykonania rynien oraz połączeń ich  poszczególnych  odcinków  i przy 

rurach spustowych.  

 należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku 

podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej 

przedłużenie powierzchni  pokrycia.  

 należy również stwierdzić czy rynny nie mają dziur i pęknięć ,   

 sprawdzenie spadku i szczelności rynien należy sprawdzić poprzez nalanie do nich wody 

i  kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. 

 sprawdzenie rur spustowych  polega na stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów 

rozstawu i wykonania rur  oraz połączeń  ich w złączach poziomych ,umocowania ich w  

uchwytach  spoinowania i prostoliniowości, 

 należy również stwierdzić czy rury nie mają dziur i pęknięć .  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień –  

CPV 45261214 

SST-05.00  

 

45317000-2 –- INSTALACJA ODGROMOWA 

1. WSTĘP 

Przedmiarem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem i 

wykonaniem instalacji odgromowej SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

instalacji powyższych robót. Określenia podane w SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednio normami i ST. 

2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania instalacji odgromowej określa dokumentacja SST. Wszystkie zakupione 

przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 

jakości lub atestatu, powinny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptację 

inwestora przed wbudowaniem. 

3. SPRZĘT 

3.1. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu . 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

4.2. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 

odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu oraz  muszą być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności, 

5. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE 

5.1. Zwody poziome 

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą 

wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 
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- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników dostępowych 

klejonych specjalnym klejem do połaci dachu 

- zwody poziome nie izolowane powinny być układane, co najmniej 2 cm od połaci dachowej na 

dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o 

pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubości mniejszej niż 

0,5 mm i blach aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak również na dachach o 

pokryciach z materiałów łatwo zapalnych. 

Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza: 

- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż 

krawędzi dachu 

- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy 

wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu 

- zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być 

mniejszy niż 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację 

- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami 

- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich 

zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia 

papą, a przy pokryciu blachą- przez oblutowanie. 

5.2. Przewody odprowadzające i uziemiające. 

- przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach 

budynku na wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane. 

- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w 

odległości nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od 

podłoża z materiałów łatwo palnych. 

- Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach dostępowych 

odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. 

- sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania 

konstrukcyjnego i materiału budynku 

- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające 

montować według dokumentacji projektowej. 

- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki 

sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany 

wymuszone parciem wiatru 

- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, 

śrubowe lub zaciskane 

5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu 

Badania powinny obejmować następujące czynności: 



23 

 

- oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na 

sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej 

- sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy -wykonać .za pomocą omomierza lub mostka do 

pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu 

uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia. 

- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub 

metodą techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli 

obwód uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą 

liczbę punktów pomiarowych P należy określić z zależności : 

P>=0,01-L + 2 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować 

dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót 

8. ODBIÓR 

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć 

inwestorowi dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności: 

- dokumentację techniczną projekt instalacji zatwierdzony przez osoby z 

odpowiednimi uprawnieniami. 

- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych 

8.1. Odbiór częściowy 

W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. 

Kontrola ta obejmuje: 

- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich 

zakryciem 

- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 

8.2. Odbiór końcowy 

Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien : 

- przygotować dokumentację powykonawczą 

- przygotować komplet protokołów badań 

- przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona 

odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania ogólne) 

Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna: 
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- zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 

- zbadać dostarczone przez wytwórcę (dostawcę) świadectwa jakości elementów i materiałów 

oraz je zaakceptować 

- zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz 

zaakceptować wyniki tych pomiarów i badań 

- przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z 

dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia 

- sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych 

zaleceń. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Rozliczenia na podstawie kwoty ryczałtowej zgodnej z kosztorysem ofertowym i umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

· 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-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

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

· PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym 

(LEMP). 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 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. Zasady ogólne. 

Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 
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