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1.       PODSTAWOWE DANE REMONTOWANEGO  BUDYNKU  

 
Dane ogólne 
 

 

a) Inwestor –  Instytut Łączności  PIB, 04-894 Warszawa, ul. Szachowa 1 

 

b) Adres Obiektu –  budynki  „A” i „B” Instytutu Łączności – Państwowy Instytut 
Badawczy we Wrocławiu, ul. Swojczycka 38, 51-501 Wrocław 

c) Branża – ogólnobudowlana 
 

f) Stadium – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 

Przedmiotem zadania jest: Dostawa i montaż stolarki okiennej w budynkach "A" i 
"B", ul. Swojczycka 38, Wrocław 

 

 Zakres opracowania obejmuje wymianę istniejących okien drewnianych zespolonych na 

okna z profili PCV z zachowaniem układu, wielkości i podziału okien, prace naprawcze i  

wykończeniowe ościeży okiennych po obsadzeniu okien. 

 Przedmiotowe roboty remontowe nie naruszają konstrukcji i wyglądu  budynku. 

 Nie wprowadza się zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. 

  Zakres przedmiotowy opracowania dotyczy takich elementów jak: 

- rozebranie istniejącej stolarki okiennej drewnianej, 

- dostawę i obsadzenie nowych okien z profili PCV, 

-obrobienie i malowanie ościeży okiennych, 

-prace wykończeniowe i naprawcze po obsadzeniu okien. 

 

Określenia podstawowe   

 

[1] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementów konstrukcyjnych i 

wykończeniowych obiektu budowlanego  

[2] Aprobata technicz-
na 

Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopusz-

czająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wy-

robów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i 

tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upo-

ważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporzą-
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dzenia właściwych Ministrów 

[3] Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem 

jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upo-

ważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 

naukowo-badawcze 

[4] Bezpieczeństwo re-
alizacji robót bu-
dowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budow-

lanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i 

prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od 

odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawo-

dowym 

[5] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz moderni-

zacja obiektu budowlanego 

[6] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

oraz posiada fundamenty i dach 

[7] Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 

specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą 
lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest 

zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła-

ściwych przepisów i dokumentów technicznych 

[8] Dokładność wymia-
rów 

Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 

założeniami lub z dokumentacją techniczną 

[9] Dokumentacja bu-
dowy 

Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych nie-

zbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy 

obejmuje: 

• Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projek-

tem budowlanym 

• Dziennik budowy 

• Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

• Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące re-

alizacji obiektu 

• Operaty geodezyjne 

• Książki obmiarów 

[10] Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy 

organ nadzoru budowlanego 

[11] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, 

bądź stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, orga-

nizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

[12] Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału bu-

dowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi 

przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego 
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(np.: agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 

[13] Inspektor nadzoru 
budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 

z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami bu-

dowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca od-

powiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 

Inżynierów Budownictwa 

[14] Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 

z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i 

procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba 

posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 

członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

[15] Klasa betonu Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ści-

skanie w warunkach normowych 

[16] Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem 

jego zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i 

przydatnością użytkową 

[17] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 

sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, 

przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materia-

łów, narzutu kosztów pośrednich i zysku 

[18] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny przedmiar robót 

[19] Kosztorys powyko-
nawczy 

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościo-

wo-wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich 

zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w 

trakcie realizacji robót 

[20] Materiały budowla-
ne 

Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 

prefabrykaty lub półfabrykaty służące do budowy i remontu 

wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części 

[21] Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu bu-

dowlanego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, 

polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami 

projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamien-

nych 

[22] Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie 

jakości i kosztów realizowanej inwestycji 

[23] Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość 
(ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia pro-

duktu o określonych cechach jakościowych 

[24] Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

budowla stanowiąca całość technicznie –użyteczna wraz z 

instalacjami i urządzeniami  

[25] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycz-

nie wykonanych robót 
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[26] Podstemplowanie Konstrukcja służąca do okresowego potrzymania realizowa-

nych elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia 

przez niego wymaganej wytrzymałości a także do wzmoc-

nienia uszkodzonych części obiektu 

[27] Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem tech-

nicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmio-

tów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do mate-

riałów budowlanych, metod, technik i technologii budowa-

nia obiektów budowlanych 

[28] Pozwolenie na bu-
dowę 

Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki 

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budow-

lanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiek-

tów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania doty-

czące nadzoru na budowie 

[29] Protokół odbioru 
robót 

Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 

stanowiący podstawę żądania zapłaty 

[30] Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projek-

towej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w 

celu sporządzenie kosztorysu 

[31] Przepisy technicz-
no-wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania 

obiektu budowlanego 

[32] Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na montażu, moderniza-

cji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

[33] Roboty zabezpiecza-
jące 

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwe-

stycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczają-
cych może wnikać z projektu organizacji placu budowy. 

Albo są to też roboty nie przewidziane niezbędne do wyko-

nania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie bu-

dowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiek-

cie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu 

robót na czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga 

wykonania tych robót dla ochrony budowli przed wpływami 

atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom 

[34] Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 

wykonywania kolejnych etapów robót 

[35] Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa 

wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca jako pomost 

roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczają-
cym dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysoko-

ści 

[36] Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technolo-

gicznego powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający 

korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 
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odpowiedzialność ponosi wykonawca 

[37] Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do samo-

dzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technologicz-

no-użytkowych. 

 

Podstawa opracowania 
 

a) Wytyczne inwestorskie 

b) Warunki techniczne. 

c) Polskie Normy i przepisy budowlane 

 
 

2.       WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
2.1. Wykonawca, tj. przyjmujący zamówienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpo-

wiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową przed-

miarami robót oraz poleceniami  Inspektora Nadzoru. 

 

2.2. Zamawiający, tj. udzielający zamówienia Wykonawcy, przekaże w terminie 7 dni plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-administracyjnymi.  

2.3. Ponadto przekaże wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego. 

 

2.4. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w przedmiarach robót i specy-

fikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a po ich wykryciu winien natychmiast za-

wiadomić Zamawiającego i jednostkę nadzoru. 

 

2.5. Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny być wykonywane w poro-

zumieniu z Zamawiającym, a w szczególności z administratorem obiektu, z także nadzo-

rem. 

 

2.6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać remont z materiałów i wyrobów budowlanych 

odpowiadających normom państwowym PN lub BN, ISO, albo świadectwem Instytutu 

Techniki Budowlanej oraz z Ustawą o Wyrobach budowlanych, posiadające odpowiednie 

dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

 

2.7. Wykonane robót będą podlegały następującym odbiorom: 

- odbiorom częściowym 

a) dla robót ulegających zakryciu oraz zanikających w dalszej fazie wykonywania   

    obiektu, 

b) dla części zakresu lub robót stanowiących zamkniętą całość, 
- odbiorowi końcowemu: 

Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół sporządzony według wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi Za-

mawiającego na piśmie nie później niż w ostatnim dniu zakończenia przedmiotu określo-

nego w Umowie. 
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2.8. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące doku-

menty: 

a) ewentualne książki obmiarów – jeżeli były prowadzone 

b) dla wbudowanych materiałów, elementów i wyrobów : certyfikaty na znak bezpie-

czeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatę techniczną 
c) wyniki badań laboratoryjnych lub badań kontrolnych jeśli będą wymagane, 

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

e) dziennik budowy – jeżeli był prowadzony. 

 

2.9. Przy wykonywaniu robót remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji Wy-

konawca zobowiązany jest do przestrzegania do przepisów BHP, p.poż, i ochrony środo-

wiska zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2.10. Podstawa płatności: 

- podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jed-

nostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót 

- ceny jednostkowe (lub kwoty ryczałtowe) będą obejmować: 
a) robociznę bezpośrednią z kosztami towarzyszącymi, 

b) wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i 

transportu, 

c) wartość pracy sprzętu z kosztami towarzyszącymi, 

d) koszty pośrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem, 

e) podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

f) koszty transportu i składowania oraz opłaty wynikające z przepisów szczególnych. 

 

2.11. Wykonawca zorganizuje, a następnie zlikwiduje zagospodarowanie placu budowy wła-

snymi siłami i na własny koszt. 

 

2.12. Wykonawca uporządkuje i doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpo-

częcia prac remontowych. 

      

 

3.       KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBÓT. 
 
3.1. Kierownik budowy ( robót) musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno- 

budowlanej bez ograniczeń oraz być aktualnym członkiem Izby Inżynierów Budownic-

twa. 

 

4.       MATERIAŁY. 
 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejsza specyfikacją muszą 
spełniać wymogi dotyczące spełnienia przepisów i być dopuszczone do stosowania w bu-

downictwie. 

 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
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a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kry-

teriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tech-

nicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych dla wyro-

bów dla wyrobów wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 

2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r. 

  

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów 

wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wy-

robów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone 

do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U . 

55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument 

odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności) 

 

 

Wariantowe zastosowanie materiałów. 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowa-

nia materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeżeli będzie to wymagał badań przeprowadzonych przez nadzór inwestorski. 

Wybrany i zaakceptowany materiał nie może później być zmieniony bez zgody Inspekto-

ra Nadzoru. 

   

 

5.       KONTROLA JAKOŚCI. 
 

 Zasady kontroli jakości. 

 

1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przy przygotowanie i  

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość  
materiałów. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może żądać od wy-

konawcy przeprowadzeniu badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadawalający. 

4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i robót z często-

tliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaga-

niami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

5. Minimalne wymagania, co zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one określone, inspektor 

nadzoru określi, jaki zakres kontroli jest konieczny. 

6. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urzą-
dzenia i sprzęt posiadają ważna legitymacje lub świadectwo dozorowe. 

7. inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń maga-

zynowych placu budowy w celu inspekcji wbudowywanych materiałów, a tak-

że ich badań. 
8. W przypadku wykonywania badań, próbki będą pobierane losowo. 

     

 

6.       DOKUMENTY BUDOWY. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy 
(robót). 
 

DZIENNIK BUDOWY. 

 

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

zamawiającego i  wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie  

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na  

kierowniku budowy – który jest przedstawicielem wykonawcy. 

2. Zapisy będą wykonywane w dzienniku budowy na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy.  

3. Każdy wpis w dzienniku będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby  

dokonującej wpisu z podaniem funkcji na budowie. 

4. Załączniki do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolej-

nymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nad-

zoru 

5. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

� datę przekazania wykonawcy placu budowy 

� datę przekazania dokumentacji projektowej 

� uzgodniony przez inspektora nadzoru program zapewnienia jakości o har-

monogram robót 

� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

� terminy rozpoczęcia i zakończenia elementów robót 

� przebieg robót, problemy, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okre-

sy i przyczyny przerw w robotach 

� uwagi i polecenia inspektora nadzoru i projektanta 

� data wstrzymania robót z podaniem przyczyny 

� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikowych, ulegających zakryciu, czę-
ściowych i końcowych 

� wyjaśnienia i uwagi kierownika budowy 

� dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z poda-

niem, kto je przeprowadził 

� inne istotne informacje o przebiegu robót  

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika  

Budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się . 
7. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy kierownik budowy pod-

pisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

8. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru od ustosunko-

wania się. Projektant nie jest stroną kontaktu i nie ma uprawnień do wydawania pole-

ceń wykonawcy za pośrednictwem kierownika budowy. 

 

 
7.       NORMY. 

Podstawa norm lub ich źródła, dotyczące wykonywania poszczególnych asortymentów 

robót, podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji Technicznej.  
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I. WSTĘP  I  ZAŁOŻENIA. 
 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wyko-

nania i odbioru robót:  „Wymiana okien w budynkach „A” i „B” Instytutu Łączności we 

Wrocławiu, ul. Swojczycka 38, 51-501 Wrocław” 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST. 
 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 

realizacji zadania. 

 

 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
 

 

3.1. Rozbiórka istniejących okien drewnianych: 
• Wykonanie 

• ręczny demontaż ram okiennych, 
• ręczne wykucie ościeżnic drewnianych, 
• demontaż haków , uchwytów , kołków rozporowych , gwoździ itp., 
• skucie odstających i uszkodzonych podczas demontażu tynków,  
• oczyszczenie miejsca rozbiórki okien z usunięciem gruzu z budynku  

 

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKO-
WYCH. 

 

Warunki ogólne. 

 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające. 

b) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z dokumen-

tacją. ST, i poleceniami inspektora nadzoru 

c)  

1.  Przepisy szczegółowe      

 

a) Roboty prowadzić zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materia-

łów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93) i in-

nych obowiązujących przepisów w tym zakresie. 

b) Do wykonania robót związanych z rozbiórką i skuciem poszczególnych elementów należy 

używać: 
• młoty ręczne, łomy, łapki, wiertarki udarowe, które nie wpływają niekorzystnie na istnie-

jące konstrukcje 
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• ręczne usuwanie gruzu i poszczególnych elementów. 

 

2. Wykonanie robót. 

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza 

konstrukcji istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz 

osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca ( strefy) rozbiórki, zgodnie z 

aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Nie do-

puszcza się palenia usuwanych odpadów. Odpady i gruz winny być złożone w jednym 

miejscu i pryzmowane. Miejsce składowania okien z rozbiórki należy uzgodnić z Inwe-

storem i inspektorem nadzoru robót. 

Odbiór robót: 

   Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru. Odbioru robót dokonuje inspektor, po zgłoszeniu ich przez wyko-

nawcę robót. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

 

Przepisy związane: 

 

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.  

Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II. 

- Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 

   

Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich 
zgodności z normami przedmiotowymi i świadectwami ITB. 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 

i ślusarki budowlanej dla zadania: „Wymiana okien w budynkach „A” i „B” Instytutu 

Łączności we Wrocławiu, ul. Swojczycka 38, 51-501 Wrocław” 

Rodzaje stolarki i ślusarki: 
- Okna z profili PCV 

1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami stosowanymi przy zawieraniu umów na roboty 

budowlane.  

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupy Klasy Kategorie Opis 

45400000-1     
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów bu-

dowlanych 

  45420000-7  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 

oraz roboty ciesielskie 

   45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

   45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

 

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIA-
ŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej spe-

cyfikacji są: 
- Okna z profili PCV szklone szkłem P1, z okuciami obwiedniowymi, zaopatrzone w 

dźwignie do otwierania skrzydeł uchylnych z poziomu podłogi 

- Ościeżnice 

- Pianka uszczelniająca PU 

- Kotwy i elementy montażu ościeżnic  

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościo-

wych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowodu-

je niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwier-

dzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicz-

nie środki transportu. 
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Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosfe-

rycznymi.  

Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych 

ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. 

Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność                    

i zwartość ładunku. 

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 budo-

wy. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI  
5.1 Zalecenia ogólne 
- Wykonawca powinien dokonać montażu okien zgodnie ze szczegółową instrukcją 

wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 

- Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli bu-

dynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. . 

- Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżach zgodnie z wymaganiami okre-

ślonymi w normach.  

- Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie 

zgodne z ich przeznaczeniem.  

5.2 Zakres robót  
- Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i 

stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica.  

- W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni 

ościeży, należy je oczyścić i naprawić.  

- Luz między otworem okiennym a ościeżnicą powinien wynosić: 

- na szerokości otworu 2÷6 cm 

- na wysokości otworu 5÷9 cm 

Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbu-

dowywane wyroby. Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach 

budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez 

zawiasy.  

- Między powierzchnią profili ościeżnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową 

należy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale 

plastyczną masą uszczelniającą.  

- Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu.  

- Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym.  
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- Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:  

- Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa 

elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża.  

- Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.  

- Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby 

zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania.  

- Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb.  

- W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki pod-

pierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamy-

kaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. 

Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wyso-

kość. Okna winny być wyposażone w elementy mikrowentylacji – typowe dla tego ro-

dzaju okien. Po osadzeniu okien ościeża obrobić tynkiem z gładzi szpachlowej lub pły-

tami Gk i pomalować farbą emulsyjną po uprzednim przygotowaniu i zagruntowaniu 

podłoża. Nie przewiduje się wymiany zewnętrznych podokienników. Ich wymiana zo-

stanie wykonana w ramach remontu elewacji z termoizolacją budynku. 

 

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR STOLARKI I ŚLUSARKI 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

na terenie    i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowla-

ne. 

Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną producenta okien 

- Sprawdzenie materiałów 

- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki 

- pion i poziom zamontowanego podokienników zew. i wew. 

- Sprawdzenie trwałości połączeń 

- Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjono-

wania okuć  

- Sprawdzenie wodoszczelności przegród  

Kontrola jakości stolarki i ślusarki polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały po-

siadają wymagane atesty i certyfikaty potwierdzające , ze zabudowane elementy stolarki 

budowlanej, są elementami dopuszczonymi do powszechnego stosowania w budownic-

twie. Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami 

normy PN-88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowa-

dzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi produ-

centa okien. 
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 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materia-

łów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-

PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 

uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 

lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektoro-

wi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań,  

 

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

właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicz-

nych dla materiałów i systemów technologicznych. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania 

ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akcep-

tacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania ro-

bót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

- Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 

- Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 

m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.  

- Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru prze-

kątnych.  

- Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  

 - 1 mm przy długości przekątnej do 1m  

 - 2 mm przy długości przekątnej do 2 m  

 - 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  

- Przy pasowaniu wbudowanych okien luzy okien  nie powinny przekraczać 3 mm, a 

dwuskrzydłowych 6 mm. 
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- Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poru-

szaniu klamką wykazywać żadnych luzów.  

- Otwarte skrzydła okienne nie powinny się same zamykać. 

- Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy oścież-

nicą, a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu 

okna pasek nie daję się wyciągnąć, okno uznaje się za szczelne. 

- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne 

uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć 

- W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną sto-

larkę, należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwa-

rancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze,  

- zakup i dostawa materiałów na miejsce wbudowania, 

- wykonanie montażu, 

-wykonanie prac wykończeniowych i malarskich, 

- uporządkowanie stanowiska robót 

- niezbędne pomiary i badania, 

- koszty pośrednie robót, 

- zysk. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SIWZ dla przedmiotowego zadania 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

3. normy 

4. aprobaty techniczne 

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 

1. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymaga-

nia i badania.  

2. PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 

odbiorze.  

3.  BN-79/7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie 

i transport.  

4. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport  

5. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

6. Instrukcje producentów 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwal-

nia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 


