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 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

  

 Specyfikacja  nr 1 

 

Kody CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

                    45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

                    45 421100-5  Instalowanie drzwi, okien i podobnych    

                                         elementów  

                    45421132-8  Instalowanie okien  

                    454500000-6 Roboty budowlane wykończeniowe   

                                          pozostałe 

 
1.1Określenie przedmiotu specyfikacji 

a) Zakres przedmiotowy specyfikacji technicznej obejmuje opis robót i wymagań 

technicznych  dla wykonania wymiany stolarki okiennej w budynku biurowym 

Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Piastowskiej 15   

 

1.2 Podstawowy zakres robót obejmuje wymianę okien drewnianych skrzynkowych na okna PVC  z 

wyjątkiem dwóch okien   O1  które należy wykonać w wersji drewnianej wraz z parapetami 

wewnętrznymi z tworzywa sztucznego, podmurowaniem cegłą pełna ławy podokiennej, 

uzupełnienie tynków podmurówki i uszkodzonych ościeży , uzupełnienie malowania : 

 1. Okna  o symbolu  O1 o wymiarach  250x250 cm szt 2  - okna  wykonać w wersji drewnianej 

2.  Okna o symbolu  O2   o wymiarach 130x240 cm szt 16 

3. Okna  o symbolu O3 o wymiarach  120x220 cm  szt 12 

4.  Okna  o symbolu O4  o wymiarach 140x230 cm szt 2   klatka schodowa. 

5. Okno o symbolu  O5 o wymiarach 140x230 cm  szt 1    Klatka sch.        

     przewietrzania 

6.  Okno o symbolu O6 o wymiarach 115x235 cm szt 1  
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7.  Okno  o symbolu O7 o wymiarach 130x235 cm szt 1 

8. Okno o symbolu O8 o wymiarach 115 x253 cm szt 1 

9. Okno o symbolu O9  o wymiarach 130x253 cm szt 1 

10. Okna o symbolu O10 o wymiarach 45x75 cm szt 3 

11. Okno  o symbolu O11 o wymiarach 125x105 cm szt 1 

12. Okna o symbolu O12 o wymiarach 70x70 cm szt 2 

13. Okna o symbolu O14 o wymiarach 60x60 cm szt 17 

14. Okno o symbolu O15 o wymiarach  45x65 cm szt 1 

15. Okno o symbolu O16  o wymiarach 64x84 cm szt 4 

16. Okno o symbolu O17  o wymiarach 60x60 cm szt 14 

17. Okno o symbolu O18 o wymiarach 64x90 cm szt 1 

18. Okno o symbolu O19 o wymiarach  90x100 cm szt 3 

19. Okno o symbolu O20 o wymiarach 127x100 cm szt 3 

Przed przystąpieniem do produkcji okien wymiary sprawdzić na  budowie. 

  Szczegóły zostały określone na załączonym zestawieniu stolarki oraz w szczegółowej specyfikacji 

technicznej.   

1.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca robót jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji . Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja  

dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny 

koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w dwóch kopiach do akceptacji inspektorowi 

nadzoru.  

2.   Prowadzenie robót 

2. l   Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2Teren budowy 

2.2. l    Charakterystyka terenu budowy 

b)  Teren budowy stanowi budynek  biurowy Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie 

Koźlu przy ul. Piastowskiej 15 wraz z terenem przyległym działki nr 1872/12 
  Załadunek i wywóz nadmiaru gruzu nie  jest ujęty w przedmiarze robót . Koszt wywozu gruzu  należy 
uwzględnić w cenie jednostkowej osadzenia stolarki natomiast okna z demontażu należy przekazać 
inwestorowi. 

2.2.2    Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na  warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy . 

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, itp  żeby zapewnić bezpieczeństwo 
całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z inspektorem nadzoru. Wykonawca umieści, w miejscach i 
ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i wyposażenia  biur  oraz 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u  
kierowników wydziałów, które są właścicielami instalacji i urządzeń ich lokalizację oraz uzgodni sposób 
zabezpieczenia.  Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  
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Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do 
czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, 
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednią odzież wymaganą dla 
ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania 
zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3.     Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3. l    Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania inspektorowi 
nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 

1) Opis  organizacji robót, 
2) Szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
  

2.3.2   Opis  organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę  opis organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w 
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oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy 

oraz harmonogramem robót.  

  Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót uwzględniając      

    prowadzenie zajęć biurowych 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  

  elementów robót 

2 .3.3.  Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

 Szczegółowy harmonogram finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z  ustaleń zawartych w umowie. Możliwości wykonawcy w dziedzinie robót 
budowlanych , kolejność robót oraz sposobu realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. 

Na podstawie zaproponowanego w umowie harmonogramu robót wykonawca    
przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie  
głównych  robót . 

           Proponowany harmonogram realizacji jest zamieszczony w SIWZ 

         Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w   trakcie 

realizacji robót. 

2.4 Dokumenty budowy 
  

2.4.1 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraj ą 
też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

c) Instrukcje  inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
d) Protokoły odbioru robót, 
g)  Korespondencja dotycząca budowy. 
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2.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu  
inspektora nadzoru  oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na 
każde żądanie inspektorowi nadzoru. 

3.  Inspektor nadzoru 

 Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz postanowieniami warunków umowy.   

4. Materiały  

4. l Źródła uzyskiwania materiałów  

Wszystkie wbudowywane materiały  w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na tydzień przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 
takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 
akceptacji  inspektora nadzoru.  

 Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, należy 

traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy  -prawo zamówień publicznych.  

Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały  równoważne pod warunkiem, że klasa ich 

jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry 

techniczne i jakościowe. W tej sytuacji należy podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę 

oferowanego materiału  i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy 

załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do 

stosowania w budownictwie. 

Akceptacja  inspektora nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła,  przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia  
inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji  inspektora nadzoru. 

4.2 Kontrola materiałów  

 Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały , żeby sprawdzić 
czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
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 Inspektor nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.  
Inspektor nadzoru jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez  inspektora 
nadzoru, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania,  inspektorowi nadzoru będzie zapewnione niezbędne  
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b)  Inspektor nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 

4.3 Atesty materiałów  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 
pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę  inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez inspektora nadzoru za nie zgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli  inspektor nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 
użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez  inspektora nadzoru, 
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w 
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe pomieszczenia przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z  inspektorem nadzoru , lub 
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia  będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 4.6    Stosowanie materiałów zamiennych 
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Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne 
niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje 
o takim zamiarze przynajmniej  inspektora nadzoru na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez  inżyniera kontraktu. Wybrany i zatwierdzony 
zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji  
inspektora nadzoru. 

5.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez  inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to  wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy  inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez  inspektora nadzoru. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez  
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

6. Transport 

Na placu budowy należy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami inspektora nadzoru, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez wykonawcę usunięte z 
terenu budowy na polecenie  inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

7.         Kontrola jakości robót 

7. l       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badania materiałów oraz jakość wykonania robót. 
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości  inspektor nadzoru może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiom zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach techniczny c Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy brak; jest wyraźnych przepisów  inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

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

7.2  Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań 

 Inspektor nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowych badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane; materiały nie zostaną przez wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych przez  inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3   Badania i pomiary. 

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

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi  inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji  inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać  inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 
badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
również przez niego zaaprobowanych. 

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

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i 
producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor nadzoru, 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
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 Inspektor nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione 
przez wykonawcę. 

8. Obmiary robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość 
podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu  inspektora nadzoru o zakresie 
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 
wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji  inspektora nadzoru. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m , jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez  inspektora nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością raz w tygodniu  

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się  bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 

            Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określają szczegółowe specyfikacje  

            techniczne oraz umowa. 

10.1.  Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  
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i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót   

zostały określone projekcie wykonawczym i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2   Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane  

zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i  

wytyczne, które s jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i  

będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie  

realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz,414) wraz 
późniejszymi zmianami 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U 
Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

Ustawa o  dostępie do  informacji  o  środowisku  i jego  ochronie oraz o  ocenach  
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 11: 

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
163) wraz z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12,1994 r 
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz no 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, póz, 48). 
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Wymiana drewnianej stolarki okiennej na okna z profili P VC, w budynku  biurowym 

Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Piastowskiej 15 

 
TEMAT: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 

 

Obiekt : lokalizacja  Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 15 
 
WŁAŚCICIEL ZARZĄDCA :  Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie -Koźlu, Plac Wolności 13 
 

1. Nazwa zamówienia publicznego : wymiana drewnianej stolarki okiennej na okna z profili 

z PVC, w budynku  biurowym Starostwa Powiatowego  Kędzierzynie Koźlu, ul. Piastowska 15 

 

grupa robót 45 40 00 00 0 

klasa robót 45 40 00 00 0 

kategoria robót 45 42 10 00 0 

 

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem opracowania jest opis robót budowlanych wymiany starej stolarki 

okiennej zewnętrznej w użytkowanym budynku położonym przy  ul. Piastowskiej 15 

w Kędzierzynie Koźlu 

 

3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Opracowanie obejmuje sposób i zakres przeprowadzenia robót budowlanych 

obejmujący „demontaż drewnianej , dostawę i montaż  nowej stolarki PVC zewnętrznej” w 

zakresie przedstawionym w zestawieniu inwentaryzacyjnym stolarki otworowej do wymiany i 

przedmiarze robót. 

 

4. Dane wyjściowe i wymagania techniczne 

Inwentaryzacja istniejących otworów stolarki zewnętrznej. 

Uzgodnienia inwestorskie. 

Warunki technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w. Dz. U. Nr 75, poz. 

690). 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 

5. Opis techniczny stanu istniejącego 

Stara stolarka zewnętrzna jest zużyta. Okna drewniane typu zespolonego 

i skrzynkowego są nieszczelne, nie zapewniają szczelności i oszczędności energii cieplnej. 

6. Informacje o terenie budowy 

Terenem budowy jest użytkowany budynek  biurowy położony w Kędzierzynie Koźlu, przy 

ul. Piastowskiej 15, działka nr 1872/12. 

 

6.1 Organizacja robót budowlanych 

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami 

wynikającymi z funkcji użytkowej budynku . 

 

6.2 Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób 

postronnych i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz 

odpowiednie wydzielenie stanowisk montażu. Wykonanie pomostów i daszków ochronnych, 
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zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze 

i informacyjne terenu budowy na zewnątrz i stanowisk robót prowadzonych wewnątrz 

budynku. 

 

6.2 Ochrony środowiska 

Stara stolarka z demontażu przeznaczona na drewno opałowe. Szkło, elementy 

metalowe i gruz budowlany na składowisko odpadów. 

 

6.3 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Prace wymiany okien mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy, posiadający 

aktualne badania do pracy na wysokości i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczególności 

należy przestrzegać „ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr 

129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811). oraz przepisy „w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 47, poz. 401). W szczególności należy zachować przepisy zawarte w rozdziałach 5 i 9 

obejmujące: - Rozdział 5. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach 

oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie i Rozdział 9. Roboty na 

wysokości. 

 

6.4 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zaplecze budowy może być wydzielone na dziedzińcu posesji. Pomieszczenie , 

w budynku może być udostępnione po uzgodnieniu stron. 

 

6.5 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Dojazd na posesję z ulicy Piastowskiej z ograniczeniem ruchu. Wymagane zachowanie 

szczególnego bezpieczeństwa manewrów na podwórzu przed budynkiem. Wjazd na budowę przez 

utwardzony dojazd z ul. Piastowskiej. 

 

6.6. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Należy wygrodzić i oznakować strefę niebezpieczną na chodnikach, 

przejściach i terenie wokół budynku w czasie prac na wysokości. Stanowiska robót należy 

zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynku 

7. Zakres robót obejmuje czynności: 

Wymontowanie starej stolarki z pozostawieniem parapetów zewnętrznych, 

Wykonanie i dostawa nowej stolarki okien PVC z zachowaniem podziału 

geometrycznego i odwzorowania jak w starej stolarce. Kolorystyka okien od 

zewnątrz: biały. 

Mocowanie stolarki na kotwy stalowe z uszczelnieniem pianką termoizolacyjną. 

Uzupełnienie ubytków tynków ościeży otworów z pomalowaniem, 

Założenie nowych parapetów wewnętrznych -  Parapety PVC szer. 35 cm 

Roboty są przewidziane do realizacji w warunkach ograniczeń wynikających 

prowadzenia usług wynikających z działalności instytucji w budynku. Należy wydzielić i 

zabezpieczyć strefy robót dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym. 

 

8. Właściwości wyrobów budowlanych 

Do wykonania robót należy zastosować materiały, wyroby budowlane i urządzenia 

odpowiadające co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisu przedmiotu 
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zamówienia i projektu. Wymagania te należy potwierdzić stosownymi certyfikatami na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

 

9. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją SSTWiORB. Cechy 

materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały będą niezgodne 

z dokumentacją lub specyfikacja, przy jednoczesnym wpływie na niezadowalającą jakość, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, normami, sztuką 

budowlaną oraz z poleceniem inspektora nadzoru. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami 

wynikającymi o użytkowaniu obiektu budowlanego o funkcji instytucji użyteczności 

publicznej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Proponuje się wykonanie wymiany w okresie kwiecień -czerwiec 2014 r 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku, 

w tym także sprzątania ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników 

Wykonawcy do transportu materiału. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiałów 

odbywał się w sposób nieutrudniający pracy Urzędu. 

Wykonawca poda czas realizacji zamówienia z orientacyjnym harmonogramem prac 

demontażowo- montażowych. 

 

 9.1. Opis wymaganych właściwości wyrobów 

Okna zespolone w ramach wykonanych z PVC z możliwością rozszczelnienia, 

- kolor biały, 

- profil z wzmocnieniem stalowym o grubości co najmniej 1,5 mm 

- szyby termoizolacyjne float 4/16/4 zespalane w ramce aluminiowej. Szyby powinny 

spełniać wymagania BH-89/6821-02.Jakość szyb zespolonych, ich parametry powinny 

być potwierdzone atestami technicznymi. U=1.1 W/m2 K 

- okucia w oknach powinny posiadać znak jakości RAL. 

- przy oknach rozwieralnych i rozwieralno – uchylnych zawiasy wyposażone w regulacje, 

- okucia w kolorze srebrnym, klamki w kolorze białym 

Wymagana izolacyjność akustyczna stolarki okiennej - Współczynnik Rw nie większy 

niż 32 dB 

Planowane do wymiany okna nie mogą być zmienione pod względem konserwatorskim, 

muszą posiadać zewnętrzne walory estetyczne i funkcję użytkową oraz odpowiednią 

izolacyjność akustyczną, cieplną i powietrzną, niezbędną w pracy biurowej. 

Ponadto wymiana obejmuje dodatkowe prace montażowe, tj. podmurowanie ławy 

podokiennej uzupełnienie ościeży i parapetów malowanie na kolor biały uzupełnionych 

tynków  oraz ościeży. 

Warunki ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest indywidualnie przeprowadzić pomiary okien oraz ustalić 

z użytkownikami zasady ich otwierania. 
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9.2. Sposób osadzenia stolarki okiennej: 
Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżnicy zgodnie z 

wymaganiami podanymi poniżej:, 

Wymiary zewnętrzne stolarki 

[cm] 

 

 

 liczba 

punktów 

zamocowania 

rozmieszczenie  

punktów  zamocowania 

 

  

Wysokość 

  

 

szerokość 

 

 

 

 

 

W nadprożu i progu 

 

 

na stojaku 

 

Do 150   Do 150         4 Nie mocuje się Każdy  stojak w 2 

punktach w odległości 

około  33 cm od  

nadproża o ok. 35 cm 

do progu 

 150-200         6 Po jednym punkcie w 

nadprożu i progu w ½ 

szerokości okna 

 Powyżej 200        8 Po 2 punkty w nadprożu i 

progu, rozmieszczone 

symetrycznie w 

odległościach od pionowej 

krawędzi  ościeża, równej 

1/3 szerokości okna 

Powyżej 

150 

 Do 150        4  Nie mocuję się  Każdy  stojak w 2 

punktach w odległości 

około  33 cm od  

nadproża o ok. 35 cm 

do progu 

 150-200        8 Po 1 punkcie w nadprożu i 

progu w ½ szerokości okna 

Każdy  stojak w 3 

punktach w odległości  

33 cm od  nadproża  

 -  w ½ wysokości, 

 - w odległości 33 cm 

od dolnej części 

ościeża 

 Powyżej 200        10 Po 2 punkty w nadprożu i 

progu, rozmieszczone 

symetrycznie w 

odległościach do pionowej 

krawędzi ościeża, równej 

1/3 szerokości okna 
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Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność ościeży, do których będzie przylegać 

ościeżnica. W przypadku  stwierdzenia wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia 

powierzchni ościeży , należy je naprawić i oczyścić. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów dla stolarki okiennej w ścianach zewnętrznych 

dla ścian murowanych: 

- na szerokości     + 10 mm 

-  na wysokości    +  10 mm 

Na różnicy w długości przekątnych   -   10 mm 

Osadzenie i uszczelnienie stolarki: 

W sprawdzone i przygotowane ościeże na wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Element kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać  pianką 

montażowa lub taśmą rozprężną a styk okna z wyprawą tynkarską uszczelnić  kitem trwale 

plastycznym np. masa akrylowa. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 

powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna i nie więcej niż 3 mm na całej 

wysokości. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1,0 m 

- 3 mm przy długości przekątnej do 2,0 m 

-  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2,0 m 

9.3. Wykończenia ościeży otworów okiennych 

Na ościeżach otworów po zamontowaniu i uszczelnieniu stolarki należy uzupełnić 

uszkodzenia i ubytki tynku od wewnątrz i od zewnątrz. Po wyschnięciu tynku należy 

uzupełnić malowanie ościeży w kolorze białym. 

9.4. Parapety wewnętrzne 

Parapety wewnętrzne  z tworzywa sztucznego kolor biały o szerokości 35 cm 

9.5. Kolorystyka stolarki 

Kolor okien dla strony zewnętrznej :kolor biały. Od wewnątrz kolor biały. 

10. Kontrola, badaniami oraz odbiór wyrobów i robót 

Wykonanie robót i zastosowanie wyrobów wg - Aprobaty Technicznej ITB, 

Certyfikatu systemu oraz norm budowlanych stolarki otworowej 

11. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Przed wykonaniem stolarki należy przeprowadzić inwentaryzację każdego otworu 

okiennego w murze z uwagi na niepowtarzalność i zróżnicowanie wymiarów podobnych 

otworów. Wymiary stolarki należy dopasować do otworów w murze i wysunięcia węgarków 

tak, aby zapewnić prawidłowe osadzenie profili i pozostawić miejsce na odpowiednie 

uszczelnienie stolarki pianką ze wszystkich stron. 

W zakresie robót należy ująć wszystkie niezbędne czynności związane z prawidłowym 
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i kompletnym wykonaniem robót zasadniczych, tj. Uzupełnić uszkodzone tynki ościeży i 

pomalować. Dopasować pod ramę okienną obróbki blacharskie parapetów zewnętrznych. 

12. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wykonawca pokrywa koszty wykonania robót podstawowych dostarczenia i wymiany 

stolarki i prac towarzyszących z przywróceniem placu budowy do stanu nie pogorszonego, 

wywozu zdemontowanych okien i ościeżnic. 
13. Opis sposobu odbioru robót budowlanych; 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno 

być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna i nie więcej niż 3 mm na całej wysokości. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1,0 m 

- 3 mm przy długości przekątnej do 2,0 m 

-  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2,0 m 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym poprzez wypełnienie 

szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

stosowania   świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 

związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zamontowaniu należy 

dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu 

okien. 

Odbiór robót wg wymagań jakościowych określonych w - Aprobacie Technicznej 

ITB, Certyfikatu, oraz norm budowlanych zastosowanego systemu stolarki. Wymagania 

odbioru robót zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych”. 

Wykonawca przedłoży w ofercie niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, świadectwa 

kwalifikacyjne, aprobaty techniczne, oceny higieniczne i certyfikaty zgodności wyrobu. 

14. Dokumenty odniesienia 
Stosowane materiały i wyroby powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisu przedmiotu 

zamówienia i projektu. 

Aktualnie obowiązujące Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

15. Uwagi ogólne 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków od założonych w opracowaniu, 

powstania wątpliwości lub niejasności na etapie przygotowania lub realizacji robót, należy 

zwrócić się do autora niniejszego opracowania o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia. 

Wykorzystanie opracowania w całości lub w części, poza cel i zakres zlecenia inwestora, 

wymaga uzgodnienia autorskiego na piśmie. Niniejsze opracowanie nie zastępuje 

wymaganych uzgodnień lokalnych i pozwoleń służb budowlanych wymaganych do 

prowadzenia robót budowlanych. 

 

16. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów; 

- Wymiana stolarki zewnętrznej, 



Specyfikacja Techniczna na wymianę stolarki okiennej w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu,  

 ul. Piastowska 15 
19 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

– Istniejący budynek użytkowany, 

3) Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Wejścia do budynku wymagają zabezpieczenia dla ruchu pieszego przez zastosowanie 

daszków ochronnych i ogrodzenia strefy robót i oznakowania na czas robót remontowych. 

4) Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 

zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

Prace prowadzone na wysokości oraz ruch pieszy do użytkowanego budynku wymagają 

zabezpieczenia ruchu pieszego przez zastosowanie obudowanych przejść z daszkami 

ochronnymi na czas robót remontowych. Stanowiska robót należy odgrodzić pełnymi 

przegrodami osłaniającymi i zamykanymi uniemożliwiającymi dostęp na stanowisko robót 

osobom korzystającym z pomieszczeń nie objętych remontem przez cały czas prowadzenia 

robót do ich zakończenia. 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

Pracowników należy przeszkolić w zakresie znajomości i przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych "Rozporządzenia 

Min. Infr. z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz „ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. z 2002, Nr 91, poz. 811, ze zm. 

Technologię robót określają "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

Budowlano- montażowych", dotyczące budownictwa ogólnego zawarte w tomie I 

"Budownictwo ogólne" - wydanie Arkady 1990. 

W szczególności, z uwagi na organizację robót w użytkowanym obiekcie, 

położonym w centrum miasta, należy zapewnić przy organizacji robót stosowanie: 

- urządzeń zabezpieczających i ochronnych, zabezpieczenie przejść, 

- środków zabezpieczających pracowników, narzędzia i urządzenia ochronne, 

- organizacji robót zapewniającej bezpieczeństwo publiczne otoczeniu budynku objętego 

strefą robót, 

- wygrodzenia stanowiska robót z tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. 

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 

i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń. 

Prowadzenie robót wymaga: 

- wykonania osłon i zabezpieczeń ruchu i dostępu osób postronnych, 

- częściowe zajęcie chodnika pieszego i terenu wokół budynku, 

- zagrodzenie strefy niebezpiecznej w otoczeniu budynku, 

Technologię i sposób wykonania robót określają "Warunki techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlano montażowych", dotyczące budownictwa ogólnego zawarte 

w tomie I "Budownictwo ogólne" - wydane Arkady 1990 

Poszczególne etapy robót należy prowadzić w takiej kolejności aby rozdzielić procesy 

rozbiórkowe, usuwania i wymiany uszkodzonych elementów, od pozostających i nowych 

elementów robót. W tym celu należy zachować kolejność prac podaną w niniejszej 

dokumentacji remontu. 

Na budowie obejmującej budynek, należy wygrodzić strefę niebezpieczną prac na 

wysokości stałym ogrodzeniem z daszkami ochronnymi nad wejściami i ciągami pieszymi. 
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Wykonać zadaszenie i obudowę przejść dla ruchu pieszego. Zastosować oznakowanie placu 

budowy z tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi z telefonami osób odpowiedzialnych 

i alarmowymi. 

Przed złożeniem oferty Zamawiający oczekuje od Oferenta zapoznania się z obiektem, 

w którym mają być prowadzone prace budowlane 

W załączeniu zestawienie stolarki: 

PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja  
PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne  
PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 
Metoda badania  
PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja  
PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja  
PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja  
PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania  
PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja  
PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania  
PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania  
PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport  
PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe. 
Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie  

PN-88/10085/A2 Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-10106:1998 Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 


