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1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, wraz z wymianą
parapetów zew. w Internacie Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w
Lesznie.
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej.
1.3. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) moŜe być stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie wymiany
stolarki.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości
materiałów, wymagań dotyczących wykonania wymiany stolarki drewnianej okiennej na
PCV, obróbką o scieŜy wew., wymianą parapetów oraz ich odbiorów.
1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
aprobatą techniczną producenta na stolarkę z PCV, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja robót związanych z wymianą stolarki
Dokumentację stanowią:
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
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2072),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów
lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,
- Aprobatę techniczną na okna i drzwi balkonowe wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej,
- Certyfikat zgodności wyrobu z Aprobatą techniczną wydaną przez Instytut Techniki
Budowlanej,
- Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Instytut Higieny,
- Świadectwo badań Instytutu Szkła i Ceramiki na szyby,
- Aprobatę techniczną na okucia wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej lub Centralny
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu wyposaŜenia Budownictwa METALPLAST,
- Aprobatę techniczną na uszczelki,
- Aprobatę techniczną na nawiewniki posiadające dopuszczenie do stosowania w Polsce,
- Kartę gwarancyjną na dostawę i montaŜ na pojedyncze egzemplarze lub rękojmię przy
umowach przetargowych,
- Instrukcję uŜytkowania i konserwacji stolarki.

Roboty naleŜy wykonywać wg szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamówienia. Roboty nalęzy wykonać jako roboty odtworzeniowe.
Budynek znajduje się w zabytkowej strefie urbanistycznej i dlatego teŜ nalezy wiernie
odtworzyć wszystkie wymieniane elementy robót.
1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
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2.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonania robót związanych z wymianą stolarki okiennej i
renowacją starej, powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję
Europejską, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2.1. Materiały podstawowe:
okna z profili pięciokomorowych w kolorze białym (kształtowniki z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), naleŜące do klasy A wg PN-EN
12608:2003 (klasa C wg wymagań ZUAT-15/III.04/2004), kształtowniki ościeŜnic, ram
skrzydeł, słupków stałych i słupków ruchomych wzmacniane są kształtownikami
stalowymi ocynkowanymi.
- uszczelki koloru czarnego wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863.
- okucia obwiedniowe
- szyby zespolone, jednokomorowe 4+4/16, o wartości współczynnika przenikania
ciepła w środkowej części szyby zespolonej (bez uwzględnienia wpływu mostków
cieplnych) UOS = 1,1 W/(m2.K).
- podokienniki z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym
- płyta gipsowo-kartonowa grub. 12,5 mm
2.2.2. Materiały pomocnicze
– pianka poliuretanowa
- sylikon lub,
– zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w
PN-90/B-14501.
Wszystkie wyŜej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone
przez producenta stolarki lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź
PN.
2.3. Warunki przyjęcia stolarki na budowę
Wyroby - okna i parapety mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(aprobata techniczna),
– 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 materiałów (profili, okuć, materiałów pomocniczych)
nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania stolarki
Stolarka dostarczona na budowę powinna być przechowywana i magazynowane zgodnie
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
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CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzęt do wykonywania robót związanych z wymianą stolarki
Roboty moŜna wykonywać ręcznie i przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne
dla środowiska.
Przy doborze narzędzi naleŜy uwzględnić wymagania producenta wyrobów.
4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Wyroby stolarki mogą być przewoŜone jednostkami transportu samochodowego.
Załadunek i wyładunek wyrobów naleŜy prowadzić ręcznie.
Przy załadunku wyrobów naleŜy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek ładunkowych w czasie transportu naleŜy stosować: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu naleŜy wykorzystywać
materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, płyty styropianowe, ścinki
pianki poliuretanowej.
Okna i drzwi balkonowe powinny być pakowane, przechowywane i transportowane
zgodnie z PN-B-05000:1996.
Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna być dołączona informacja
zawierająca co najmniej następujące dane:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę systemu,
- dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła i klasę
akustyczną ,
- klasę kształtowników z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubość ścianek wg
PN-EN 12608:2003,
- w przypadku okien szczelnych - informację: „okna szczelne przeznaczone do
stosowania wyłącznie w pomieszczeniach z nawiewną wentylacją
mechaniczną lub z odpowiednimi urządzeniami nawiewnymi",
- nr Aprobaty Technicznej ITB ,
- nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie,
- znak budowlany.
Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu
znakowania wyrobów dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie .
5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

7

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót związanych z wymianą stolarki
Prawidłowe zamontowanie okna jest dla jego sprawnego funkcjonowania równie
stolarki w nietynkowane
waŜne, jak właściwe wykonanie. Zalecamy obsadzanie
ościeŜa, po zakończeniu tynkowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Przed
płaszczyzny stolarki naleŜy osłonić, np. płytą
tynkowaniem ościeŜy, zewnętrzne
pilśniową lub folią polietylenową, papierem lub taśmą samoprzylepną. Warunki w trakcie
budowy i uŜytkowania być zbliŜone do klimatu normalnego określonego normą PN EN 205.
MontaŜ dzieli się na cztery etapy:
•

ustawienie okna w otworze okiennym,

•

zamocowanie okna,

•

uszczelnienie dystansu wokół ramy okiennej,

•

regulacja i kosmetyka.

5.3. Warunki prowadzenia robót montaŜowych
Wymiana stolarki moŜe być wykonywana w kaŜdej porze roku, niezaleŜnie od
temperatury powietrza - oprócz pory zimowej.
5.4. Wymagania ogólne dotyczące osadzania stolarki

Przed przystąpieniem do ustawiania ramy w otworze okiennym naleŜy wyznaczyć
poziom okien na danej kondygnacji, a w budynkach kilkukondygnacyjnych równieŜ piony
otworów okiennych tak, aby po zainstalowaniu wszystkich okien na danej ścianie
budynku uzyskać równe linie poziomów i pionów "rysunku" okien.
1. Wyjąć skrzydła z ramy okiennej (ościeŜnicy)
2. Wpasować ramę w otwór okienny
3. Ustawić ramę w poziomie, pionie oraz odpowiedniej płaszczyźnie z zachowaniem
dystansu (fugi) wokół ramy o szer. minimum 1 cm . Fuga winna być
rozmieszczona równomiernie wokół ramy. W przypadku występowania węgarka rama winna mieć równieŜ w stosunku do niego dystans o szer. minimum 1 cm.
4. Ramę okienną ustawia się w otworze za pomocą klinów rozmieszczając je tak,
aby znajdowały się jak najbliŜej punktów mocowania ramy w ościeŜu i wiązań
czopowych ramy.
5. Rodzaj materiału ościeŜa oraz jego konstrukcja decyduje o sposobie mocowania:
•

materiał ceramiczny, beton: dybel rozporowy, kotwy montaŜowe,

•

drewno, beton komórkowy, cegły kratowe, pustaki szczelinowe: śruby z gwintem
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nacinającym,
•

styropian (izolacje termiczne): kotwy montaŜowe.

Przy zastosowaniu kotew montaŜowych naleŜy obowiązkowo stosować rozpórki stałe
lub mechaniczne.
1. Dyble i kotwy rozmieszcza się w odległości od 15 do 20 cm od naroŜy ramy
okiennej.
2. Ilość zamontowanych dybli lub kotew zaleŜy od wymiarów okna - przy czym
maksymalny rozstaw dybli lub kotew nie powinien przekraczać 60 cm
3. Element ramy, w którym montowane są zawiasy naleŜy montować do ościeŜa
dodatkowym dyblem lub kotwą.
4. Wkręcenie wkrętów dyblowych lub kotwowych nie moŜe spowodować
odkształcenia ramy, wobec czego przed ostatecznym dokręceniem śrub
rozporowych naleŜy umieścić w fugach, między ramą, a ościeŜem, przekładki
drewniane o grubości szczeliny - jak najbliŜej punktów montaŜowych.
5. Zamontować skrzydła w ramie i sprawdzić prawidłowość funkcjonowania skrzydła
(rozwieranie, uchylanie).
6. Prawidłowo zamontowane okno nie wymaga regulacji, jeŜeli jednak zachodzi taka
potrzeba naleŜy dokonać niezbędnych korekt w odpowiednich punktach okuć
mając na uwadze:
o

maksymalne odchylenie skrzydła od ramy (zaczepy mimośrodowe),

o

regulacja zawiasów na „środku” zakresu,

o

równomierne rozłoŜenie przymyku skrzydła (5-6 mm) na całym obwodzie.

7. W przypadku, gdy długość ramy między wiązaniami czopowymi przekracza 150
cm. (drzwi balkonowe, drzwi zewnętrzne, słupek ruchomy - naleŜy stosować
rozpórki stałe lub mechaniczne przed wykonaniem czynności uszczelniania.
Uszczelnienie dystansu (fugi) między ościeŜem, a ramą okienną dokonuje się przy
uŜyciu środków plastycznych oraz elastycznych.
Zalecanym środkiem wilgotność powietrza, wielkość szczeliny, wielkość wzrostu
objętości pianki, czas utwardzania, spręŜystość po
utwardzeniu.
8. Unikać kładzenia pianki na całej szerokości ramy (uwzględnić w/w uwagi).
Prawidłowo połoŜona pianka nie powinna wypłynąć poza płaszczyzny ramy.
9. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, usunąć kliny montaŜowe i rozpórki.
10. Miarą wewnętrzną przeprowadzić pomiary oraz sprawdzić poziom i pion. Dokonać
ewentualnych korekt.
11. W przypadku potrzeby, uzupełnić szczelinę pianką poliuretanową, a nadmiar
obciąć ostrym noŜem (rys. 5) lub uzupełnić szczelinę silikonem (okładziny
ceramiczne). MoŜna stosować inne materiały uszczelniające przestrzegając
następującej zasady: "strona wewnętrzna musi być szczelniejsza niŜ
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zewnętrzna".
12. Po zakończeniu uszczelniania naleŜy ponownie sprawdzić prawidłowość
funkcjonowania okna i dokonać korekt w regulacji.

Dopuszczalne odchyłki:
Prawidłowo zainstalowane okno lub drzwi mogą wskazywać odchyłki:
1. Odchyłka pionu i poziomu 2 mm/m nie więcej jak 3 mm łącznie
2. RóŜnica długości przeciwległych elementów 1 mm
3. RóŜnica przekątnych wrębu ramy 2 mm.
Zalecane materiały i pomoce:
6. Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa
7. Taśma papierowa samoprzylepna do powierzchni akrylowych
8. Poziomica zapewniająca w/w pomiar.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót montaŜowych
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku
budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących
wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z
wymaganiami
specyfikacji technicznej stolarki, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej
ST.
6.2.1. Czy wykonano szczeliny infiltracyjne.
W celu uzyskania przez okna i drzwi balkonowe współczynnika infiltracji powietrza a =
0,5 ÷ 1,0 m3/(m.h.daPa2/3), naleŜy wykonać szczeliny infiltracyjne (wycięcia) w
uszczelkach przylgowych w górnych poziomych przylgach skrzydła. Wycięcia powinny
być wykonywane w obu przylgach (zewnętrznej i wewnętrznej) na długości 3,0%
całkowitej długości szczelin przylgowych. Wycięcia naleŜy wykonać w sposób
labiryntowy, tj. jedno wycięcie w uszczelce zewnętrznej usytuowane w środku rozpiętości
górnego poziomego ramiaka i dwa wycięcia w uszczelce wewnętrznej w odległości min.
5 cm od naroŜy.
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6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawność działania skrzydeł.
Ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi balkonowych powinien być
płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części okna lub drzwi
balkonowych. Siła potrzebna do uruchomienia okuć zamykających przy otwieraniu i
zamykaniu powinna być mniejsza niŜ 10 daN. Siła potrzebna do poruszenia
odryglowanego skrzydła powinna być mniejsza niŜ 8 daN.
Badania w czasie robót montaŜowych polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania
z wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta systemu
okien.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót montaŜowych stolarki, w
szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową),
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości osadzenia okien, parapetów zew. i wew.,
- prawidłowość wykonania obróbki ościeŜy okiennych wew.
Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.
6.4.2. Opis badań
6.4.2.1. Sprawdzenie jakości wykonania.
Badanie naleŜy wykonać zgodnie z PN-88/B-10085/A2, a wyniki porównać z
wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej.
6.4.2.2.

Sprawdzenie sprawności działania skrzydła.

Po zamocowaniu wyrobu na stanowisku roboczym w pozycji pionowej naleŜy przesunąć
mechanizm okucia zamykającego do
pozycji "otwarte". Skrzydło otworzyć do pozycji pełnego rozwarcia lub uchylenia, a
następnie ponownie zamknąć. Próbę sprawności działania skrzydła naleŜy wykonać trzykrotnie.
7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7
8.

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - nie wystepuje
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych,
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według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem
końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną (szczegółową) wykonania i odbiory robót, aprobatą techniczną.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji dokumenty wyszczególnione w
pkt. 1.7 ninijszej specyfikacji.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej robót montaŜowych stolarki okiennej z profili PCV, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty montaŜowe stolarki powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod
względem merytorycznym.
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być odebrane.
W takim przypadku naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
− jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,
− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót montaŜowych, wykonać je ponownie i
powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich
uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania osadzenia stolarki
z
zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego
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pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu stolarki po uŜytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej osadzonej stolarki, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór
ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z
obniŜonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy
wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych robotach.
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9.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montaŜowych stolarki moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót
montaŜowych stolarki 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.
Ceny jednostkowe wykonania robót i lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
montaŜowe stolarki uwzględniają:
–
–
–
–
–
–
–
–

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych
umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m,
odbiór i oczyszczenie stolarki, parapetów zew. i wew.
usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót
montaŜowych,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
likwidację stanowiska roboczego.

W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy
rusztowań niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od
poziomu terenu.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN - EN 205
PN-77/B-02011
PN-B-02151-3:1999
PN-EN 20140-3:1999
PN-EN ISO 717-1:1999
PN-B-05000:1996
PN-88/B-10085/A2
PN-B-13079:1997
PN-EN 514:2002
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12211:2001
PN-EN 12608:2003
BN-75/7150-03
DIN 7863
Instrukcja ITB 183
Instrukcja ITB 224
Instrukcja ITB 269/2002
AT-15-6038/2004

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część
III) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
- Szkło budowlane. Szyby zespolone
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z późn. zmianami).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późn. zmianami).
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