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B.00.00.WARUNKI OGÓLNE  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. A. Szebesty w Rabce Zdroju - wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót w zakresie robót ogólnobudowlanych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z: 

B.00.00.Warunki Ogólne  

B.01.01.Wymiana stolarki zewnętrznej i wewnętrznej  

B.01.02.Montaż drzwi stalowych  

B.01.03.Roboty malarskie  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić podczas 

wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

1.3.1 Roboty Tymczasowe 
Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie inżynierii 

wodnej zaliczania się:. 

− wykonanie niezbędnych objazdów wraz z tymczasową organizacją ruchu, 
− montaż i demontaż rusztowań, 
− wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę dróg technologicznych, montażowych oraz 

placów manewrowych, 

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania 
robót budowlanych 

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz związana z nimi organizacja ruchu należy do robót 

tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje: 

− opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz 
z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem, 

− opłaty/dzierżawy terenu, 
− przygotowanie terenu, 
− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu itp., 
− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
− koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego. 
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Konstrukcję nawierzchni objazdów ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. 

Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdów powinny posiadać Aprobatę 

techniczną. 

1.3.2. Prace Towarzyszące 
Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:. 

− opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 
− prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych 

odpadów, 
− koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania np. gruntu 

z wykopów do ponownego wbudowania,  
− opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 
− opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt montażu, 
− dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 
− opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej, 
− opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy, obiektu oraz reperów, dziennik budowy, książkę obmiarów 

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet 

dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt.. 

1.4.2. Zaplecze budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg 

technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów postojowych 

sprzętu i innych niezbędnych elementów i mediów. 

Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz 

uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
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określonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z 

organizacją budowy. 

1.4.4. Dokumenty budowy 

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły 

swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

Umową i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− BHP, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
− sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi. 

− rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
− metodę magazynowania materiałów, 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  

transportu, 
− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 
− sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me 

odpowiadają one wymaganiom. 

1.4.4.2. Dziennik budowy 
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 Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
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czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

1.4.4.3. Książka obmiarów 
Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający na 

rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

podstawowych zawartych w przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

miary określonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje się je do książki obmiarów. 

1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

− pozwolenie na budowę, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencję na budowie. 

 

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora  

i przedstawiane. 

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

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

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

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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− zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 
− możliwością powstania pożaru. 

Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany 

powiadomić odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących o ile obowiązek ten 

wynika z odrębnych przepisów.  

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na budowę. 

Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 

będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty za zajęcie terenu. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik może polecić, aby pojazdy niespełniające tych 

warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone do prac i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika. 
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1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. 

poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

- bariery na obrzeżach rusztowań, 

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

- pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 

- poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 

- wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty, 

- odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora/ 

Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika 

/Dyrektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Roboty budowlane (45000000-7) 
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1.6. Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Budowla–każdy obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak między innymi: 

oczyszczalnia ścieków, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci 

uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki. 

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundament i dach. 

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 właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 

po jego zakończeniu. 

Dyrektor – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna 

za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio 

wynikających z umowy. 

Europejska norma- oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako „standardy europejskie (EN)” 

lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”. 

Etap wykonania- należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Geodezyjna obsługa obiektu- tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów 

obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów− geodezyjnych nie zapewni 

prawidłowego wykonania obiektu. 

Gruntobeton – beton powstały z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub 

cementowo-bentonitowym. 

Inspektor – Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez 

Kierownika, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót w zakresie wynikającym z prawa budowlanego. 

Kierownik – Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona do 

koordynowania, wszystkich występujących rodzajów robót określonych pozwoleniem na budowę. 

Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Laboratorium- należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 

prowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzaj prowadzonych robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody badań 

oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa 

pracy i użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb 

ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentów grup 

wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów paliw i energii 

powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów wymiarów 

przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i 

jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów 

budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót 

budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty Podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

Roboty Tymczasowe – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania 

robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych 

Specyfikacja Techniczna – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych 

oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Zamawiający – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, 

odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień 

bezpośrednio wynikających z umowy. 
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1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora/ Kierownika. 

1.7.1. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

1.7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowią część umowy, a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, który podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie będą ważniejsze od wymiarów określonych 

na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

1.7.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym zarządzenia, 

regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, które są 

w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora/Kierownika o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej 

przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 
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1.7.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia. 

1.7.5. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i 

postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i / 

lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiającym i 

Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć 

cenę kontraktową. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Właściwości wyrobów i materiałów 

2.1.1. Właściwości  
Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo 

budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach 

technicznych.  

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 

również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie 

realizacji robót. 

2.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów, będą formowane w hałdy 

i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót, lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy, lub wskazań Inspektora/ Kierownika. 

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora/ 

Kierownika . 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, 

zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.  

Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić Inspektorowi 

dokumenty potwierdzające oprócz dopuszczonego terminu ważności (jeżeli dany produkt taki 

posiada), dokumenty potwierdzające sposób jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, 

certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 

W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez wykonawcę o 

dopuszczeniu takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy przedstawiony sposób 

magazynowania materiału przez wykonawcę odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z 

posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do 

celów budowlanych. 

Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych oraz takich 

których niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości. 

2.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 
Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i 

wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów 

oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach 

doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. Materiał powinien być 

zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczących zabezpieczeń podczas transportu, 

sposobie rozmieszczenia oraz środków transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadać 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) 

dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ładunek 

sypki może być przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo 

odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę. 

2.4. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 
Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, materiałowych 

lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć parametry techniczne 

podane przez producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące w Polsce. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrów 

technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i za usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub 

uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać w okresie gwarancji. W przypadku nie 

osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, lub uszkodzeń spowodowanych użyciem 
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wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  wyrobów (towarów, urządzeń) wykonawca na 

własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie, 

lub wymieni je na nowe, spełniające wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak 

wykonana, aby nie zakłócić ciągłości robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie 

wymaganych rezultatów, bądź nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca będzie zobowiązany 

do ich wymiany na własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych materiałów, 

urządzeń i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na 

własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie wystąpiły z 

tytułu dostawy wadliwych materiałów. 

2.5. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 
Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w 

miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza się składowania 

bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w 

poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż: 

− 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 
− 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 

15kV, 
− 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie 

przekraczającym 30kV, 
− 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie 

przekraczającym 110kV, 
− 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  

Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien odbywać 

się w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na czas wykonywania 

tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 

rozsunięcia się lub spadnięcia. 

Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 

− materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej 
niż 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów 

− materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczających 10 warstw. 

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

− 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 
− 5 m- od stałego stanowiska pracy 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian obiektu budowlanego. 
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2.6. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 
Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym i jakościowym 

odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy sprawdzić pod względem 

zgodności z aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. Należy również wyrywkowo sprawdzić 

jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, obecność korozji. 

2.7. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli Inspektor/Kierownik zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ 

Kierownika. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ 

Kierownika. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie 

przewidzianym umową. 

Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych elementów 

(materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie 

dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do transportu drogowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
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Środki transportu niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora/ 

Kierownika, do prac. 

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

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

– projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji, 

– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o dużych gabarytach lub masie). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 

oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Próbne odcinki wzorcowe 
Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, które roboty 

wymagają konieczności wykonania próbnych odcinków wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinków 

wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem robót powinien wykonać odcinki wzorcowe o parametrach 

określonych w PZJ.  
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Po wykonaniu odcinków wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi w odpowiadających im 

specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy ocenia poprawność ich wykonana.  

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez 

określenie lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może przystąpić do 

wykonania dalszych odcinków. Jakość, parametry i technologia wykonania dalszej części robót nie 

może być niższa od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodności pomiędzy 

odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiązek 

doprowadzenia odbieranych robót do parametrów nie niższych niż odcinek wzorcowy, na własny 

koszt. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji 

technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor/ 

Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

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

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą 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 /Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika 
Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor/Kierownik, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

specyfikacji technicznej na podstawie wyników własnych badań kontrolnych, jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor/Kierownik powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacji technicznej. Może również 

zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do obrotu 

zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają: 

certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 

aprobata techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego, 

deklarację zgodności z: 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiednich 

Polskich Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 

specyfikacji technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji technicznej, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone. 

Do wglądu na żądanie Zamawiającego. 
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6.7. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde żądanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

− obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, 
podanej na początku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów 
zewnętrznych należy rozpocząć stale od dolnego lewego narożnika budynku, 
prowadząc obliczenia w kierunku ruchu wskazówek zegara), 

− przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność 
wpisywania wymiarów: szerokość, długość, wysokość ilość, 

− długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

− objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez 
średni przekrój, 

− ilości obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji technicznej, 

− powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona 
przez średnią szerokość. 

 

Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla danych robót 

nie wymagają tego inaczej, 

7.3. Dokładność obliczeń 
Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do  

− liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletów) 
− jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra 

sześciennego) 
− trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra) 
− czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)  
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub 

w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora /Kierownika. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem/Kierownikiem. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

− odbiór elementu wzorcowego 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych 

pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją technicznąi uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor/Kierownik. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora /Kierownika. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

− recepty i ustalenia technologiczne, 
− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

specyfikacją techniczną, 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z specyfikacją techniczną, 
− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 
specyfikacją techniczną, i dokumentacją projektową, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów  w 

okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZ ĄCYCH  

9.1. Wymagania ogólne 
Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w odpowiedniej specyfikacji. 

Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji oferty. 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacjach 

technicznych i w Dokumentacji projektowej. 

 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków oraz strat, a także transportu na teren budowy i 
wbudowania, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) , 
− zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy 

oraz innych dokumentów do niej załączonych. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Rozliczenie Robót Tymczasowych 
W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych niezbędnych 

do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.  

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszących 
W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących niezbędnych 

do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Elementy Dokumentacji 
Z pkt. 1 

10.2. Przypisy przywołane 

10.2.1 Ustawy, rozporządzenia i wytyczne 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 
poz. 290). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
2015, poz. 2164). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 
2016 r. Nr 0, poz. 1570). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 
2016 r. Nr 0, poz. 655). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r. Nr 0, poz. 191). 
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– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 
r. Nr 0, poz. 1125).  
– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 
2016 r. Nr 0, poz. 672). 
– Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 
469). 
– Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031). 
– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 
2017 r. poz. 128).  
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., 
poz. 460). 
 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  
szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129). 
– Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  
25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  –  w  sprawie  
dziennika  budowy,  montażu  i rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  
zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. 
U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r.  
w  sprawie  krajowych  ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968) 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  
informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia  (Dz. U.  z  2003  r.  Nr  120,  poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 
844 – tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 
r. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 
Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30). 
– Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  
lutego  1995  r.  w sprawie  rodzaju  i zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  
oraz  czynności  geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie 
(Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 
– Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 
2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy 



25 
 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań 
zabytków (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789). 
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz.1923). 
– Rozporządzenie  (WE)  nr  2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  5  
listopada  2002  r.  w  sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
– Rozporządzenie  Komisji  (WE)  nr  213/2008  z  dnia  28  listopada  2007  r.  
zmieniające  rozporządzenie  (WE)  nr 2195/2003  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  
sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  oraz  dyrektywy 2004/17/WE  i  
2004/18/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  dotyczące  procedur  udzielania  
zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. 
– Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  I  Rady  (UE)  NR  305/2011  z  dnia  9  
marca  2011  r.  ustanawiające zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  
wyrobów  budowlanych  i  uchylające  dyrektywę  Rady 89/106/EWG. 

10.2.2 Normy 
– PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne. 
– PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach. 
– PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: 
Instalacje elektryczne. 
 

 10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 
2015 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom  I,  II,  
III,  IV,  V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki  techniczne,  COBRTI  INSTAL,  wydane  przez  Centralny  Ośrodek  
Badawczo-Rozwojowy  Techniki instalacyjnej INSTAL: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa 2001, Zeszyt 
3, 
• Warunki  techniczne  wykonanie  i  odbioru  sieci  ciepłowniczych  z  rur  i  elementów  
preizolowanych,  Warszawa 2002, Zeszyt 4, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 
9, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, 
Zeszyt 5, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 
6, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociągowych, Warszawa 2003, 
Zeszyt 7, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru węzłów ciepłowniczych, Warszawa 2003, 
Zeszyt 8, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, 
Zeszyt 12. 
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B.01.01.WYMIANA STOLARKI ZEWN ĘTRZNEJ I WEWN ĘTRZNEJ  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. A. Szebesty w Rabce Zdroju - wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wymianą 

stolarki wewnętrznej i zewnętrznej na potrzeby Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. A. 

Szebesty w Rabce Zdroju - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

Specyfikacja  dotyczy  montażu  drzwi  balkonowych  i  okien  z  PCW,  aluminium  oraz  z  drewna  i  

obejmuje  wykonanie następujących czynności: 

– przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi lub okien, 

– usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach, 

– uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 
− ochrony środowiska, 
− warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów (45421100-5) 

 

1.6. Określenia podstawowe, 
Okno  –  ruchomy  lub  stały  element  budowlany  służący  do  zamykania  otworu  w  ścianie  lub  

dachu,  który  zapewnia odpowiednią  izolacyjność  i  przepuszczalność  światła  oraz  umożliwia  

wentylację.    Okno  składa  się  z  ościeżnicy  i  z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł (stałych lub 

ruchomych) lub z samej oszklonej ościeżnicy. 

Ościeżnica  –    element  stanowiący  obramowanie  okna  lub  drzwi,  umożliwiający  zamocowanie  

ich  do  struktury budynku.  
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Krosno – rama zastępująca ościeżnicę  lub  stanowiąca  jej  uzupełnienie  od strony zewnętrznej. 

Grubość elementów krosna jest mniejsza od szerokości. 

Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub 

bezpośrednio w otworze budowlanym. 

Skrzydło prawe –  skrzydło,  które w widoku  od strony zawiasów ma  zawiasy z prawej strony a  po  

zamocowaniu  w ościeżnicy  (krośnie)  lub  bezpośrednio  w  otworze  budowlanym,  obrót  jego  przy  

zamykaniu  jest  zgodny  z  ruchem wskazówek zegara. 

Skrzydło  lewe  –  skrzydło,  które  w  widoku  od  strony  zawiasów  ma  zawiasy  z  lewej  strony  a  

po  zamocowaniu  w ościeżnicy  (krośnie)  lub  bezpośrednio  w  otworze  budowlanym,  obrót  jego  

przy  zamykaniu  jest  przeciwny  do  ruchu wskazówek zegara. 

Drzwi balkonowe – ruchomy element budowlany mający cechy konstrukcyjne okna, spełniający 

jednocześnie funkcję okna i drzwi; okno o wysokości drzwi umożliwiające dostęp lub przejście. 

Ślemię  –  poziomy  kształtownik  znajdujący  się  między  dolnym  a  górnym  ramiakiem  ościeżnicy,  

występujący  w przypadku stosowania poziomego podziału otworu okiennego lub drzwiowego. 

Nadproże – element konstrukcyjny znajdujący się nad górnym poziomym ramiakiem ościeżnicy. 

Naświetle – ruchomy lub stały  element ściany, usytuowany pomiędzy ślemieniem i nadprożem drzwi 

przepuszczający światło  pomiędzy  pomieszczeniami.  Naświetle  składa  się  z  ościeżnicy  i  

oszklonego  skrzydła  lub  z  samej  oszklonej 

ościeżnicy. 

Okno i drzwi balkonowe  krosnowe  – okno  i  drzwi  balkonowe  mające  jedną  warstwę  skrzydeł,  

w których  zamiast ościeżnicy występuje krosno. 

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe – okno i drzwi balkonowe mające jedną warstwę skrzydeł, 

szklonych szybami zespolonymi. 

Okno  i  drzwi  balkonowe  zespolone  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  dwie  warstwy  skrzydeł,  

w  którym  skrzydło zewnętrzne i wewnętrzne połączone jest w jeden zespół. 

Okno  i  drzwi  balkonowe  skrzynkowe  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  dwie  warstwy  

skrzydeł,  w  którym  na zewnętrznej stronie ościeżnicy jest umocowane krosno, umożliwiające 

otwieranie skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia. 

Okno  i  drzwi  balkonowe  półskrzynkowe  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  dwie  warstwy  

skrzydeł,  w  którym  na zewnętrznej stronie  progu  i  nadproża  są  umocowane  krośniaki,  

umożliwiające  otwieranie  skrzydeł  zewnętrznych  do wewnątrz pomieszczenia. 

Okno i drzwi balkonowe ościeżnicowe (polskie) – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy 

skrzydeł, w którym skrzydła zewnętrzne otwierają się na zewnątrz a wewnętrzne do wewnątrz 

pomieszczenia. 

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku między stojakami 

ościeżnicy ma jedno skrzydło. 

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku między stojakami 

ościeżnicy ma dwa skrzydła umieszczone obok siebie. 
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Okno  trój-  i  wielodzielne  –  okno,  które  w  widoku  między  stojakami  ościeżnicy  ma  trzy  lub  

więcej  skrzydeł umieszczonych obok siebie. 

Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło lub 

jeden rząd skrzydeł. 

Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między progiem i 

nadprożem ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą. 

Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lub 

krośnie. 

Okno otwierane stałe – okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz nieotwierane 

szklone części. 

Okno  i  drzwi  balkonowe  rozwierane  –  okno  i  drzwi  balkonowe,  w  których  skrzydła  są  

otwierane  przez  ich  obrót względem osi pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie skrzydeł. 

Okno,  naświetle  uchylne  –  okno,  naświetle,  w  którym  są  skrzydła  otwierane  przez  obrót  

względem  osi  poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła. 

Okno  odchylne  –  okno,  w którym  skrzydła  są  otwierane  przez  obrót  względem  osi  poziomej,  

przechodzącej  przez górną krawędź skrzydła. 

Okno obrotowe – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi pionowej 

nieprzechodzącej przez krawędzie skrzydła. 

Okno przechylne – okno, w którym skrzydła są otwierane względem osi poziomej nie- przechodzącej 

przez krawędzie skrzydła. 

Okno przesuwane – okno, w którym skrzydła są otwierane przez przesunięcie w kierunku poziomym 

lub pionowym w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany. 

Dyble  ramowe  (klocki  rozporowe)  –  rozprężne  łączniki  metalowe  lub  z  rozporową  częścią  

tworzywową, przeznaczone do bezpośredniego montażu okien i drzwi balkonowych. 

Wkręty ramowe – specjalne wkręty z gwintem na całej długości, przeznaczone do bezpośredniego 

montażu okien i drzwi balkonowych. 

Klocki  dystansowe  –  klocki  drewniane  lub  z  tworzywa  sztucznego,  przeznaczone  do  ustawienia  

okna  w  otworze (usuwane po zamontowaniu okna). 

Klocki podporowe – elementy sztywne (praktycznie nieodkształcalne pod  wpływem obciążeń lub 

zmian temperatury i wilgoci) zapewniające skuteczne przeniesienie ciężaru okna na ościeże, z reguły 

wykonane z tworzywa sztucznego lub twardego, impregnowanego drewna. 

Konsola – element stalowy przeznaczony do podparcia okien montowanych w strefie izolacji 

termicznej (wysuniętych poza lico muru), pozwalający na regulację położenia okna po zamocowaniu 

w ościeżu. 

Jednostka ładunkowa kontenerowa – jednostka ładunkowa uformowana przy użyciu kontenera. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 
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1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1. Rodzaje materiałów 

Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi balkonowych: 

– okna i drzwi, 

– obróbki, 

– materiały uszczelniające, 

– inne wyroby i materiały. 

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  montażowych  okien  i  drzwi  balkonowych  powinny  

odpowiadać wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  europejskich  

ocenach  technicznych,  aprobatach technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2018  r.,  a  po  

zakończeniu  okresu  ich  ważności  w  krajowych  ocenach technicznych). 

2.2.1.1. Okna i drzwi 

Okna i drzwi balkonowe powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane 

przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016-10.   

Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi balkonowe są 

wykonane, łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada 

powinna być zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ na 

trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez powołanie 

odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych – wydanych do 31 

grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych. 

Producent powinien  również podać  informacje dotyczące  konserwacji okien  i drzwi balkonowych 

oraz ich  części podlegających wymianie. 

Wymagane  właściwości  okien  i  drzwi  balkonowych  powinny  być  określone  zgodnie  z  zasadami  

podanymi  w dokumentach  odniesienia  zestawionych  w  tablicy  E.1  „Odrębne  określanie  

właściwości  dla  okien”  i  sklasyfikowane według tablicy 1 „Klasyfikacja właściwości okien” 

zamieszczonych w PN-EN 14351-1+A2:2016-10. 

Rozwiązania  materiałowo-konstrukcyjne  wraz  z  wymaganiami  jakościowymi,  parametry  

techniczne  oraz właściwości eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową. 
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2.2.1.2. Obróbki 

Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także obróbki progów drzwi balkonowych i/lub materiały, z 

których wyroby są wykonywane  powinny  spełniać  wymagania  dokumentacji  projektowej  oraz  

odpowiednich  norm,  europejskich  ocen technicznych  lub  aprobat  technicznych  –  wydanych  do  

31  grudnia  2018  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności krajowych ocen technicznych. 

2.2.1.3. Materiały uszczelniające 

Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami balkonowymi a ścianą mogą być 

stosowane, w zależności od rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, 

wewnętrzne), materiały zestawione w tablicy 1 niniejszej specyfikacji. 

 

Wymienione  materiały  nie  mogą  wydzielać  szkodliwych  substancji  oraz  wchodzić  w  reakcje  

chemiczne  z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. 

Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 

projektowej a także spełniać wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub 

aprobat technicznych – wydanych 

do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych oraz 

zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych. 

2.2.1.4. Inne wyroby i materiały 

Przy montażu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje się także inne wyroby i materiały: 

• elementy mocujące okno/drzwi balkonowe w ościeżu: 

– kołki rozporowe (dyble), 

– kotwy, 

– śruby, wkręty, 

• elementy podporowe i dystansowe: 

– klocki, belki drewniane,  

– podkładki, kątowniki stalowe, konsole, 

• elementy wykończeniowe: 

– listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 

– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 
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Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 

projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub 

aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności 

krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne) 

producenta okien lub drzwi balkonowych. Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju 

ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania. 

 

2.2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi balkonowych   

Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi balkonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 

spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

niniejszej specyfikacji technicznej, 

– każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykietę 

identyfikacyjną, 

– wyroby  i  materiały  konfekcjonowane  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  

naruszenia zamknięcia)  i  oznakowane  w  sposób  umożliwiający  ich  pełną  identyfikację  (pełna  

nazwa  wyrobu,  ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  materiałów  i  wyrobów  

budowlanych,  zgodnie  z właściwymi  przepisami,  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  

krajowym  bądź  do  jednostkowego  zastosowania (kopie deklaracji właściwości użytkowych, 

certyfikatów oświadczenie producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu 

budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualną dokumentacją 

techniczną, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne/zalecenia 

stosowania wyrobów, karty charakterystyki wyrobów, informacje o zawartości substancji 

niebezpiecznych, itp., 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia montażu 

okien i drzwi balkonowych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminów  przydatności  do  

stosowania  odpowiednich wyrobów). 

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

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi balkonowych 

Okna  i  drzwi  balkonowe  z  drewna  i  tworzyw  sztucznych  należy  przechowywać  zgodnie  z  

wymaganiami  normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich 

producenta. 

Okna  i  drzwi  balkonowe,  z  wyjątkiem  wyrobów  uformowanych  w  jednostki  ładunkowe  

kontenerowe,  należy przechowywać  w  magazynach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  i  

przewiewnych,  zabezpieczonych  przez opadami atmosferycznymi. 



33 

 

Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi 

instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm, 

europejskich ocen technicznych bądź aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2018  r.,  a  

po  zakończeniu  okresu  ich  ważności  krajowych  ocen technicznych. 

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  opakowanych  pozostałych  wyrobów  i  

materiałów  powinno  być kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przez  zawilgoceniem,  opadami  

atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed działaniem promieni słonecznych.  

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych  

opakowaniach,  w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 

Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, równe. 

Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego 

podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi balkonowe  należy  ustawiać  na  legarach  ułożonych  

równolegle  do  siebie.  Wysokość  legarów  powinna  wynosić  co 

najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od 

czynnych urządzeń grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniami, przy  zachowaniu  warunków  bezpieczeństwa.  W  

zależności  od  stopnia  wykończenia  powierzchni  okien  i  drzwi 

balkonowych  oraz  rodzaju  podłoża  w  magazynie,  wyroby  należy  przechowywać  zgodnie  z  

zasadami  podanymi  w tablicy 2. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Montaż okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  
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środowiska,  a  także  bezpieczne  dla  brygad roboczych  wykonujących  montaż  okien  i  drzwi  

balkonowych.  Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić 

wymagania producenta stosowanych materiałów i wyrobów. 

Przy montażu okien i drzwi balkonowych należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, 

elektronarzędzia i sprzęt do: 

a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w ościeżach, 

c) transportu technologicznego wyrobów, 

d) wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
4.2.1. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 

Wyroby  i  materiały  do  montażu  okien  i  drzwi  balkonowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  

samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. 

Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi 

balkonowych w środkach  transportu  powinny  być  zgodne  z  wymogami  podanymi  w  normie  PN-

B-0500  oraz  z  wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami  norm 

przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

4.2.2. Zasady ładowania okien i drzwi balkonowych na środki transportu 

4.2.2.1. Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym 

Wyroby  należy  ustawiać  w  jednej  warstwie,  pionowo  w  rzędach  tak,  aby  płaszczyzny  skrzydeł  

były  równoległe  do podłużnej  osi  pojazdu,  z  tym  że  okna  –  na  progach  ościeżnic,  drzwi  

balkonowe  –  na  stojakach  ościeżnic.  Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających 

wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła 

okiennego. 

4.2.2.2. Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym  

Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do 

podłużnej osi wagonu (środka pływającego), z tym że: 

a) okna – na progach ościeżnic, 

b) drzwi balkonowe: 

– o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu ościeżnicy, 
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– o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku ościeżnicy. 

Wyroby  nieszklone,  w  których  okucia  zamykające  wystają  ponad  powierzchnię  skrzydła,  należy  

przesunąć względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła. 

Zaleca  się  ładowanie  wyrobów  w  dwóch  lub  trzech  warstwach  pod  warunkiem,  że  wysokość  

bloku  nie  może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu. 

  

4.2.3. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 

Ustawione  wyroby  w  środkach  transportowych  należy  łączyć  w  bloki.  Połączenia  powinny  

zapewniać  stabilność  i zwartość  ładunku  oraz  zabezpieczać  go  przed  przemieszczaniem  i  

uszkodzeniem  wyrobów.  Wyroby  należy zabezpieczać przez: 

a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 

b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 

c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 

d) łączenie  rzędów  w  bloki  w  transporcie  kolejowym  i  wodnym  za  pomocą  rozpór  a  w  

transporcie  drogowym  za pomocą elementów mocujących, 

e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 

f) ustawienie w przestrzeni między drzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie 

blokowały drzwi. 

W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak 

dolną. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi balkonowych 

Do montażu okien i drzwi balkonowych można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, 

przykryciu budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). 

Osadzenie  okien  przed  zakończeniem  robót  mokrych  jest  możliwe  przy  zapewnieniu  

odpowiednich  warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. 

W  przypadku  okien  drewnianych  należy  nie  dopuścić  do  ich  zawilgocenia  na  skutek  wilgotności  

względnej powietrza  w  pomieszczeniach  (kondensacji  pary  wodnej  na  elementach  okien).  

Wymagane  jest  więc  sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego 

wietrzenia pomieszczeń w okresie jesienno-zimowym. 
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W  ścianach  z  ociepleniem  zewnętrznym  okna  i  drzwi  balkonowe  należy  wbudowywać  przed  

wykonaniem ocieplenia. 

Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi balkonowych w budynkach nowych należy 

sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ścian, 

– rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

– czy  wymiary  okien  i  drzwi  balkonowych  oraz  otworów  umożliwiają  prawidłowe  ustawienie  i  

podparcie  okien  z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a 

ościeżnicą. 

– przygotować  otwory  do  montażu  –  usunąć  wszelkie  dostrzeżone  nieprawidłowości  i  oczyścić  z  

pyłu,  kurzu, zanieczyszczeń oraz gruzu. 

Odchyłki od wymiaru nominalnego powinny wynosić dla otworów: 

•  do 3 m z nieprzygotowanym ościeżem ±12 mm, 

• od 3 do 6 m z nieprzygotowanym ościeżem ±16 mm, 

• do 3 m z gotowym ościeżem ±10 mm, 

• od 3 do 6 m z gotowym ościeżem ±12 mm.    

 

5.2.2. Ogólne zasady montażu okien i drzwi balkonowych 

5.2.2.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w ościeżu 

Okno i/lub  drzwi balkonowe należy sytuować  w ościeżu  tak, aby nie powstały mostki termiczne,  

prowadzące  do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni 

ościeża. 

Na  wewnętrznych  powierzchniach  ościeża  powinna  się  utrzymywać  temperatura  wyższa  o  

minimum  1°C  od temperatury punktu rosy. 

Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien: 

– w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany, 

– w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia izolacji termicznej, 

– w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – w licu muru lub przed licem muru. 

W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi balkonowe powinny być usytuowane tak, by 

węgarek zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości 

kształtownika ościeżnicy. 

W  budynkach energooszczędnych lub pasywnych ze ścianami dwuwarstwowymi z zewnętrzną 

izolacją termiczną okna  powinny  być  częściowo  lub  całkowicie  wysunięte  przed  lico  muru.  W  

przypadku  okien  mocowanych  z zastosowaniem  rozwiązań  systemowych  (konsole,  wsporniki,  

kątowniki  lub  ramy  nośne)  powinny  być  one 
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sytuowane w warstwie izolacji termicznej. 

5.2.2.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze 

Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniać: 

– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie  a wyrobem, pozwalający na zmiany wymiarów okna  /  

drzwi pod wpływem  temperatury,  wilgotności  oraz  ruchu  konstrukcji  budynku  nieograniczające  

funkcjonalności  okna  / drzwi, 

– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 

Do posadowienia progu ościeżnicy okien / drzwi stosuje się zgodnie z wytycznymi ich producenta 

klocki, kliny z impregnowanego  drewna  lub  z  PVC,  belki  drewniane  (czasami  elementy  

poszerzające  z  PVC,  o  ile  takie  są przewidziane  w  dokumentacji  producenta)  oraz  listwy  

progowe,  kształtowniki  aluminiowe,  kątowniki,  konsole  i wsporniki stalowe. 

Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 

Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość 

odkształcania się kształtowników okien. 

Przy montażu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych dolna szyna jezdna powinna być podparta 

stabilnie na całej długości, poprzez rozmieszczenie klocków podporowych pod szyną, z zachowaniem 

maksymalnych odstępów do 300 mm. 

Klocków podporowych nie stosuje się w przypadku montażu okien przy użyciu konsoli, wysuniętych 

przed lico muru i usytuowanych w warstwie izolacji termicznej. 

Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania 

klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 

Klocki  dystansowe,  służące  do  ustalenia  pozycji  okna  w  otworze,  po  zamocowaniu  ościeżnicy  

powinny  być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 

Minimalne  wymiary  szczelin  między  ramą  ościeżnicy  a  ościeżem  umożliwiające  konieczne  

odkształcanie  się kształtowników okien lub drzwi balkonowych podane są w tablicy 3 i 4 niniejszej 

specyfikacji, zgodnie z pkt. 5 

Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Część  B  –  Roboty  

wykończeniowe,  zeszyt  6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 rok.   
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Tablica  3.  Minimalna  szerokość  szczelin  między  ramą  ościeżnicy  a  ościeżem  przy  

uszczelnieniach  kitami elastycznymi*   
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5.2.2.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w ościeżu 

Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były 

przenoszone za pośrednictwem  łączników  na  konstrukcję  budynku,  a  funkcjonalność  okien  była  

zachowana,  tzn.  ruch  skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. 

Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 

Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) 

i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe/dyble, kotwy i śruby/wkręty. 

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a wyłącznie 

do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 

Kołki  rozporowe/dyble  stosuje  się  do  betonu,  muru  z  cegły  dziurawki,  pustaków  ceramicznych  i  

cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. 

Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu,  cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły 

dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału ościeży. 

Kotwy budowlane  powinny  być  stosowane  wszędzie  tam,  gdzie  odstęp  ościeżnicy  jest  zbyt  duży 

do  stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian 

warstwowych. 

W  przypadku  okien  aluminiowych  z  kształtowników  z  przekładkami  termicznymi  ww.  łączniki  

mocowane  są  do komory  wewnętrznej  kształtownika  lub  w  osi  zintegrowanego  profilu  za  

pośrednictwem  podkładki  metalowej, 

wykluczającej przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 

5.2.2.4. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych przed lico muru 

Okna  wysunięte  całkowicie  lub  częściowo  przed  lico  ściany  zewnętrznej  mocuje  się  zgodnie  z  

rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej, przy użyciu: 

konsoli, wsporników lub kątowników stalowych stosowanych zgodnie z wytycznymi i wskazówkami 

ich producenta, specjalnych  ram  nośnych  z  odpowiednich  materiałów  przyklejanych  i  

mocowanych  mechanicznie  do  ścian  od zewnątrz (poszerzających wymiar ościeża), w których 

osadzone będą okna (okno wstawiane jest w przygotowaną 

ramę,  mocowane  wkrętami  ramowymi,  uszczelniane  i  izolowane  termicznie  metodą  

trójwarstwową  –  taśma paroszczelna  od  wewnątrz,  izolacja  z  pianki  poliuretanowej  w części  

środkowej  i  taśma  paroprzepuszczalna  od zewnątrz – lub wielofunkcyjna taśmą rozprężną), 

wsporników z dodatkowym wykorzystaniem podpór montowanych na zewnątrz muru, w miejscach 

przewidzianych dla klocków podporowych i dystansowych wraz z obudową ościeżnicy nośną ramką 

izolacyjną. 

5.2.2.5. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi balkonowych ze ścianą 

Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody 

opadowej od strony zewnętrznej oraz wilgoci z powietrza przenikającego z pomieszczenia od strony 

wewnętrznej. 

Przy  wykonywaniu  uszczelnienia  należy  przestrzegać  zaleceń  (wytycznych)  producenta  

materiałów uszczelniających, dotyczących: 



40 
 

– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 

– oczyszczenia powierzchni przylegania, 

– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 

– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 

Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. 

Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w formie taśm, folii 

uszczelniających, kitów trwale elastycznych (silikonów) nieprzepuszczających powietrza i pary 

wodnej. 

Uszczelnienie to powinno nie dopuszczać do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny 

między oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie 

między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy). 

Paroszczelność  uszczelnienia  po  stronie  wewnętrznej  okna  powinna  być  wyższa  niż  po  stronie  

zewnętrznej. 

Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 

materiałami. Warstwa  środkowa  to  izolacja  termiczna  wykonywana  z  pianki  wypełniającej  (np.  

pianki  poliuretanowej)  lub mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają 

izolację termiczną i akustyczną połączenia okna ze ścianą. Szczelina między ościeżnicą a ościeżem 

powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej. Pianki  stosowane  do  wypełnienia  

połączeń  (zaleca  się  pianki  dwuskładnikowe  o  kontrolowanym  spienianiu)  nie mogą wchodzić w 

reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych. 

Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim 

temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. 

Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a 

jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 

Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych lub taśm 

warstwowych bądź folii paroprzepuszczalnych. 

Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki sposób, 

aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 

materiałami. 

 

5.2.3. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi balkonowych 

5.2.3.1. Parapety zewnętrzne 

Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji 

projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania: 

– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna, 

– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm, 
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– mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne, 

– miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami 

rozprężnymi i silikonem, 

– połączenia  boczne  parapetu  z  ościeżami  oraz  w  narożu  (okno  –  mur  –  parapet)  powinny  

zapewniać  ciągłość uszczelnienia  (przykłady  uszczelnienia  parapetu  zewnętrznego  na  styku  z  

ościeżem  przedstawione  są  w załączniku  2  (rys.  Z2-16)  Warunków  technicznych  wykonania  i  

odbioru  robót  budowlanych.  Część  B  –  Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 r.), 

– przy  oknach  z  kształtowników  aluminiowych  lub  z  PVC  kołnierz  parapetu  powinien  być  

wprowadzony  pod  profil progowy ościeżnicy (wywinięcie kołnierza na profil ramy  ościeżnicowej  

bez  dodatkowego  uszczelnienia  taśmami rozprężnymi i silikonem nie zapewnia szczelności 

połączenia), 

– przy  oknach  drewnianych  kołnierz  parapetu  powinien  być  wprowadzony  w  miejsce  tzw.  

wydry  w  ramiaku progowym, 

– osadzenie  parapetu  z  kamienia  lub  elementów  ceramicznych  powinno  być  poprzedzone  

ułożeniem  na  styku ościeżnicy i ościeża izolacji przeciwwilgociowej wywiniętej na kształtownik progu 

ościeżnicy, tak jak w obróbkach drzwi balkonowych (pkt 5. niniejszej specyfikacji technicznej). 

Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 

– zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być rozmieszczone co 

250 cm), 

– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 

– wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 

– dostosowanie połączeń końcowych parapetów z ościeżami do konkretnego rozwiązania elewacji. 

5.2.3.2. Parapety wewnętrzne 

Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na 

obwodzie okna, z uwzględnieniem uszczelnienia pod progiem ościeżnicy. 

Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami 

przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna  styku parapetu z wrębem ościeżnicy 

powinna  być  tak  uszczelniona,  aby nie dopuścić do przedostawania się wody i pary wodnej do 

przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 

5.2.3.3. Obróbki progów drzwi balkonowych 

Progi  balkonowe  ze  względu  na  duże  zagrożenie  wodą  należą  do  miejsc  krytycznych,  trudnych  

do  uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna więc zawierać szczegółowe rozwiązania 

sposobów obrobienia tych miejsc. 

Obróbki progów balkonowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przy  uszczelnianiu  progów  należy  zachowywać  różnicę  poziomów  między  górną  krawędzią  

izolacji przeciwwilgociowej  płyty  balkonu  (tarasu)  a  przewidywanym  poziomem  wykończenia  
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powierzchni  balkonu.  Różnica poziomów wykończenia płyty balkonu i górnej krawędzi izolacji 

przeciwwilgociowej z materiałów rolowych, wywiniętej 

na kształtownik progu, powinna wynosić 15 cm. 

Odstępstwo  od  powyższego  wymogu  jest  dopuszczalne  tylko  w  przypadku,  gdy  w  dokumentacji  

przewidziano rozwiązania  systemowe obróbek  progów (taśmy uszczelniające,  kształtki wtopione w 

masę  hydroizolacyjną) bądź w płycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w 

pasie bezpośrednio przylegającym do progu drzwi 

balkonowych. 

5.2.4. Łączenie okien w zestawy 

Okna lub okna i drzwi balkonowe można łączyć w zestawy: 

– poziome, 

– pionowe. 

Połączenia  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  w  zestawach  muszą  zapewniać  szczelność  na  

przenikanie  wody opadowej i powietrza oraz właściwą współpracę łączonych elementów. 

5.2.4.1. Zestawy poziome 

Połączenia  w zestawy poziome okien  lub okien  i  drzwi  balkonowych  drewnianych  mogą  być  

wykonywane  na  „obce pióro”, osadzone we wrębach stojaków ościeżnic na całej ich wysokości, 

uszczelnione kitem silikonowym i skręcone za pomocą wkrętów o rozstawie nie większym niż 80 cm. 

Ościeżnice okien i drzwi balkonowych drewnianych mogą być 

również łączone przy zastosowaniu poszerzającego elementu pośredniego lub słupka. 

Połączenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z kształtowników aluminiowych 

bądź z tworzyw sztucznych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami 

producenta systemu. 

5.2.4.2. Zestawy pionowe 

Łączenie okien w zestawy pionowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową  i 

zaleceniami producenta systemu. 

Połączenia  takie  na  ogół  wymagają  zamocowania  dodatkowego  poziomego  elementu  między  

ościeżnicami stykających się okien. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi balkonowych  

Przed  przystąpieniem  do  montażu  okien  i  drzwi  balkonowych  należy  ocenić  stan  ścian  i  

przygotowania  ościeży  do robót montażowych oraz przeprowadzić kontrolę wyrobów i materiałów 

wykorzystywanych w tych robotach. 
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6.2.1.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi balkonowych 

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną, 

– rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia 

(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi), 

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 

– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegółowych 

specyfikacjach  

technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy o ile jest 

prowadzony, a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.2.1.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi balkonowych należy sprawdzić: 

– zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z aprobatą techniczną – wydaną do 31 grudnia 

2018 r., a po zakończeniu okresu jej ważności krajową oceną techniczną lub indywidualną 

dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 

– zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą 

specyfikacją techniczną, 

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 

dopuszczeniu do powszechnego    obrotu  (kopie  deklaracji  właściwości  użytkowych)  lub  

jednostkowego  zastosowania  wyrobów używanych  w  robotach  montażowych  (oświadczenie  

producenta  o  zapewnieniu  zgodności  wyrobu  budowlanego 

dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualną dokumentacją techniczną), 

– stan  opakowań  (oryginalność,  szczelność)  oraz  sposób  przechowywania  wyrobów  i  terminy  

przydatności materiałów uszczelniających. 

6.2.1.3. Badania w czasie robót 

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  robót  montażowych  z  

dokumentacją projektową,  wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami  technicznymi  lub  

instrukcjami  producentów.  Badania  te  w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu 

prawidłowości wykonania: 

– podparcia progu ościeżnicy, 

– zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na całym obwodzie ościeżnicy 

(zachowania odstępów 

między łącznikami mechanicznymi), 
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– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 

– uszczelnienia  zewnętrznego  i  wewnętrznego  szczeliny  między  oknem  a  ościeżem,  ze  

szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania 

zaleceń technologicznych, 

– obróbek progu drzwi balkonowych, 

– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i 

akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2.2. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową  oraz niniejszą specyfikacją techniczną, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 

– jakości robót montażowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest 

prowadzony dotyczące wykonanych robót. 

Badania  sprawdzające  jakość  wbudowania  okien  i/lub  drzwi  balkonowych,  według  pkt.  10.2.  

Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych. Część  B – Roboty 

wykończeniowe,  zeszyt  6  „Montaż okien  i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 rok: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych robót z dokumentacją  projektową  i  niniejszą  specyfikacją  techniczną  wraz  ze  

zmianami  naniesionymi  w  dokumentacji powykonawczej;  sprawdzenia  zgodności  dokonuje  się  

na  podstawie  oględzin  zewnętrznych  oraz  pomiarów długości i wysokości, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości 

elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie, 

c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości przekątnych nie 

powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m, 

d) sprawdzenie  prawidłowości  otwierania  oraz  zamykania  –  otwieranie  oraz  zamykanie  skrzydeł  

powinno odbywać  się  płynnie  i  bez  zahamowań,  otwarte  skrzydło  nie  powinno  pod  własnym  

ciężarem  samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

e) sprawdzenie  szczelności  zamontowanego  okna/drzwi  balkonowych  i  prawidłowości  regulacji  

okuć  – zamknięte  skrzydło  powinno  przylegać  równomiernie  do  ościeżnicy  zapewniając  

szczelność  między  tymi elementami. 
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f) sprawdzenie ewentualnego odkształcenia ram – odkształcenia, w tym zmiany kształtu i wymiarów, 

nie powinny w  istotny  sposób  pogorszyć  sprawności  działania  (funkcjonalności)  okien/drzwi  

balkonowych  oraz  powodować 

uszkodzeń  ich  elementów  (np.  wyrwania  lub  uszkodzenia  okuć,  uszczelek  i  ram,  korozji  bądź  

wypinania  okuć). 

Wielkość odkształceń ram nie powinna przekraczać: 

– okna z PVC           1,5 mm/1 m, 

– okna drewniane     1,0 mm/1 m, 

– okna aluminiowe    1,0 mm/1 m. 

Odkształcenia należy mierzyć na zamkniętych skrzydłach. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej 

specyfikacji technicznej,  w tym wymaganiami podanymi w pkt. 5., oraz opisane w dzienniku budowy 

o ile jest prowadzony i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 

wykonawcy. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
7.2.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi balkonowych 

Powierzchnię okien i drzwi balkonowych oblicza się w metrach kwadratowych: 

• w świetle zakrywanych otworów. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy  wbudowywaniu  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  elementami  ulegającymi  zakryciu  są  

mocowanie  ościeżnicy  na całym  obwodzie  oraz  izolacja  termiczna  i  uszczelnienie  (zewnętrzne,  

wewnętrzne)  szczeliny  między  oknem  a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie 

montażu okien i drzwi balkonowych. 
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W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a 

wyniki tych badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, uszczelnienie i 

izolację okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidłowo,  tj. zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną    i  zezwolić  na  przystąpienie  do  dalszych  prac  

(obsadzenie  parapetów  zewnętrznych  i  wewnętrznych, 

otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących). Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny 

prace ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W  takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

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

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku 

budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  

odbiorze  ostatecznym  robót  (pkt  8. niniejszej specyfikacji). 

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 jeżeli 

umowa taką  formę przewiduje . 

8.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  

ich  zakresu  (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją 

techniczną. Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  

podstawie  przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 

terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót o ile są 

prowadzone , 
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- dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub 

udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi 

przepisami, 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 

- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron 

umowy. 

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,  

przeprowadzić  badania zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.  niniejszej  ST,  porównać  je  z  

wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej 

oraz dokonać oceny wizualnej. 

Montaż  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  powinien  być  odebrany,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  

są  pozytywne,  a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi 

balkonowe nie powinny być przyjęte. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli  to  możliwe  należy ustalić  zakres  prac  korygujących  (np.  wskazać  na  konieczność  

regulacji  okuć),  usunąć niezgodności  robót  montażowych  z  wymaganiami  określonymi  w  

dokumentacji  projektowej  i  w  pkt.  5.  Niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna 

i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru, 

 

 

- jeżeli odchylenia  od  wymagań nie  zagrażają bezpieczeństwu użytkownika  oraz nie  ograniczają 

funkcjonalności  i trwałości  okien  i  drzwi  balkonowych  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  

dokonanie  odbioru  końcowego  z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 

ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

demontażu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i 

powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać m.in.: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
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- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi balkonowych z 

zamówieniem. Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  

pomiędzy  zamawiającym  a wykonawcą. 

8.2.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po 

użytkowaniu w tym okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  czasie  ewentualnych  robót  

poprawkowych,  związanych  z  usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  

oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.niniejszej specyfikacji. 

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej  a  

negatywny  do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  

zauważone  wady  w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZ ĄCYCH  

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
9.3. Podstawy  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  montażu  okien  i/lub  

drzwi balkonowych 

Wariant 1 

Podstawy rozliczenia montażu okien i/lub drzwi balkonowych stanowią określone w dokumentach 

umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilości wykonanych robót zaakceptowane przez 

zamawiającego. 

Ceny jednostkowe montażu okien i/lub drzwi balkonowych uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających  

wykonanie  robót  na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

– zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 

– ocenę  i  przygotowanie  ościeży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  

szczegółowej  specyfikacji technicznej, 
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– obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem 

izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 

– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

– obrobienie progów drzwi balkonowych, 

– regulację skrzydeł i okuć, 

– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 

– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej  

specyfikacji  technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  producentów  i  

wymaganiami  podanymi  w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji), 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 4 m od poziomu ustawienia rusztowań oraz 

koszty pomostów i barier zabezpieczających. 

Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 

Podstawę rozliczania montażu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w umowie kwota 

ryczałtowa za określony zakres robót obejmujący montaż okien i/lub drzwi balkonowych. 

Kwota ryczałtowa obejmująca montaż okien i/lub drzwi balkonowych uwzględnia koszty wykonania 

następujących robót montażowych oraz prac z nimi związanych, takich jak: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  montaż,  demontaż  i  pracę  rusztowań  niezbędnych  do  

wykonania  robót, niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 

– zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 

– ocenę  i  przygotowanie  ościeży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  

szczegółowej  specyfikacji technicznej, 

– obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem 

izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 

– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
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– obrobienie progów drzwi balkonowych, 

– regulację skrzydeł i okuć, 

– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 

– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej  

specyfikacji  technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  producentów  i  

wymaganiami  podanymi  w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji), 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 
1. PN-EN 107:2002 Metody  badań  okien  –  Badania  mechaniczne  (oryg.)  (wersja 

angielska). 

2. PN-EN 410:2011 Szkło  w  budownictwie  –  Określenie  świetlnych  i  słonecznych 

właściwości oszklenia. 

3. PN-EN ISO 717-1: 2013-08 Akustyka  –  Ocena  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach  i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych (oryg.) 

(wersja angielska). 

4. PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania (oryg.) (wersja 

angielska). 

5. PN-EN 1027:2016-04 Okna  i  drzwi  –  Wodoszczelność  –  Metoda  badania  (oryg.)  (wersja 

angielska). 

6. PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi – Odporność  na  wielokrotne  otwieranie  i  zamykanie  – 

Metoda badania (oryg.) (wersja angielska). 

7. PN-EN 1522:2000 Okna,  drzwi,  żaluzje  i  zasłony  –  Kuloodporność  –  Wymagania  i 

klasyfikacja. 
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8. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań. 

9. PN-EN 1627:2012 Drzwi,  okna,    ściany  osłonowe,  kraty  i  żaluzje  –  Odporność  na 

włamanie – Wymagania i klasyfikacja. 

10. PN-EN 1628+A1:2016-02 Drzwi,  okna,  ściany  osłonowe,  kraty    i  żaluzje  –  Odporność  na 

włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie 

statyczne (oryg.) (wersja angielska). 

11. PN-EN 1629+A1:2016-02 Drzwi,  okna,  ściany  osłonowe,  kraty  i  żaluzje  –  Odporność  na 

włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie 

dynamiczne (oryg.) (wersja angielska). 

12. PN-EN 1630+A1:2016-02 Drzwi,  okna,  ściany  osłonowe,  kraty  i  żaluzje  –  Odporność  na 

włamanie  –  Metoda  badania  dla  określenia  odporności  na  próby 

włamania ręcznego (oryg.) (wersja angielska). 

13. PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien,  drzwi  i  żaluzji  –  Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne. 

14. PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien,  drzwi  i  żaluzji  –  Obliczanie 

współczynnika  przenikania  ciepła  –  Część  2:  Metoda  komputerowa 

dla ram. 

15. PN-EN 12207:2017-01 Okna  i  drzwi  –  Przepuszczalność  powietrza  –  Klasyfikacja  (wersja 

angielska). 

16. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja. 

17. PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja (oryg.) 

(wersja angielska). 

18. PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania (oryg.) 

(wersja angielska). 

19. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja. 

20. PN-EN 12365-1:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi,okien,  

żaluzji  i  ścian  osłonowych  –  Część  1:  Wymagania 

eksploatacyjne i klasyfikacja. 

21. PN-EN 12365-2:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych – Część 2: Metoda badania liniowej 

siły ściskającej. 

22. PN-EN 12365-3:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych – Część 3: Metoda badania powrotu 

poodkształceniowego. 
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23. PN-EN 12365-4:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych – Część 4: Metoda badania powrotu 

poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu. 

24. PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi – Terminologia 

25. PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie 

współczynnika przenikania  ciepła metodą skrzynki grzejnej  – Część1: Kompletne okna i drzwi. 

26. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie 

współczynnika przenikania  ciepła metodą skrzynki grzejnej  – Część 2: Okna dachowe i inne okna 

wystające z płaszczyzny. 

27. PN-EN 13049:2004 Okna  –  Uderzenie  ciałem  miękkim  i  ciężkim  –  Metoda  badania, 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja. 

28. PN-EN 13115:2002 Okna  –  Klasyfikacja  właściwości  mechanicznych  –  Obciążenia 

pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne. 

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna,  drzwi  i  żaluzje  –  Odporność  na  wybuch  –  Wymagania  i 

klasyfikacja – Część 1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska). 

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna,  drzwi i żaluzje –  Odporność  na  wybuch  –  Metoda  badania  – Część 

2: Próba poligonowa (oryg.) (wersja angielska). 

31. PN-EN 13124-1:2002 Okna,  drzwi i żaluzje –  Odporność  na  wybuch  –  Metoda  badania  – Część 

1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska). 

32. PN-EN 13124-2:2004 Okna,  drzwi i żaluzje –  Odporność  na  wybuch  –  Metoda  badania  – Część 

2: Próba poligonowa (oryg.) (wersja angielska). 

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do 

wentylacji mieszkań – Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, 

montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych. 

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  połączone  z  oszkleniem  – 

Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i 

światła – Część 1: Metoda uproszczona. 

35. PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  powiązane  z  oszkleniem  – 

Obliczanie  współczynnika  przenikania  całkowitej  energii 

promieniowania  słonecznego  i  światła  –  Część  2:  Szczegółowa 

metoda obliczania. 

36. PN-EN 13420:2011 Okna  –  Zachowanie  się  pomiędzy  dwoma  różnymi  klimatami  – 

Metoda badania (oryg.) (wersja angielska). 

37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
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38. PN-EN 13501-5:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 

Część  5:  Klasyfikacja  na  podstawie  wyników  badań  oddziaływania 

ognia zewnętrznego na dachy (oryg.) (wersja angielska). 

39. PN-EN 14608:2006 Okna  –  Oznaczanie  odporności  na  obciążenia  w  płaszczyźnie 

skrzydła. 

40. PN-EN 14609:2006 Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne. 

41. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: 

Okna  i  drzwi  zewnętrzne  bez  właściwości  dotyczących  odporności 

ogniowej i/lub dymoszczelności (wersja angielska). 

42. PN-EN ISO 10140-1:2016-10 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej 

elementów  budowlanych  –  Część  1:  Zasady  stosowania  dla określonych wyrobów (oryg.) (wersja 

angielska). 

43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej 

elementów  budowlanych  –  Część  2:  Pomiar  izolacyjności  od dźwięków powietrznych (oryg.) 

(wersja angielska). 

44. PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07 Akustyka  –  Pomiar  

laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej elementów  budowlanych  –  Część  3:  Pomiar  izolacyjności  

od dźwięków uderzeniowych (oryg.) (wersja angielska). 

45. PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej 

elementów  budowlanych  –  Część  4:  Procedury  pomiarowe  i wymagania (oryg.) (wersja 

angielska). 

46. PN-EN ISO 10140-5:2011, PN-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014-09 Akustyka  –  Pomiar  

laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej elementów  budowlanych  –  Część  5:  Wymagania  

dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposażenia (oryg.) (wersja 

angielska). 

47. PN-EN 1990:2004, PN-EN 1990:2004/A1:2008, PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod – Podstawy 

projektowania konstrukcji. 

48. PN-EN 1991-1-4:2008, PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010, PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 

Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje  –  Część  1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania 

wiatru. 

49. PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka  budowlana  –  Ochrona  przed  hałasem  w  budynkach  –Część  

3:  Wymagania  dotyczące  izolacyjności  akustycznej  przegród w budynkach i elementów 

budowlanych. 

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

51. PN-B-10222:1998 Stolarka  budowlana  –  Okna  drewniane  krosnowe  do  piwnic  i 

poddaszy. 
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52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 

10.3 Przepisy przywołane 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 

poz. 1570 ). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016  r. Nr 0, 

poz. 655). 

– Ustawa z dnia 25 lutego 20011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015  r. Nr 0, poz. 1203). 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  

zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  

budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 

1129). 

– Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  

2012  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 

462, z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 

Nr 0, poz. 1422). 

- Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  

CPV  45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 

1990 rok. 
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B.01.02.MONTAŻ DRZWI STALOWYCH  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. A. Szebesty w Rabce Zdroju - wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu w pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 

stolarki drzwiowej stalowej dla zadania Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. A. Szebesty w 

Rabce Zdroju - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót:  

- Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej  

- Osadzenie stolarki drzwiowej stalowej  

- Otynkowanie ścianki nad otworem drzwiowym i wzdłuż pionowych ościeży. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 
− ochrony środowiska, 
− warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (45420000-7) 

1.6. Określenia podstawowe, 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

H stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów 

drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych 

(okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków. 

H okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do 

stolarki służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych 



56 
 

z jej użytkowaniem. 

H ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest 

mocowany w otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz 

ościeży. 

H ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, 

który jest przeznaczony do zabudowania stolarką 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Materiały stosowane powinny spełniać wymagania: 

• posiadać certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do norm 

polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie być oznaczone 

znakowaniem CE. 

• posiadać deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta – 

w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających niewielkie znaczenia dla 

zdrowia i bezpieczeństwa. 

 

Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót powinien się znajdować termin 

przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania materiałów do robót powinien być zgodny z wymaganiami 

producenta 

 

2.2.1.PIWNICE - KOTŁOWNIA 

DRZWI D1.1. (montaż istniejących drzwi EI30 Z D.K.2.1) 

- Drzwi stalowe pełne, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 

- Wymiary: zgodnie z projektem (otwór istniejący 100x212cm) 

- Odporność pożarowa EI30, potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 
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- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do montażu 

drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

2.2.2.PRZYZIEMIE – KORYTARZ, KLATKA SCHODOWA „A”, „C” I „F” 

DRZWI D.K.2.1.  

- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 

- Wymiary: zgodnie z projektem 

- Odporność pożarowa EI 60 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do montażu 

drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

DRZWI D.A.2.1.  

- Drzwi stalowe z wąską szybą, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 

- Wymiary: zgodnie z projektem (otwór istniejący 104x210cm) 

- Odporność pożarowa EIS60 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 
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Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do montażu 

drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

DRZWI D.C.2.1.  

- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 

- Wymiary: zgodnie z projektem (otwór istniejący 74x206 – należy poszerzyć o 16cm w celu uzyskania 

szerokości otworu 90cm)) 

- Odporność pożarowa EIS30 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do montażu 

drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

DRZWI D.C.2.2.  

- Drzwi stalowe z wąską szybą, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 

- Wymiary: zgodnie z projektem (otwór istniejący 107x208cm – należy zamurować o 7cm w celu 

uzyskania szerokości otworu 100cm) 

- Odporność pożarowa EIS30 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 
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Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do montażu 

drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

DRZWI D.C.2.3.  

- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 

- Wymiary: zgodnie z projektem (otwór istniejący 90x208 – należy poszerzyć o 10cm w celu uzyskania 

szerokości otworu 100cm) 

- Odporność pożarowa EIS30 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do montażu 

drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

DRZWI D.C.2.5.  

- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 

- Wymiary: zgodnie z projektem (otwór istniejący 101x203 – należy powiększyć o 5cm w celu 

uzyskania wysokości otworu 208cm) 

- Odporność pożarowa EIS60 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do montażu 

drzwi przystosowane do warunków istniejących. 
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DRZWI D.F.2.1.  

- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 

- Wymiary: zgodnie z projektem (do wymurowania ścianka gr.12cm) 

- Odporność pożarowa EIS60 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do montażu 

drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

2.2.3.NISKI PARTER – KLATKA SCHODOWA „A”, „C”, „F”, „H” I „I” 

DRZWI D.A.3.1.  

- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 

- Wymiary: zgodnie z projektem (istniejący otwór 95x212 – należy poszerzyć o 5cm w celu uzyskania 

szerokości otworu 100cm) 

- Odporność pożarowa EIS30 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do montażu 

drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

DRZWI D.C.3.2.  
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- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 

- Wymiary: zgodnie z projektem (istniejący otwór 107x207 – należy zamurować o 7cm w celu 

uzyskania szerokości otworu 100cm) 

- Odporność pożarowa EIS30 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do montażu 

drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

DRZWI D.F.3.1.  

- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 

- Wymiary: zgodnie z projektem (istniejący otwór 94x210 – należy poszerzyć o 6cm w celu uzyskania 

szerokości otworu 100cm) 

- Odporność pożarowa EIS30 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do montażu 

drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

 

DRZWI D.H.3.1.  

- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 
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- Wymiary: zgodnie z projektem (istniejący otwór 98x218 – należy poszerzyć o 2cm w celu uzyskania 

szerokości otworu 100cm i zmniejszyć o 10cm, aby uzyskać wysokość 208cm) 

- Odporność pożarowa EIS30 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do montażu 

drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

DRZWI D.I.3.1.  

- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 

- Wymiary: zgodnie z projektem (istniejący otwór 99x210) 

- Odporność pożarowa EIS30 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do montażu 

drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

 

 

 

2.2.4.WYSOKI PARTER – KLATKA SCHODOWA „A”, „C”, „F” 

DRZWI D.A.4.1.  
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- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 

- Wymiary: zgodnie z projektem (istniejący otwór 95x210 – należy poszerzyć o 5cm w celu uzyskania 

szerokości otworu 100cm) 

- Odporność pożarowa EIS30 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do montażu 

drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

DRZWI D.C.4.1.  

- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 

- Wymiary: zgodnie z projektem (istniejący otwór 93x210 – należy poszerzyć o 7cm w celu uzyskania 

szerokości otworu 100cm) 

- Odporność pożarowa EIS30 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do montażu 

drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

 

DRZWI D.C.4.2.  

- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 
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- Wymiary: zgodnie z projektem (istniejący otwór 93x208 – należy poszerzyć o 7cm w celu uzyskania 

szerokości otworu 100cm) 

- Odporność pożarowa EIS30 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do montażu 

drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

DRZWI D.C.4.3.  

- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 

- Wymiary: zgodnie z projektem (istniejący otwór 93x210 – należy poszerzyć o 7cm w celu uzyskania 

szerokości otworu 100cm) 

- Odporność pożarowa EIS30 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do montażu 

drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

 

 

DRZWI D.C.4.5.  

- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 
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- Wymiary: zgodnie z projektem (należy wykuć cały otwór) 

- Odporność pożarowa EIS30 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do montażu 

drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

DRZWI D.F.4.1.  

- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 

- Wymiary: zgodnie z projektem (istniejący otwór 96x212 – należy poszerzyć o 4cm w celu uzyskania 

szerokości otworu 100cm) 

- Odporność pożarowa EIS30 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do montażu 

drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

 

 

 

 

2.2.5.PIĘTRO 1 – KLATKA SCHODOWA „A”, 

DRZWI D.A.5.1.  
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- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 

- Wymiary: zgodnie z projektem (istniejący otwór 95x212 – należy poszerzyć o 5cm w celu uzyskania 

szerokości otworu 100cm) 

- Odporność pożarowa EIS30 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do 

montażu drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

2.2.5.PIĘTRO 2 – KLATKA SCHODOWA „C”, 

DRZWI D.C.6.1.  

- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 

- Wymiary: zgodnie z projektem (istniejący otwór 93x211 – należy poszerzyć o 7cm w celu uzyskania 

szerokości otworu 100cm) 

- Odporność pożarowa EIS30 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do 

montażu drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

2.2.6.PIĘTRO 3 – KLATKA SCHODOWA „H”, „I” 
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DRZWI D.H.7.1.  

- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 

- Wymiary: zgodnie z projektem (istniejący otwór 135x199 – należy zamurować o 35cm w celu 

uzyskania szerokości otworu 100cm i powiększyć o 9cm, aby uzyskać wysokość 208cm) 

- Odporność pożarowa EIS30 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do 

montażu drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

DRZWI D.H.7.2.  

- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 

- Wymiary: zgodnie z projektem (istniejący otwór 135x199 – należy zamurować o 35cm w celu 

uzyskania szerokości otworu 100cm i powiększyć o 9cm, aby uzyskać wysokość 208cm) 

- Odporność pożarowa EIS30 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do 

montażu drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

DRZWI D.I.7.1.  
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- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, dwuskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 

- Wymiary: zgodnie z projektem (istniejący otwór 153x208) 

- Odporność pożarowa EIS30 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do 

montażu drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

2.2.7.PIĘTRO 4 

DRZWI D.8.1.  

- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 

- Wymiary: zgodnie z projektem (istniejący otwór 94x205 – należy poszerzyć o 6cm, aby uzyskać 

szerokość otworu 100cm) 

- Odporność pożarowa EIS30 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do 

montażu drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

 

DRZWI D.8.2.  

- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 
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- Wymiary: zgodnie z projektem (istniejący otwór 109x208 – należy zamurować 9cm, aby uzyskać 

szerokość otworu 100cm) 

- Odporność pożarowa EI30 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do 

montażu drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

DRZWI D.8.3.  

- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 

- Wymiary: zgodnie z projektem (istniejący otwór 109x208 – należy zamurować 9cm, aby uzyskać 

szerokość otworu 100cm) 

- Odporność pożarowa EI30 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do 

montażu drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

 

DRZWI D.8.4.  

- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 
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- Wymiary: zgodnie z projektem (istniejący otwór 109x208 – należy zamurować 9cm, aby uzyskać 

szerokość otworu 100cm) 

- Odporność pożarowa EI30 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do 

montażu drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

DRZWI D.8.5.  

- Drzwi stalowe pełne, kolor biały, dwuskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze; 

- Wymiary: zgodnie z projektem (istniejący otwór 150x291 – należy zamurować 50cm, aby uzyskać 

szerokość otworu 100cm i zmniejszyć wysokość o 83cm, aby uzyskać 208cm wysokości) 

- Odporność pożarowa EIS30 , potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz 

oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach 

budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) 

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy. 

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle 

ościeżnicy. 

Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. 

Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami 

mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i 

użytkowania. 

Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do 

montażu drzwi przystosowane do warunków istniejących. 

 

 

2.2.8. Przyjęcie materiałów na budowie 

Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz kartę 
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katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu, Kontrolne badania właściwości 

wyrobów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm dotyczącymi wyrobu lub innych 

dokumentów odniesienia, typu „aprobata techniczna". Materiały mogą być przyjęte na budowę, jeśli 

spełniają następujące warunki:  

- odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub dokumentacji odstępstw od projektu, - są 

właściwie opakowane i oznakowane,  

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,  

- posiadają certyfikat zgodności.  

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone. 

2.2.9. Wymagania przy odbiorze 

Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:  

- jakości materiałów,  

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni,  

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.  

- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 

czasie transportu potwierdza Inspektor.  

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
3.2.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót. 

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac 

należy użyć narzędzi i sprzętu zapewniającego właściwy montaż stolarki drzwiowej 

i okuć. 

• poziomica, 

• pion, przymiar, poziomica, 

• młotki ręczne, 

• wiertarki, 

• wkrętaki, 

• kliny, 

• ściągi. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który 

pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Do transportu 

stolarki należy stosować samochody skrzyniowe wyposażone w stojaki z pasami 

mocującymi i listwami dystansującymi. Każde drzwi z kompletami ościeżnic przed 

transportem powinny być szczelnie okryte folią oraz powleczone folią ochronną na 

czas montażu. Dla uniknięcia zwichrowań należy stosować ramiaki usztywniające na 

czas transportu. Stolarkę należy zgromadzić w pomieszczeniach suchych, ustawiając 

ją na prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Rodzaj i liczba środków 

transportu, musi gwarantować ciągłość montażu stolarki drzwiowej. Wyroby 

wchodzące w skład zestawu stolarki powinny być dostarczane w oryginalnych 

opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona 

etykieta podająca, co najmniej następujące dane: 

• nazwę i adres producenta, 

• oznaczenie ( nazwę handlową), 

• wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Roboty towarzyszące - demontaż istniejącej stolarki 

Przed przystąpieniem do demontażu drzwi należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i 

otaczającego terenu. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie 

i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie 

odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z demontażu . Pracownicy zatrudnieni 

przy robotach powinni być dokładnie zaznajomieni z 
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zakresem prac. 

Przy pracach demontażowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i 

higieny pracy w robotach budowlanych. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu 

robót powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować. 

5.2.2. Osadzanie drzwi 

I. Roboty przygotowawcze 

Przed montażem drzwi należy przygotować elementy budowlane otworu drzwiowego zgodnie z 

wytycznymi technologicznymi producenta drzwi p-poż. 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wbudowaniem stolarki drzwiowej należy zapoznać się z 

warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia i ocenić, czy zapewniają one możliwość bezusterkowego 

wykonania robót. Nie należy rozpoczynać robót w przypadku: 

- niemożności właściwego połączenia wyrobu z elementami obiektu za pomocą części złącznych, 

- nasuwających się wątpliwości odnośnie przejęcia przez elementy budowlane obciążeń, jakie 

wystąpią po osadzeniu wyrobu, 

- braku możliwości mocowania do konstrukcji obiektu, 

- odchyłek otworu drzwiowego przekraczających dopuszczalne podane przez producenta. 

Wszystkie usterki należy usunąć i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

II. Osadzanie drzwi 

Montaż drzwi p-poż wykonać zgodnie z instrukcją producenta, akceptowaną przez Inspektora 

nadzoru. 

Zaleca się zlecenie montażu producentowi wyrobu. Montaż drzwi prowadzić pod nadzorem 

pożarowym uprawnionych osób. Wszystkie materiały uszczelniające muszą posiadać świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie w ochronie przeciwpożarowej. Po zamontowaniu 

sprawdzić działanie przy otwieraniu i zamykaniu, działanie drzwi i zamków. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Wartość techniczną elementów ślusarki ocenia się na podstawie:  

- badania materiałów użytych do wykonania wyrobu stwierdzającego zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi i aprobatami technicznymi;  

- badanie gotowego wyrobu w tym: sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, połączeń 

konstrukcyjnych (zgodność z warunkami technicznymi, wymaganiami norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz sprawdzenie rodzaju, liczby i wielkości 

okuć oraz ich zamocowania i działania;  
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- prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobów potwierdzone powykonawczą dokumentacją 

techniczną oraz wynikami sprawdzenia gotowych elementów  

- prawidłowości rozmieszczenia miejsc mocowania i sposobu osadzenia elementów; 

- prawidłowości uszczelnienia,  

- działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania.  

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi i okien.  

Jednostką jest 1 szt. zamontowanych ościeżnic. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZ ĄCYCH  

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki drzwiowej obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostawę materiałów, 

- wykonanie i montaż stolarki, 

- testy i pomiary. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 
PN-B-10085:2001 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania". 

10.3 Przepisy przywołane 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania.  

Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych. 

Aprobata ITB. 
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B.01.03.ROBOTY MALARSKIE  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. A. Szebesty w Rabce Zdroju - wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami 

malarskimi na potrzeby Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. A. Szebesty w Rabce Zdroju - 

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

Specyfikacja dotyczy wykonania robót malarskich przy montażu stolarki okienne i drzwiowej i 

obejmuje wykonanie następujących czynności: 

– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.), 

– wykonanie powłok malarskich. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 
− ochrony środowiska, 
− warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Roboty malarskie (45442100-8) 

 

1.6. Określenia podstawowe, 
Podłoże  malarskie  –  surowa,  zagruntowana  lub  wygładzona  (np.  szpachlówką)  powierzchnia  

(np.  muru,  tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 

powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni. 

Farba  –  płynna  lub  półpłynna  zawiesina  bądź  mieszanina  bardzo  rozdrobnionych  ciał  stałych  

(np.  pigmentu  – barwnika, różnych wypełniaczy i środków pomocniczych) w roztworze spoiwa. 
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Lakier  –  niepigmentowany  roztwór  koloidalny  (np.  żywic,  olejów,  poliestrów),  który  po  

pokryciu  nim  powierzchni  i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną. 

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 

emaliom. 

Farba  dyspersyjna  –  zawiesina  pigmentów  i  wypełniaczy  w  dyspersji  wodnej  polimeru  z  

dodatkiem  środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w spoiwie 

żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 

Farba lub emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i  wypełniaczy 

w spoiwie żywicznym, rozcieńczalna wodą. 

Farba  na  spoiwach  mineralnych  –  mieszanina  spoiwa  mineralnego  (np.  wapna,  cementu,  szkła  

wodnego  itp.), pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków  pomocniczych  i  modyfikujących,  

przygotowana  w  postaci  suchej  – przeznaczonej do zarobienia wodą - lub w postaci ciekłej, 

gotowej do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 

dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 

środków pomocniczych; produkowana w 

postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1. Rodzaje materiałów 

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  malarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom  

zawartym  w  dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,  aprobatach 

technicznych – wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w krajowych 

ocenach technicznych – kartach technicznych itp.). 

2.2.1.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914: 

2002/Az1:2015-03, 
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• farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

• emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane    

styrenowe  odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 

– żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

– żywicznych rozcieńczalnych wodą, 

– mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 

zarobienia wodą, 

– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 

które  powinny  odpowiadać  wymaganiom  aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  

2018  r.,  a  po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych, 

• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 

• lakiery  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  

styrenowe  odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81800:1998, 

• lakiery  na  spoiwach  żywicznych  rozpuszczalnikowych  innych  niż  olejne  i  ftalowe,  które  

powinny  odpowiadać wymaganiom  aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2016  r.,  a  

po  zakończeniu  okresu  ich  ważności krajowych ocen technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych – wydanych do 

31 grudnia 2018r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych. 

2.2.1.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998, 

• farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

• emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  

styrenowe  odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 

– rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 

– mineralnych  z  dodatkami  modyfikującymi  w postaci  suchych  mieszanek  do  zarobienia  wodą,  

odpowiadające wymaganiom podanym w Tablicy 1 „Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z 

dodatkami modyfikującymi i  farb  mineralno-organicznych”  Warunków  technicznych  wykonania  i  

odbioru  robót  budowlanych,  Część  B  – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie 

zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2014 rok, 

– mineralno-organicznych  jedno-  lub  kilkuskładnikowe  do  rozcieńczania  wodą,  odpowiadające  

wymaganiom podanym  w  Tablicy  1  „Wymagania  dla  farb  na  spoiwach  mineralnych  z  

dodatkami  modyfikującymi  i  farb mineralno-organicznych” Warunków technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty 
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wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2014 rok, 

• farby  i  emalie  na  spoiwie  żywicznym  rozcieńczalne  wodą,  które  powinny  odpowiadać  

wymaganiom  aprobat technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2018  r.,  a  po zakończeniu  

okresu  ich  ważności  krajowych  ocen technicznych, 

• farby  na  spoiwach  mineralnych  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  ciekłej,  które  powinny  

odpowiadać wymaganiom  aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2018  r.,  a  po  

zakończeniu  okresu  ich  ważności krajowych ocen technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych – wydanych do 

31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych. 

 

2.2.1.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

–  rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww.  materiały muszą  mieć właściwości techniczne  określone  przez  producenta  

wyrobów malarskich  i odpowiadające  wymaganiom  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  

(norm,  europejskich  ocen  technicznych,  bądź aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  

2018  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności  krajowych  ocen technicznych). 

 

 

 

2.2.1.4. Woda 

Do  przygotowania  farb  zarabianych  wodą  należy  stosować  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  

normy  PN-EN 1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja  pobierania  próbek,  

badanie  i  ocena  przydatności  wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich   

Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 
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– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w 

niniejszej specyfikacji technicznej, 

– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i  oznakowane  

w  sposób umożliwiający ich pełną identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  materiałów  i  wyrobów  

budowlanych,  zgodnie  z właściwymi  przepisami,  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  

krajowym  bądź  do  jednostkowego  zastosowania (kopie  deklaracji  właściwości  użytkowych,  

oświadczenie  producenta  o  zapewnieniu  zgodności  wyrobu 

budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualną dokumentacją 

techniczną, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne/zalecenia 

stosowania wyrobów, karty charakterystyki wyrobów, informacje o zawartości substancji 

niebezpiecznych, itp., 

–  wyroby  malarskie  zakwalifikowane  do  substancji  niebezpiecznych  lub  mieszanin  

niebezpiecznych  spełniają wymagania  podane  w Ustawie  o  substancjach  chemicznych  i  ich  

mieszaninach  z  dnia  25  lutego  2011  r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1203), 

– opakowania wyrobów malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin 

niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 

2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych 

oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450), 

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  

robót  malarskich powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  

terminów  przydatności  do  stosowania odpowiednich wyrobów). 

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

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich  

Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm,  

europejskich  ocen  technicznych,  bądź  aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2018 r., a 

po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych 

– lub wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej. 

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów i  wyrobów opakowanych  powinno  

być  kryte,  suche oraz zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami atmosferycznymi, 

przemarznięciem  i przed  działaniem  promieni słonecznych. 

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C,  o  ile  SST  nie  mówi  inaczej.  

Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 

podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  
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Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać 

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach 

po środkach chemicznych lub 

w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  

środowiska,  a  także  bezpieczne  dla  brygad roboczych wykonujących roboty malarskie. Przy 

doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta 

stosowanych materiałów i wyrobów. Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 

środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W  przypadku dużych ilości materiałów 

zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 

mechanicznych. 

Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach  

papierowych  zaleca  się używać  samochodów  zamkniętych.  Do  przewozu  farb  w  innych  

opakowaniach  można  wykorzystywać  samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 



82 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 

robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli 

materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

• całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego  

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż) 

oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

• całkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,  jeśli  

stolarka  nie  została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 

• ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw  sztucznych)  z  

przybiciem  listew przyściennych i cokołów, 

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

 

5.2.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

5.2.2.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury  ceglane  i  kamienne  pod  względem  dokładności  wykonania  powinny  odpowiadać  

wymaganiom  podanym  w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót murowych.  

Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem 

wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek  zaprawy, wystających poza jej 

obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 

będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 
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5.2.2.2. Beton 

Nowe  podłoża  betonowe  lub  żelbetowe  pod  względem  dokładności  wykonania  powinny  

odpowiadać  wymaganiom określonym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót 

betonowych i żelbetowych. 

Powierzchnia  powinna  być  oczyszczona  z  odstających  grudek  związanego  betonu.  Wystające  lub  

widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu  powinny  być  naprawione  zaprawą  cementową  lub  

specjalnymi  mieszankami,  na  które  wydano  aprobaty 

techniczne – do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne). 

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 

malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być 

odkurzona i odtłuszczona. 

 

5.2.2.3. Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte 

przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 

powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 

tłuszczu,  wykwitów  solnych).  Nowe  tynki  cementowe  i  cementowo-wapienne  powinny  być  

zagruntowane,  jeżeli wymaga tego producent  farby. 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 

oraz odkurzone i umyte  wodą.  Po  umyciu  powierzchnia  tynków  nie  powinna  wykazywać  śladów  

starej  farby  ani  pyłu  po  starej powłoce  malarskiej.  Uszkodzenia  tynków  należy  naprawić  

odpowiednią  zaprawą,  zalecaną  przez  producenta 

wyrobów malarskich. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 

wartości podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

5.2.2.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.2.2.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności 

nie większej niż  12%,  bez  zepsutych  lub  wypadających  sęków  i  zacieków  żywicznych.  
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Powierzchnia  powinna  być  odkurzona  i oczyszczona  z  plam  tłuszczu,  żywicy,  starej  farby  i  

innych  zanieczyszczeń.  Ewentualne  uszkodzenia  powinny  być 

naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną – do 31 grudnia 2018 r., a po 

zakończeniu okresu jej ważności krajową ocenę techniczną). 

5.2.2.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 

oczyszczone ze starej farby.  Wkręty  mocujące  oraz  styki  płyt  powinny  być  zaszpachlowane.  

Uszkodzone  fragmenty  płyt  powinny  być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 

aprobata techniczna – do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu 

okresu jej ważności krajowa ocena techniczna). 

5.2.2.7. Podłoża  z  płyt  włóknisto-mineralnych  powinny  mieć  wilgotność  nie  większą  niż  4%  

oraz  powierzchnię dokładnie  odkurzoną,  bez  plam  tłuszczu,  wykwitów,  rdzy  i  innych  

zanieczyszczeń.  Wkręty  mocujące  nie  powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.2.2.8. Elementy  metalowe  przed  malowaniem  powinny  być  oczyszczone  ze  zgorzeliny,  rdzy,  

pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 

5.2.3. Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.2.3.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 

– w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  że  w  ciągu  doby  nie  

nastąpi  spadek temperatury poniżej 0°C, 

– w  temperaturze  nie  wyższej  niż  25°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  by  temperatura  podłoża  

nie  przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W  przypadku  wystąpienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie  

świeżo  pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić. 

Roboty  malarskie  można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność  podłoży  przewidzianych  pod  malowanie  

nie  przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 

nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Roboty malarskie farbami,  emaliami  lub  lakierami  rozpuszczalnikowymi  należy  prowadzić  z  

daleka  od  otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być 

źródłem pożaru.  

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  należy 

zabezpieczyć  i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 



85 
 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp. 

5.2.3.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 

wymagania podane w pkt. 5., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5. niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

Zewnętrzne  prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farb,  zawierającą  

informacje wymienione w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej. 

Roboty powinny być wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio – do stosowanej farby i żądanej 

jakości robót – przygotowanych podłożach. 

Elementy  obiektu,  które  podczas  zewnętrznych  robót  malarskich  mogą  zostać  zanieczyszczone  

lub  uszkodzone powinny być osłonięte i zabezpieczone. 

5.2.3.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można  rozpocząć, kiedy podłoża spełniają  wymagania podane  w pkt.  

5., a  warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej. 

Wewnętrzne  prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farb,  

zawierającą  informacje wymienione w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

 

Roboty powinny być wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio – do stosowanej farby i żądanej 

jakości robót – przygotowanych podłożach. 

Elementy obiektu, które podczas wewnętrznych robót malarskich mogą zostać  zanieczyszczone  lub 

uszkodzone powinny być osłonięte i zabezpieczone. 

 

5.2.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.2.4.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i 

na szorowanie oraz na reemulgację, 
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b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta 

i dokumentacją projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  

5.2.4.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 

oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

5.2.4.3. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  wykonanych  z  farb  mineralnych  z  dodatkami  

modyfikującymi  lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
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a)na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 

tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nieprzekraczającej 20cm 2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.2.4.4. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  lakierów  na  spoiwach  żywicznych  

wodorozcieńczalnych  i rozpuszczalnikowych 

Powłoki z lakierów powinny: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  należy  przeprowadzić  badanie  podłoży  oraz  

materiałów,  które  będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 

terminach: 

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  

elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 

wykonania zgodnie ze  Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną  robót  murowych,  wypełnienie  spoin,  

wykonanie  napraw  i  uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 
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• podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną  robót  betonowych,  czystość  powierzchni,  wykonanie  

napraw  i  uzupełnień,  wilgotność  podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków  zwykłych  i  pocienionych  –  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd  powierzchni  z  

uwzględnieniem wymagań  określonych  w  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  robót  

tynkowych,  czystość  powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

• podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Dokładność  wykonania  murów  należy  badać  metodami  opisanymi  w  Szczegółowej  Specyfikacji  

Technicznej  dla robót murowych. 

 

 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej dla robót tynkowych. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 

czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 

należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji 

technicznej, przez inspektora nadzoru. 

6.2.1.2. Kontrola jakości materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu materiałów i wyrobów 

budowlanych używanych w robotach  malarskich  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  

krajowym  bądź  do  jednostkowego  zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami, 

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
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Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać  wizualnie. Farba  powinna  stanowić  

jednorodną w kolorze  i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których 

widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

• kożuch, 

• ślady pleśni, 

• trwały, niedający się wymieszać osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

• ślady pleśni, 

• zbrylenie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny. 

6.2.2. Badania w czasie robót 

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  malarskich  z  

dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. 

Badania te w szczególności powinny dotyczyć  sprawdzenia  technologii  wykonywanych  robót  w  

zakresie  gruntowania  podłoży  i  nakładania  powłok malarskich. 

6.2.3. Badania w czasie odbioru robót 

6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową,  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  wraz z  

wprowadzonymi  zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości powłok malarskich. 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem  do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest 

prowadzony dotyczące wykonanych  robót. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż: 

– po 7 dniach od zakończenia ich wykonywania – dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-

organicznych, 

– po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania – dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i 

emalii, 

– po 28 dniach od zakończenia ich wykonywania – dla farb na spoiwach mineralnych. 

Powłoki  wewnętrzne  z  farb  wodnych  i  wodorozcieńczalnych  powinny  być  badane  dopiero  po  

zakończeniu  robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i  lakierami na  tych  

spoiwach,  a także po  zainstalowaniu urządzeń sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed 

cyklinowaniem posadzek parkietowych. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

6.2.3.2. Opis badań 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy 

uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 

naciętej powłoki; przyczepność 

powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

• na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:2013-06, 
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e) sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  –  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki  mokrą  

namydloną  szczotką  z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce 

nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 

badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. i opisane w dzienniku 

budowy o ile jest prowadzony i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według  

rzeczywistych  wymiarów.  Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie-

malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m 2 . 

Dla  ścian  i  sufitów  z  profilami  ciągnionymi  lub  ozdobami,  okien  i  drzwi,  elementów  ażurowych,  

grzejników  i  rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru 

polega na obliczeniu  powierzchni  rzutu  i  zwiększeniu  uzyskanego  wyniku  przez  zastosowanie  

współczynników  podanych  w tablicy 2. 

 

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz z 

ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów 

(ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3. 
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Malowanie  opasek  i  wyłogów ościeży oblicza  się  odrębnie  w  metrach  kwadratowych  

powierzchni  w  rozwinięciu. Powierzchnię  dwustronnie  malowanych  elementów  ażurowych  

(siatek,  krat,  balustrad  itd.)  oblicza  się  w  metrach kwadratowych według jednostronnej 

powierzchni ich rzutu. Malowanie  obustronne  żeber  grzejników  radiatorowych  obmierza  się  jako  

podwójną  powierzchnię  prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-

1, dla których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). 

Malowanie  rur  o  średnicy  zewnętrznej  do  30  cm  obmierza  się  w  metrach  długości.  Malowanie  

rur  o  większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w 

rozwinięciu. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych  z wykonywaniem  powłok  malarskich  elementem ulegającym zakryciu  są  

podłoża.  Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.  

W  trakcie odbioru  należy przeprowadzić  badania  wymienione  w pkt.  6.  niniejszej  specyfikacji.  

Wyniki  badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w 

pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 
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Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za  wykonane  

prawidłowo,  tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do robót 

malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  

nieprawidłowości  podłoża.  Po  wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

badanie nieodebranego podłoża.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  

odbiorze  ostatecznym  robót  (pkt  8. niniejszej specyfikacji).  

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 jeżeli 

umowa taką  formę przewiduje. 

8.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  

ich  zakresu  (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikację 

techniczną. Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  

podstawie  przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 

terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót o ile są 

prowadzone , 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub 

udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi 

przepisami, 

- protokoły odbioru podłoży, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
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- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  

przeprowadzić  badania zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.  niniejszej  ST,  porównać  je  z  

wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej 

oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty  malarskie  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  

dostarczone  przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna 

być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  powłoki  z  

wymaganiami określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  pkt. 5.  niniejszej  specyfikacji  

technicznej  oraz  przedstawić  powłokę ponownie do odbioru, 

- jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  nie  ograniczają  

trwałości  powłoki malarskiej  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  

końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 

umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia 

do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać m.in.: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  

zamawiającym, a wykonawcą. 

8.2.3.3. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu 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 powłok 

malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8. niniejszej specyfikacji. 

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej  a  

negatywny  do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  

zauważone  wady  w wykonanych robotach malarskich. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZ ĄCYCH  

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Podstawę  rozliczania  robót  malarskich  stanowi  ustalona  w  umowie  kwota  ryczałtowa  za  

określony  zakres robót obejmujący roboty malarskie. 

Kwota ryczałtowa obejmująca roboty malarskie uwzględnia koszty wykonania następujących prac 

malarskich oraz prac z nimi związanych, takich jak: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  montaż,  demontaż  i  pracę  rusztowań  niezbędnych  do  

wykonania  robót malarskich, niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 

– zabezpieczenie  podłóg  i  innych  elementów,  nie  przeznaczonych  do  malowania,  przed  

zanieczyszczeniem  i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

– ocenę  i  przygotowanie  podłoży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  

szczegółowej  specyfikacji technicznej, 

– próby kolorów, 

– demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

– wykonanie prac malarskich, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów  zabezpieczających  oraz  oczyszczenie  niepotrzebnie  

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej  

specyfikacji  technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), lub w specyfikacji 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  producentów  i  

wymaganiami  podanymi  w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji), 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 
1.  PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć. 

2.  PN-EN 13300:2002 Farby  i  lakiery  –  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe  na 

wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 

3.  PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 

4. PN-C-81800:1998 Lakiery  olejno-żywiczne,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane 

styrenowe. 

5.  PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

6.  PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

7.  PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

8.  PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

9.  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

10.PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

11.  PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i 

ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z 

procesów produkcji betonu. 

10.3 Przepisy przywołane 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 

poz. 1570). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016  r. Nr 0, 

poz. 655). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 

– Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  

zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  

budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 

1129). 
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– Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  

2012  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 

462, z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 

Nr 0, poz. 1422). 

– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  20  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  oznakowania  

opakowań  substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.450). 

- Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  

CPV  45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2014 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 

1990 rok. 

 

 


