
  

 

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA 
 WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  REMONTOWYCH 
          

SALI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ   
 W MIEJSCOWOŚCI  ANIELIN, GMINA ŁASK 

 
 
 
 

     
INWESTOR :  GMINA  ŁASK 
    UL. WARSZAWSKA 14, 98-100 ŁASK    
        
 
OBIEKT : BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W 

MIEJSCOWOŚCI ANIELIN  
 
 
LOKALIZACJA :    DZIAŁKA  nr  ewid. 257/2 ,  258/1, 258/2   
    MIEJSCOWOŚĆ ANIELIN, GMINA ŁASK 
 
 
 
RODZAJ  ROBÓT:  ROBOTY    REMONTOWE 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
data opracowania: 
m-c  styczeń 2013r. 
 
 
 
 
 



Opracowanie  zawiera : 

 
 

I. Nazwa  zadania. 

II. Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych. 

III. Informacja  o  terenie  budowy. 

IV. Klasyfikacja  zamówienia. 

V. Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych. 

VI. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych 

lub  zalecanych do  wykonania  robót  budowlanych , zgodnie 

z  założoną  jakością.  

VII. Wymagania dotyczące transportu materiałów. 

VIII. Odbiory  robót  budowlanych. 

IX. Wymagania dotyczące wykonania poszczególnych robót budowlanych. 

X. Płatności.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    
 
 
 
 
 



 
I.  Nazwa   zadania . 
 
Remont i zakup wyposażenia do Sali Ochotniczej Straży Pożarnej 
 w miejscowości Anielin. 
 
II.  Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych . 
 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót remontowych związanych z remontem Sali Ochotniczej 
Straży Pożarnej  w miejscowości  Anielin. 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych , 
należy ją stosować przy wykonywaniu i odbiorze robót. 
 

1. Roboty  budowlane: 
 

- ułożenie podłogi z desek struganych grubości 32 mm (drewno iglaste), 
- rozbiórka schodów o konstrukcji drewnianej wraz ze sceną, 
- wymiana elementów podłóg (listwy przyścienne), 
- odtworzenie sceny (drewno iglaste) 
- cyklinowanie i lakierowanie podłóg, 
- montaż sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem  płytami 

dekoracyjnymi  z włókien mineralnych,  
- wymiana stolarki okiennej na okna z profili PCV kolor biały,  
- wymiana drzwi wewnętrznych  na płytowe z ościeżnicą stalową, 
-  przygotowanie podłoża pod malowanie wraz ze szpachlowaniem, 
- wykonanie wyprawy cienkowarstwowej o fakturze strukturalnej grubości  ok. 2,0 mm 

z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej . 
 

2. Roboty  instalacyjne: 
 
-  wymiana przewodów i osprzętu instalacyjnego; 
-  montaż rozdzielni głównej z wyposażeniem, 
-  montaż opraw oświetleniowych  w sufitach podwieszanych –  świetlówka o źródle 

światła 2x40 W, 
-  montaż opraw świetlówkowych IP44 – zawiesznych –przelotowych, 
-  montaż  opraw świetlówkowych przykręcanych 1x40 W – kinkiety, 
-  sprawdzenie i pomiar instalacji elektrycznej, 
 - montaż wentylatora ściennego (kuchenny i łazienkowy), 
-  montaż elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody – jednofazowy 

ciśnieniowy zasilanie 230V moc 4 kW, 
-  montaż grzejników konwektorowych elektrycznych stacjonarnych z kompletem 

uchwytów do montażu naściennego. 
 
III. Informacja  o  terenie  i  placu  budowy. 
 
Inwestor  przekaże  wykonawcy  robót   na  czas  wykonania  prac  plac budowy  
Teren  wokół  budynku jest ogrodzony. 
Prace prowadzić pod ciągłym nadzorem , z  przestrzeganiem szczególnych 
warunków bezpieczeństwa . 



 
 
IV. Klasyfikacja   zamówienia . 
 
Zamówienie  sklasyfikowane  jest  przez  Wspólny  Słownik 
Zamówień  ( CPV )  
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V. Wymagania   dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych 
 
Wyrób budowlany  nadaje  się  do  stosowania  przy  wykonywaniu  robót  
budowlanych, jeżeli   spełnia   wymagania  Ustawy  z  dnia  16 kwietnia 2004 r. o  
wyrobach   budowlanych (Dz.U.Nr 92 poz.881 z  30 kwietnia 2004r.)  t.j. 
1. oznakowany  znakiem  CE, albo  
2. umieszczony  w   określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów 

mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia i  bezpieczeństwa , dla  których 
producent   wydał  deklarację   zgodności  z  uznanymi  regułami   sztuki 
budowlanej, albo  

3. znakowany  znakiem  budowlanym. 
Oznakowanie  wyrobu  budowlanego  znakiem  budowlanym  jest  dopuszczalne, 
jeżeli  producent  mający  siedzibę  na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej , dokonał  
oceny zgodności  i wydał, na  swoją  wyłączną  odpowiedzialność , krajową  
deklarację  zgodności  z  Polską  Normą  wyrobu  albo  aprobatą  techniczną . 
Ocena  zgodności  obejmuje  właściwości  użytkowe  wyrobu  budowlanego  
odpowiednio  do  jego  przeznaczenia , mające  wpływ  na  spełnienie  przez  obiekt  
budowlany  wymagań  podstawowych . 
Wyrób  budowlany  wytwarzany  tradycyjnie , na  określonym  terenie  przy  użyciu  
metod  sprawdzonych  w  wieloletniej  praktyce,  przeznaczony  do  lokalnego  
stosowania, zwany  dalej  „regionalnym wyrobem  budowlanym” może  być  
oznakowany   znakiem  budowlanym  na  wyłączną  odpowiedzialność  producenta. 
O uznaniu, że  dany  wyrób  budowlany  jest  regionalnym  wyrobem  budowlanym, 
orzeka  w  drodze  decyzji, na  wniosek  producenta, właściwy  wojewódzki  inspektor  
nadzoru  budowlanego . 
Oznakowanie  znakiem  budowlanym  regionalnego  wyrobu  budowlanego  jest  
dopuszczalne  wyłącznie  po  uzyskaniu  w/w  decyzji  oraz  wydaniu  przez  
producenta, na  jego  wyłączną  odpowiedzialność, oświadczenia, że  wyrób  
budowlany   został  wytworzony  tradycyjnie, na  określonym  terenie przy  użyciu  
metod  sprawdzonych w  wieloletniej  praktyce  i  nadaje  się  do  stosowania  
zgodnie z  przeznaczeniem.     
Ponadto,  przy  stosowaniu  wszystkich  wyrobów  budowlanych  należy: 
- stosować  się  do  instrukcji  wydanych  przez  ich  producentów. 

W  instrukcjach  tych  określono sposób  transportu, przechowywan 
 i  składowania  wyrobów, 

- przestrzegać  okresów  przydatności  do  stosowania, 



- przestrzegać  przepisów BHP  związanych  ze  stosowaniem  środków  
szkodliwych, 

- dla  wyrobów  budowlanych , dla  których  konieczne  jest  pobieranie  próbek,  w  
celu  weryfikacji  ich  jakości , należy  prace  te  prowadzić  zgodnie z  Polskimi  
Normami , a  w  przypadku  ich  braku  zgodnie   
z  Aprobatami  Technicznymi lub  odpowiednimi  instrukcjami  technicznymi. 

 
VI.  Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  lub  zalecanych      

do   wykonania  robót  budowlanych  zgodnie z  założoną  jakością  

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 ST . 

VII. Wymagania dotyczące transportu materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie  
z zasadami określonymi w ST w terminie przewidzianym Umową. 

 
VIII.  Odbiory  robót  budowlanych 
 
Podczas  procedur  odbiorowych  należy  stosować  się  do  informacji  zawartych  
 w  niniejszej  Specyfikacji  lub  do  wytycznych zawartych w  Polskich  Normach,  
Aprobatach  Technicznych, literaturze  technicznej, instrukcjach  technicznych  
wydawanych  przez  polskie  placówki  naukowe  oraz  instrukcjach  stosowania  
poszczególnych  wyrobów  budowlanych. 
 
IX. Wymagania dotyczące wykonania poszczególnych robót budowlanych 
 
Zakres elementów robót do wykonania ujęto w opracowaniu przedmiarowym dla 
poszczególnych rodzajów robót. 
 
X.  Płatności 
 
Rozliczenie robót   dokonane będzie  jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze.  
 
XI. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pod 
nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy 
muszą posiadać niezbędne kwalifikacje zawodowe  do wykonywanych przez siebie 
robót a także zostać przeszkoleni przez kierownika robót w zakresie prowadzonych 
robót pod kątem BHP. 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 Roboty poprzedzające i uzupełniające należące do obowiązków Wykonawcy:  

 zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracowników                            
oraz składowania niezbędnych materiałów, 

   ustalenie harmonogramu prowadzenia robót w uzgodnieniu                                   
z administratorem placówki, 

   przygotowanie i zabezpieczenie kontenerów do gromadzenia materiałów  
z rozbiórki,  

   uporządkowanie terenu po wykonaniu robót. 
 

45453000-7 ROBOTY REMONTOWE  I RENOWACYJNE 
 

1.   Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
 
 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru   robót  
malarskich i tynkarskich.  

        
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1 
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich, zgodnie                       
z przedmiarem robót: 

               
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania                         
oraz za zgodność z  przedmiarami robót.  

 
2.  Materiały 
2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004)         

Do przygotowania  farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych              
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.3 Farby gotowe  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać 

wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia                           
do stosowania w budownictwie Na tynkach można stosować farby emulsyjne 
na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych 
zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach  ich dopuszczenia 
przez ITB. 

2.4 Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej 
           Wykonywać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu. 



 
3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli,  pacek  plastikowych i metalowych ze 
stali nierdzewnej . 
 

4.Transport 
Materiały należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.     

  
5.Wykonanie robót  

      Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa 
niż +8°C W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych 
powierzchni ciepłym  powietrzem od przewodów wentylacyjnych     i urządzeń 
ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można 
wykonać po : 

 całkowitym ukończeniu robot instalacyjnych ( z wyjątkiem montażu armatury           
i urządzeń  sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno- matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

           
6.  Kontrola jakości 

     Kontrola jakości polega na sprawdzeniu właściwego przygotowania podłoża,   
dokładności wykonania malowania ( wygląd zewnętrzny, zgodność barwy              
ze wzorcem), dla farb olejnych sprawdzenie powłoki na zarysowanie                       
i uderzenia, sprawdzenie elastyczności, twardości oraz przyczepności zgodnie z 
odpowiednimi normami państwowymi.   

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót                  
w   przedmiarze. 

8. Odbiór robót 

    Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej ST pkt. VIII. 

8.  Podstawa płatności 

    Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej ST pkt. X.  

9. Przepisy związane  

Farby emulsyjne powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-6117  
Farby ftalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy C-81652 Farby 
nawierzchniowe ogólnego stosowania olejne i syntetyczne (ftalowe). 



 
45421146-9      INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH 

 
  
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
montażu sufitów podwieszanych.  

 
 Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności: 

 zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszania sufitu 

 wyznaczenie rozstawu wieszaków 

 zamocowanie głównych profili podłużnych 

 montaż profili poprzecznych 

 ułożenie izolacji dźwiękochłonnej z wełny mineralnej 

 wypełnienie płytami z włókien mineralnych. 
 

2. Kontrola jakości robót 
  Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu na bieżąco   
  w miarę postępu robót jakości używanych przez Wykonawcę materiałów  
  i zgodności wykonywanych Robot z dokumentacja przedmiarową  
  W szczególności obejmują: 
 - badanie dostaw materiałów 
 - kontrola prawidłowości wykonania Robót – geometrii i technologii 
 - kontrola zgodności wykonania z normą. 
 - odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 
 - równość powierzchni płyt. 
 

3. Obmiar robót. 
 Jednostka obmiaru  sufitów –m2. 

 
4. Odbiór robót. 
 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania              
i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

 
5. Rozliczenie robót. 

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej ST pkt. X.  

 
6. Dokumenty odniesienia. 

Dokumentacja kosztorysowo-przedmiarowa. Normy, akty prawne, aprobaty 
techniczne. PN-B-032250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 
poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami).Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 

 
 
 
 
 



454 114 – 6   ROBOTY W ZAKRESIE PODŁÓG DREWNIANYCH 
 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania renowacji podłogi w Sali OSP. 

      Zakres robót : 
- cyklinowanie , 
- lakierowanie podłogi i listew 3 – krotnie,  
- gruntowanie. 
  

2.  Wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich 
wykonania z umową. 
 

3. Materiały. 
 Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać, certyfikaty, oceny  
higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. 
Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.  

     4. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.VI. Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się 
do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać przyjętej technologii.  

5. Transport. 
Ogólne wymagania odnośnie transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. VII. 

 
6.Wykonanie robót.                                                                                                                                 

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się cyklinowanie 
parkietu nie powinna być niższa niż  150 C  i powinna być zapewniona co 
najmniej kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz 
w okresie wysychania kleju, lakieru. 
Wszystkie materiały należy dostarczyć do pomieszczenia, w którym będą 
stosowane, co najmniej na 24 godziny przed układaniem. 

 
Posadzka powinna być trwale związana z podkładem. Posadzka powinna być 
ułożona szczelnie. 
Posadzka powinna być równa i pozioma. 
- cała powierzchnia powinna mieć w miarę jednakowa barwę . 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi z deszczułek od płaszczyzny 
poziomej nie powinno być większe niż  2 mm/m na całej długości 
pomieszczenia. 
- powierzchnia podłogi z deszczułek powinna być równa i pozioma. 
dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 
2 mm 
oraz w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty. 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie 
powinno 



być  większe niż 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
Po oszlifowaniu i dokładnym odkurzeniu posadzka wraz z listwą podłogową 
przyścienną 
powinna być polakierowana lakierem podkładowym i nawierzchniowym według 
instrukcji producenta. 
 

7. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia. 
-sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza sie przykładając w 
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych  
i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni deszczułek. 
 

8. Odbiór robót. 
Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST.  
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość położenia,  
jednolitość warstwy lakieru, prawidłowość mocowania listew podłogowych. 

9.  Przepisy i dokumenty związane. 
Normy: PN-EN 13647 : 2004 Podłogi drewniane i posadzki parkietowe oraz 
boazerie i okładziny z drewna. Oznaczanie charakterystyki 
geometrycznej. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy 
klejowych 
PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe 
na drewno zastosowanie na zewnątrz. Klasyfikacja i dobór. 
 

 
45311200-2  ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI   ELEKTRYCZNYCH 

 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 

 
1.1 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru    robót 

elektrycznych i instalacji grzewczo-wentylacyjnych. 
        
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1 
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót elektrycznych,  zgodnie  
  z przedmiarem robót: 



         
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania                                 
oraz  za  zgodność z  przedmiarami robót, ST. 

 
2.   Materiały 
 Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót elektrycznych muszą 
posiadać   aktualne  polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.  

 
3.   Sprzęt 

 Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej ST pkt. VI. 
 
4.   Transport 
      Ogólne wymagania odnośnie  transportu podano w części ogólnej ST   pkt. VII. 
 
5.   Wykonanie robót 
 

Prace elektryczne – wymiana instalacji  elektrycznej, roboty demontażowe 
istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem elektrycznym. 
· roboty przygotowawcze 
· montaż kabli elektrycznych 
· montaż puszek, gniazd i łączników instalacyjnych 
· montaż opraw  
· sprawdzenie i pomiar instalacji elektrycznej 
   montaż wentylatora, podgrzewacza wody, grzejników  konwektorowych. 
 

6. Kontrola jakości robót 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu prawidłowego wykonania. 
 

7. Obmiar robót 

    Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót   
w przedmiarze i  kosztorysie ofertowym.  

8.  Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej ST pkt. VIII. 

9. Podstawa płatności 

    Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej ST pkt. X.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
 
 
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych  z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy                    
przy zleceniu w/w robót. 
 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją.  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych   
z wykonaniem:  

 demontażu istniejącej drewnianej stolarki okiennej,  

 demontażu stolarki drzwiowej, 

 osadzeniu  stolarki drzwiowej / dostawa i montaż drzwi), 

 osadzeniu okien PCV/ dostawa i montaż okien PCV – kolor biały.  
 

1.3. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi 
do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat 
technicznych,  a mianowicie: 
 

 roboty budowlane przy wykonywaniu montażu stolarki budowlanej należy 
rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem montażu 
stolarki okiennej i drzwiowej. 

 Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

 procedura – dokument zapewniający jakość „ jak ,kiedy, gdzie, i kto”? 
wykonuje  i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może 
być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje. 

 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Przy montażu stolarki okiennej PCV  należy przestrzegać zasad podanych                  
w normie PN-88/B-10085/A2- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania               
i badania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność                              
z Dokumentacją techniczną, ST i obowiązującymi normami.  
 
2. Materiały  
 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie ,opisem technicznym. 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 



 
3. Sprzęt  
 
Wykonawca przystępujący do montażu stolarki budowlanej, powinien wykazać                           
się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, jak także  przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  i 
wyładunku materiałów sprzętu itp. 
 
4. Transport 
Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-
050000 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Środki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przewożona stolarka powinna 
być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach 
transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz 
zabezpieczyć przed przemieszczaniem. W czasie  transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki 
antykorozyjnej przez: 

 ścisłe ustawienie stolarki w rzędach, 

 wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 

 usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających.  
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
 
5. Wykonanie robót  
Przed rozpoczęciem robót związanych z montażem elementów stolarki budowlanej 
należy: 

 przygotować pomieszczenie składowania materiałów 

 przygotować przewody prądu elektrycznego do oświetlenia miejsca pracy 
 
Montaż stolarki budowlanej  
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów oraz 
jakość elementów i innych materiałów pomocniczych. 
Kolejność czynności przy montażu okien:  

 zabezpieczyć elementy budynku mogące ulec uszkodzeniu przy osadzaniu 
stolarki, 

 ustawić i zakotwić ościeżnice i elementy stolarki, 

 sprawdzić poziomowanie, pionowanie oraz prawidłowość poruszania się 
skrzydeł, 

 w razie potrzeby zastosować kliny i rozpory montażowe, 

 rozmieszczenie punktów zamocowań w nadprożu i progu                            
po 2 na stojakach po 2   

 wypełnić pianką montażową szczeliny między murem a ościeżnicą, 

 usunąć zabezpieczenia montażowe i uzupełnić pianką, 

 zamontować parapety. 
Ościeżnice metalowe powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania.                          
Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić 
wbudowane wyroby. Przed wbudowanie ościeżnic należy sprawdzić dokładność 
wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica.               



W przypadku występowania wad  w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy oczyścić   i naprawić. Ościeżnice powinny być dostatecznie 
zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach 
przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane należy 
zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na 
ścianie, nie mniej jednak niż 5 MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy 
należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego. 
Między powierzchnią profili ościeżnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową 
należy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się 
trwale plastyczną masą uszczelniającą. Podczas obmurowania  należy sprawdzić 
położenie ościeżnicy,  czy nie odchyliła się od pionu,     aby ewentualnie poprawić 
ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie 
stężonej. Końcową fazę osadzenia ościeżnicy stanowi podmurowanie lub 
podbetonowanie listwy podłogowej. 
 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach 
należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi 
należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu  i zamykaniu. 
Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem technicznym. 
Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w 
postaci pianki.  
 
 
6. Kontrola jakości robót. 
 
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki PCV powinny być zgodne z PN -88/B -
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
W szczególności powinno być oceniane: 

 jakość materiałów z których została wykonana, 

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych                             
oraz funkcjonowania okuć, 

 pion i poziom zamontowanej stolarki, 

 wodoszczelność przegród. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 1 mm na 
1 m wysokości, jednak nie więcej niż 2 mm na całej długości ościeżnicy. Odchylenie 
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 

 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrole jakości prowadzonych                    
przez siebie robót. 
Dostarczaną  na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem                 
jej jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały 
posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być 
zgodne z postanowieniami normy PN – 88/B- 10085. Kontrola jakości wyrobów 
szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi                  
w normie PN – 72/B- 10180 i wytycznymi producenta. 
 



7. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie                
z dokumentacją, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane 
zgodnie z Specyfikacją. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją, ST jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały pozytywne wyniki. 
 
9. Podstawa płatności 
Sposób płatności określa umowa. 
 
10. Przepisy związane 
 
Normy:  
 
PN – 88/ B -10085                 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania                  

i  badania. 
PN – B – 05000                     Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie                              
i transport. 
PN – 72/B – 10180                Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy    

odbiorze. 
PN – B – 94025 ÷ 5 : 1996    Okucia budowlane. 
PN- B – 91000: 1996             Stolarka budowlana, Okna i drzwi. Terminologia. 
 
Inne: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych                                         
Tom I Instrukcje  producenta.  
 
Dokumenty odniesienia 
– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 
2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 
z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 19, poz. 177 z późn. 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 
(Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r.,Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo 
ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 



wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemówoceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
– 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 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1386). 
– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do 
wyrobów budowlanych. 
 
 Wszelkie materiały muszą spełniać wymogi odpowiednich polskich norm oraz 
aprobat technicznych. 
 


