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i.cz^sc O G 6 L N A 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s^ wymagania ogolne dotycz^ce wykonania i 
odbioru robot zwicizanych z wymian^ stolarki okiennej w budynku Urzfdu Satnu Cywilnego 46-300 Olesno, 
ul. Jaronia 2. 

Niniejsza specyfikacja jest wykonana na podstawie projektu opracowanego przez Biuro Ustug Inzynierskich 
"GATKOWSCY" , 46-320 Praszka, ul. Kolorowa 2A. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Przedmiot i zakres robot obj^tych SST 
Specyfikacja dotyczy montazu okien z PCV 6-komorowych, obejmuje wykonanie nastf puj^cych czynnosci; 
- rozebranie starej stolarki, 
- przygotowanie osciezy do wbudowania okien PCV 6-komorowych, 
- usytuowanie i mocowanie okien w otworach, 
- uszczelnienie i izolacj? oraz osadzenie parapetow i obrobek. 
1.4. Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji ssi zgodne z odpowiednimi normami, w szczegolnosci 
PN-B-91000. 
1.5. Ogolne wymagania dotycz^ce robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacji 
projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW 
2.1. Ogolne wymagania dotycz^ce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST „Wymagania 

ogolne", pkt 2 
2.2. Rodzaje materialow 
Materialy i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi: 
- okna PCV 6-komorowe z wypelnieniem szybami niskoemisyjnymi o wspotczynniku U>1,1 W/m2*K, 
- parapety wewn^trzne PCV - komorowy w kolorze "marmurek", zewnftrzne z blachy powlekanej, 
- materialy uszczelniajq^ce, 
- inne wyroby i materiaty. 

Wszystkie materiaty do wykonania robot montazowych okien i drzwi powinny odpowiadac wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Obrobki 
Parapety zewnftrzne z blachy powlekanej oraz wewnftrzne z PCV komorowe - materiaty, z kt6rych wyroby 
s ^ wykonywane powinny spetniac wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych. 
2.2.2. Materiaty uszczelniajq^ce 

Stosowane materiaty uszczelniaj^ce powinny bye zgodne z rozwi^zaniami przyj^tymi w dokumentacji 
projektowej, a takze spetniac wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zaiecenia 
(wytyczne) producenta okien. 
2.2.3. Inne wyroby i materiaty 
Przy montazu okien stosuje si? takze inne wyroby i materiaty: 
• elementy mocuj^ce okno/drzwi w osciezu: 

- kotki rozporowe (dyble), 
- kotwy, 
- sruby, wkr^ty, 

• elementy podporowe i dystansowe: 
- klocki, beiki drewniane, 
- podktadki, kqtowniki stalowe, 

• elementy wykoriczeniowe: 
- listwy maskuj^ce potqczenia okien w zestawy. 
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny bye zgodne z rozwi^zaniami przyjftymi w dokumentacji 

projektowej, a takze spetniac wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zaiecenia 
(wytyczne) producenta okien lub drzwi zewn^trznych i wewn^trznych. 
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2.3. Wamnki przechowywania materiatow i wyrobow do montazu okien 
Okna z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000 oraz zgodnie 
z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta. 

Okna z wyj^tkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywac w 
magazynach pototwartych lub zamkni^tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami 
atmosferycznymi. 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZ^TU, MASZYN I NARZ^DZI 
3.1. Ogolne wymagania dotycz^ce sprzftu podano w ST „Wymagania ogolne", pkt 3 
3.2. Sprz^t i narz^dzia do montazu okien 
Montaz okien nie wymaga stosowania specjalistycznego sprz^tu. 

Przy montazu okien nalezy wykorzystywac odpowiednie narz^dzie, elektronarz^dzia i sprz^t do: 
a) sprawdzania wymiar6w i ptaszczyzn, 
b) wiercenia otworow oraz ustawienia i zamocowania okien w osciezach, 
c) transportu technologicznego wyrobow, 
d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajq^cej uzycia rusztowan. 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 
4.1. Ogolne wymagania dotycz^ce transportu podano w ST „Wymagania ogolne", pkt 4 
4.2. Wymagania szczeg6towe dotyczq^ce srodkow transportu 

Wymagania dotycz^ce srodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien w srodkach 
transportu powinny bye zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi 
(zaieceniami) producenta. 

Warunki transportu pozostatych wyrob6w i material6w powinny bye zgodne z wymaganiami norm 
przedmiotowych dotyczq^cych tych wyrobow i wytycznymi (zaieceniami) producenta. 

Wyroby nalezy ustawiac w jednej warstwie, pionowo w rzfdach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty 
r6wnolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna - na progach oscieznic. 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT 
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogolne", pkt 5 
5.2. Warunki przystqpienia do montazu okien 
Przed przyst^ieniem do montazu okien nalezy sprawdzic: 
— prawidtowosc wykonania §cian, 
— Stan wykoiiczenia i prawidtowosc wykonania osciezy, 
— zgodnosc wymiarow otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
— czy wymiary okien oraz otworow umozliwiaj^ prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem 

wtasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomi^dzy osciezem a oscieznicy. 
5.2.1. Zasady mocowania okna w osciezu 
Mocowanie powinno bye wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obciyzenia zewn^trzne byty 
przenoszone za posrednictwem ty^cznikow na konstrukcj? budynku, a funkcjonalnosc okien byta zachowana, 
tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny. Zamocowania powinny bye 
rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy. 
Do mocowania okien w scianie budynku - w zaieznosci od rodzaju sciany (monolityczna, warstwowa) i 
sposobu mocowania stosuje si? kotwy. 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzy do mocowania okien, a wytq^cznie do 
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny mi?dzy oknem a sciany. 
Kotwy budowlane powinny bye stosowane wszfdzie tam, gdzie odst?p oscieznicy jest zbyt duzy do 
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwic|zaniach scian warstwowych. 
5.3. Ogolne zasady osadzania parapetow okiennych 
5.3.1. Parapety zewnftrzne 
Parapet zewn?trzny powinien bye osadzony zgodnie z rozwiyzaniem przewidzianym w dokumentacji 
projektowej tak, by spetnione byty nast?pujyce wymagania: 
— osadzanie parapetu nalezy rozpoczyc po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna, 
— parapet powinien wystawac poza ptaszczyzn? sciany okolo 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm, 
— mocowanie do oscieznicy powinno bye dostatecznie mocne. 
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- miejsca potyczenia parapetu z oscieznicy powinny bye szczelne lub uszczelnione tasmami rozpr^znymi 
i silikonem, 

- potyczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno - mur - parapet) powinny zapewniac 
ciygtosc uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewn?trznego na styku z osciezem 
przedstawione sy w pkt. 4.4.1. Warunkow tecttnicznycti wykonania i odbioru robot budowlanycti. Cz?sc 
B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 „Montaz okien i drzwi balkonowycti", wydanie ITB - 2006 r.), 

- przy oknacti z ksztattownikow aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien bye wprowadzony 
pod profil progowy oscieznicy (wywini^cie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego 
uszczelnienia tasmami rozpr^znymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potyczenia), 

Przy montazu parapetow z blactiy nalezy zwrocic uwag? na: 
- zmian? ich wymiarow pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny bye rozmieszczone co 250 

cm), 
- podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr, 
- wyttumienie odgtosow padajycego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajycych), 
- potyczenia koricowe parapetow z osciezami nalezy dobierac w zaieznosci od konkretnego rozwiyzania 

elewacji. 
5.3.2. Parapety wewnftrzne 
Osadzanie parapetu wewn?trznego nalezy rozpoczyc po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie 
okna. 

Parapety wewn^trzne powinny bye osadzone w doinej czfsci oscieza, zgodnie z rozwiyzaniami 
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wr?bem oscieznicy powinna bye 
tak uszczelniona, aby nie dopuscic do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy. 

Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakoriczone zostany w czystosci i w petni zabezpieczone 
przed uszkodzeniem przez caty czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia skonczonych prac zostany 
naprawione na koszt Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST „Wymagania ogolne", pkt 6 
Przed przystypieniem do montazu okien nalezy ocenic stan scian i przygotowania osciezy do robot 
montazowych oraz wykonac badania wyrobow i materiatow wykorzystywanych w tych robotach. 
6.1.1. Odbior robot poprzedzajycych wykonanie montazu okien 
Przed przystypieniem do montazu okien nalezy sprawdzic: 
- prawidtowosc wykonania scian, zgodnie z odpowiedniy szczegotowy specyfikacjy techniczny, 
- rodzaj osciezy (z w^garkiem czy bez w^garka) oraz ich prawidtowosc wykonania i stan wykonczenia 

(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami 
technicznymi), 

- zgodnosc wymiarow otworow z wymiarami projektowanymi, 
- mozliwosc zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomi?dzy oSciezem a oscieznicy. 

Wyniki badaii powinny bye porownane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegotowych 
specyfikacjaeh technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze 
w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajycego) oraz wykonawcy. 
6.1.2. Badania materiatow i wyrobow 
Przed rozpocz?ciem montazu okien nalezy sprawdzic: 
- zgodnosc okien oraz obrobek z aprobaty techniczny lub indywidualny dokumentacjy techniczny w 

zakresie rozwiyzati materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania, 
- zgodnosc okien oraz obrobek z dokumentacjy projektowyi niniejszy specyfikacjy techniczny, 
- w protokole przyj?cia materiatow na budow?: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczyce o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w 
robotach montazowych, 

- stan opakowaii (oryginalnosc, szczelnosc) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy 
przydatnosci materiatow uszczelniajycych. 

6.2. Badania w czasie odbioru robot 
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si? celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania 
dotyczyce montazu okien w szczegolnosci w zakresie: 
- zgodnosci z dokumentacjy projektowy, specyfikacjy techniczny (szczegotowy) wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej. 
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- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow, 
- prawidtowosci oceny robot poprzedzajycych) wykonanie montazu, 
- jakosci robot montazowycti. 

Przy badaniacti w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badari dokonanycti przed 
przystypieniem do robot i w trakcie icti wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczyce 
wykonan^t i rotwt 

Badania sprawdzajyce jakosc wbudowania okien, wedtug pkt. 5.4. Warunkow tectinicznycti wykonania i 
odbioru robot budowlanycti. Czfsc B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 „Montaz okien i drzwi 
balkonowycti", wydanie ITB - 2006 rok: 
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjy - powinno bye przeprowadzone przez porownanie wykonanycti 

robot z dokumentacjy projektowy i specyfikacjy tectiniczny wraz ze zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si? na podstawie ogl?dzin zewn?trznycli 
oraz pomlarow dtugosci i wysokosci, 

b) sprawdzenie odctiylania od pionu i poziomu - odehiylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 
m nie powinno przekraczac 1,5 mm/m, 

c) sprawdzenie roznicy dtugosci przekytnycti oscieznicy i skrzydet - roznica dtugosci przekytnycti nie 
powinna bye wi?ksza od 2 mm przy dtugosci elementow do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m, 

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno 
odbywac si? ptynnie i bez zaiiamowari, skrzycSo nie powinno pod wtasnym ci?zarem samoczynnie 
zamykac si? lub otwierac, 

e) sprawdzenie szczelnosci - zamkni?te skrzydio powinno przylegac rownomiernie do oscieznicy 
zapewniajyc szczelnosc mi?dzy tymi elementami, 

f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc. 
Wyniki badari powinny bye porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku 

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawajycego) oraz wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT 
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogolne", pkt 7 
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot montazowycti okien 
Obmiar robot b?dzie okreslac faktyczny zakres robot, zgodnie z dokumentaqy projektowy i w jednostacti 
ustalonycti w kosztorysie. 

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT 
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogolne", pkt 8 
Wszystkie roboty zwiyzane z montaze stolarki okiennej oraz obrobek podlegajy zasadom odbioru robot 
zanikajycycti. 
Odbiorowi podlegajy wszeiki materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegolnionycti w punkcie 5. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZACYCH 

9.1. Ogolne ustalenia dotyczyce podstawy rozliczenia robot podano w ST „Wymagania ogolne", pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci 

Rozliczenie robot montazowycti stolarki okiennej jest okreslone w umowie. 

Podstaw? rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc tycfi robot 
obliczona na podstawie: 
- ustalonej w umowie kwoty ryezattowej za okreslony zakres robot. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat. 
PN-80/M-02318 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podziat. 
10.2. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobacti budowlanycti (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
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- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosd (tekst jedndity Dz. U. z 2(X)4 r. Nr 204, 
poz. 2087 z pozn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjacti i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, 
poz. 84 z pozn. zmianami). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot b u d o w l a n ^ - Wymagania ogolne Kod CPV 

45000000-7, wydanie fl OWEOB Promocja - 2)05 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cz?sc B - Roboty wykoriczeniowe, Zeszyt 

6 „Montaz okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2006 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, czfsc 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
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