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STB 01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAśOWE
1. WSTĘP
1.1
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych w zakresie : termomodernizacja– wymiana stolarki okiennej w budynku
pensjonariuszy i domkach szeregowych.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robót objętych ST
W zakres robót wchodzi wykonanie:
a)
DemontaŜu parapetów wewnętrznych z ich odzyskiem
b)
DemontaŜu parapetów zewnętrznych z ich odzyskiem
c)
DemontaŜu stolarki okiennej
d)
Wykonanie prac tymczasowych i towarzyszących w zakresie niezbędnym dla
wykonania zamówienia podstawowego.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a)roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych naleŜy rozumieć wszystkie
prace budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty budowlane
c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moŜe być
zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania robót
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontaŜowych naleŜy przestrzegać ogólnych
przepisów bhp, p-poŜ , wiedzy i sztuki budowlanej.
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiały rozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę.
2.2 Zakres asortymentowy
Zakres asortymentowy materiałów rozbiórkowych będzie
określenia w trakcie realizacji prac.

moŜliwy do jednoznacznego

3. SPRZĘT
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3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne”
3.2 Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego, umoŜliwiającego bezpieczne
i sprawne wykonywanie robót rozbiórkowych i demontaŜowych.
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność zastosowania specjalistycznych maszyn i
urządzeń, o krótkich terminach realizacji robót, wykorzystując urządzenia hydrauliczne,
pneumatyczne oraz elektryczne .
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne”
4.2 Transport materiałów demontaŜowych i rozbiórkowych
Transport materiałów demontaŜowych i rozbiórkowych naleŜy wykonać zgodnie z
wymogami przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa ładunku. Środki transportu
powinny zabezpieczać załadowane materiały demontaŜowe przed niekontrolowanym
wysypywaniem i utratą.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Prace powinny być wykonywane bezpośrednio pod nadzorem autorów
dokumentacji projektowej .
Zakres prac powinien być kaŜdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru, a ich jakość
odbierana przy udziale autorów dokumentacji projektowej.
5.2 Wytyczne prowadzenia robót
Prowadzenie robót rozbiórkowych naleŜy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie w
wykonywaniu tego typu robót i mającej odpowiednie zaplecze sprzętowe do prowadzenia
tego typu robót.
Roboty naleŜy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz duŜe doświadczenie przy tego typu robotach
•
Materiały z rozbiórki wywozić na bieŜąco, nie dopuszczając do jego gromadzenia na
składowisku przyobiektowym. Inne materiały poddawać selekcji na bieŜąco i moŜliwie
szybko usunąć lub zagospodarować
•
Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić kaŜdorazowo bezpieczeństwo ładunku
przed przypadkowym wypadnięciem z pojazdu, oraz czystość kół pojazdów. Materiały
uzyskane z rozbiórki naleŜy utylizować (wywóz na wysypisko, przekazanie do firm
likwidujących materiały szkodliwe dla środowiska)
•
Przy wykonywaniu robot naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie
BHP i p.poŜ. Do wykonywania robót moŜna stosować jedynie narzędzia będące w dobrym
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stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze
względu na specyfikę robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą
zostać dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP
5.3 Opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
•
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na stosowanie przez pracowników zabezpieczeń
chroniących ich przed upadkiem z wysokości m. in. szelek bezpieczeństwa z linką
bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji aktualnie nie rozbieranych
•
Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z poszczególnych
kondygnacji przez zrzut bezpośredni – naleŜy stosować specjalne zsypy
•
Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren naleŜy oczyścić, zniwelować,
oraz wykonać ewentualne naprawy chodników, dróg wewnętrznych itp.
•
Przemieszczanie materiałów rozbiórkowych po stropie moŜe odbywać się jedynie po
dodatkowych podkładach drewnianych
•
Kontrolowanie nośności stropu powinien na bieŜąco sprawdzać kierownik budowy
•
Z uwagi na moŜliwość przeciąŜenia stropu materiał rozbiórkowy powinien być
usunięty bezpośrednio po rozbiórce, bez gromadzenia go na stropie
•
Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracowników do wykonywania prac na niŜszych
kondygnacjach, podczas trwających robót na kondygnacjach wyŜszych
•
Teren prowadzenia robót rozbiórkowych naleŜy ogrodzić i oznakować.
•
Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku jest zabronione.
•
Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych naleŜy przestrzegać przepisów BHP
zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporządzenia Nr. 93 MBiPMB z 1972 r
•
Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zabezpieczeni w sprzęt ochrony
osobistej, a przy pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa
•
Przerwy w pracy naleŜy urządzać o tej samej porze dla wszystkich
pracowników prowadzących rozbiórkę. Zabrania się stanowczo pracy robotników pod
nieobecność na placu budowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia (kierownik
budowy, majster)
•
Ustawić tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP
„TEREN ROZBIÓRKI – WSTĘP WZBRONIONY”
„UWAGA – PRZEJŚCIE NIEBEZPIECZNE”
„STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTROśNOŚĆ”
„UWAGA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE”
„UWAGA – PRACE NA WYSOKOŚCI”
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.07 „Wymagania ogólne”.
6.2 Badania w czasie wykonywania robót
Ze względu na szczególny charakter robót rozbiórkowych i demontaŜowych wykonawca jest
zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania postanowień i zaleceń Inspektora nadzoru i
autorów dokumentacji projektowej.
7. OBMIAR ROBÓT
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7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót”
pozycjami katalogowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych.
7.2 Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej .
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”
8.2 Uznanie robót za poprawne
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu w szczególności podlega :
a)
zgodność z dokumentacją techniczną
b)
rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych
c)
prawidłowość wykonania
8.3 Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym odbiorom :
a) odbiorowi częściowemu technicznemu
b) odbiorowi końcowemu
8.4 Odbiór częściowy techniczny
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi.
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty,
zawierające w szczególności :
a)
b)
c)
d)
e)

rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń
Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
ustalenia technologiczne
protokoły odbiorów częściowych technicznych
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f) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiającym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne przepisy bhp i p-poŜ
Projekt organizacji robót rozbiórkowych opracowany przez Wykonawcę
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STB 01.02 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót
malarskich zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie realizacji modernizacji
istniejących pomieszczeń w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital w
Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” Spółka z o.o. dla potrzeb Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robót objętych ST
W zakres robót wchodzi :
a) malowanie ościeŜy wokół okien, ścian okiennych w całości i sufitów farbami
poliwinylowymi w kolorach zgodnych z istniejącymi , i wzorcem kolorownikowym
wybranego systemu .
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich - naleŜy rozumieć wszystkie
prace budowlane związane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty
budowlane
c) procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe robót malarskich.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu robót malarskich naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi.
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03
„Wymagania ogólne”
2.2 Farby
a) farba poliwinylowa w kolorach pastelowych powinna odpowiadać wymaganiom
określonym w normie BN-64/6117-02
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b) farba poliwinylowa w kolorze białym powinna odpowiadać wymaganiom określonym w
normie BN-64/6117-02
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne”
3.2 Sprzęt do wykonywania robót malarskich
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót malarskich powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji
robót.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne”
4.2 Pakowanie i magazynowanie
Materiały
powinny być magazynowane
starannie na suchym podkładzie, w
pomieszczeniach krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
4.3 Transport materiałów
Transport materiałów naleŜy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed
atmosferycznymi.

wpływami

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich naleŜy :
a) wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić
uszkodzenia
b) zagruntować powierzchnie przeznaczona do malowania
Przy robotach malarskich naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi.
5.2 Przygotowanie podłoŜa
W zakres przygotowania podłoŜa wchodzi :
a) gruntowanie podłoŜy ścian i sufitów
b) zabezpieczenie folią powierzchni naraŜonych na zabrudzenie przy malowaniu
c) usunięcie folii
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Pierwsze malowanie moŜna wykonać po zakończeniu robót poprzedzających , a w
szczególności :
a) całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych
b) wykonaniu podłoŜa pod wykończenie podłóg
c) usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów
Drugie malowanie moŜna wykonać po :
a) białym montaŜu
b) ułoŜeniu posadzek
5.3 Malowanie ścian i sufitów
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków.
Po wykonaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka
temperatura ( 30º C) i przeciągi.
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny być
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podłoŜy przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszystkie
występy od lica powierzchni naleŜy skuć, usunąć lub zeszkliwić.
PodłoŜa powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys,
spękań, rozwarstwień, czyste i suche.
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna być nie większa niŜ 4% masy, a farbami olejno – Ŝywicznymi i syntetycznymi nie
większa niŜ 3% masy.
5.4 Technika malowania
Farbę moŜna nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować
podłoŜe pod uzupełnienie ubytków. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez
dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po
wyschnięciu pierwszej warstwy.
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niŜsza niŜ 5º C
i nie wyŜsza niŜ 30 º C. Zbyt niska temperatura podłoŜa moŜe spowodować spękania powłoki.
Pomieszczenia po malowaniu naleŜy wietrzyć 2-3 dni.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2 Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań farb malarskich powinny być zgodne z normą PN-69/B10280 Roboty malarskie budowlane .
W szczególności powinny być oceniane właściwości zastosowanych materiałów.
Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do
Dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania powłok malarskich z farb emulsyjnych naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 7
dniach od wykonania malowania.
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą, zgodna ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug,
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednakowy połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe
lub półmatowe.

9

Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie i przyczepność.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót”
pozycjami kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robót naleŜy wykonywać w metrach kwadratowych .
7.3 Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”
8.2 Uznanie robót za poprawne
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodność z dokumentacją techniczną
b) rodzaj zastosowanych materiałów
c) wygląd zewnętrzny
- równomierność rozłoŜenia farby
- jednolitość natęŜenia barw i zgodności ze wzorem producenta
- brak prześwitów i dostrzeganych skupisk lub grudek
d) sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem
e) sprawdzenie odporności powłok na ścieranie
f) sprawdzenie odporności na zarysowanie
g) sprawdzenie odporności na uderzenie
h) sprawdzenie grubości powłok
i) sprawdzenie elastyczności powłok
j) sprawdzenia trwałości powłok
k) sprawdzenie przyczepności powłok
l) sprawdzenie odporności na zmywanie wodą
m) sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem
n) sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej
o) sprawdzenie nasiąkliwości powłok
8.3 Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym odbiorom :
a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót
b) odbiorowi końcowemu robót
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8.4 Odbiór częściowy techniczny robót
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi.
Odbioru częściowego technicznego robót malarskich dokonuje się według zasad określonych
w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty,
zawierające w szczególności :
a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty
jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów
e) ustalenia technologiczne
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiającym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
NORMY
PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-69/B-10285
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwonnych
PN-67/B-10107
Badanie wytrzymałości na odrywanie
PN-67/C-81452
Wyroby lakierowe. PrzybliŜone metody obliczenia wydajności i
zuŜycia
Informacje techniczne wybranego producenta materiałów
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Arkady 1989
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STB 01.03 STOLARKA OKIENNA
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania drzwi
i okien zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie realizacji modernizacji istniejących
pomieszczeń w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im.
Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” Spółka z o.o. dla potrzeb Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robót objętych ST
W zakres robót wchodzi:
a) zakup, dostawa okien PCV z podziałem identycznym z istniejącymi z obróbką i
osadzeniem. Wymiary okien muszą uwzględnić planowane docieplenie zewnętrznych
węgarków styropianem o gr. 1 cm.
b) montaŜ wcześniej zdemontowanych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
z obróbką
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki - naleŜy rozumieć wszystkie prace
budowlane związane z wykonaniem ścianki zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyŜej wymienione roboty
budowlane
c) procedura – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe stolarki .
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu stolarki drzwiowej naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03
„Wymagania ogólne”
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2.2 Charakterystyka techniczna
Wymagania dotyczące elementów:
• Profil 5-komorowy
• Kolor dwustronnie biały RAL 9016
• Okucia obwiedniowe z mikrowentylacją i regulacją w trzech płaszczyznach
• Klamka z blokadą błędnego połoŜenia
• Szyba zespolona FL4-16-TE4 U=1.1
• Izolacja akustyczna 30dB
• Współczynnik infiltracji powietrza a=0,8
• Uszczelki z kauczuku etylenowo-propylenowego
• Współczynnik dla ram U=1,65
• Wodoszczelność okna ∆+200Pa
• Profil bez zawartości kadmu
• Wywietrznik higrosterowalny montowanay na profilu
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne”
3.2 Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca przystępujący do wykonywania stolarki powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji
robót.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne”
4.2 Pakowanie i magazynowanie stolarki
Stolarka powinna być magazynowana starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach
krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Opakowania naleŜy ustawić w pozycji stojącej .
4.3 Transport stolarki
Transport stolarki naleŜy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.
PrzewoŜona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w środkach transportu naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność i
zwartość ładunku.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne”.

13

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montaŜu stolarki naleŜy :
a) sprawdzić wymiary otworów
b) sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową wyposaŜenia stolarki w zamki,
okucia i galanterię
c) sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych
5.3 MontaŜ stolarki
NaleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi.
a) przed osadzeniem stolarki i przegród naleŜy sprawdzić dokładność wykonania
ościeŜa i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeŜnica
b) w przypadku występowania wad w wykonaniu ościeŜa, ościeŜe naleŜy oczyścić i
naprawić
c) w sprawdzone i przygotowane ościeŜe, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach
naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach
d) ustawioną stolarkę naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru
przekątnych
e) po ustawieniu drzwi naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i
zamykaniu
f) zamocowane drzwi zewnętrzne naleŜy uszczelnić pod względem termicznym
g) złącza naleŜy
wypełnić silikonem lub innym materiałem wskazanym przez
producenta
h) producent stolarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą
wykwalifikowanych pracowników, niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie i zamontowania na budowie.
5.4 Dylatacje
NaleŜy wykluczyć kontakt lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na
mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności
wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji
aluminiowych naleŜy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW.
Między powierzchnia profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową naleŜy
pozostawić szczelinę minimum 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale
plastyczną masą uszczelniającą.
Nie wolno dopuścić do kontaktu aluminium z innymi metalami, oprócz cynku. W takich
wypadkach naleŜy stosować warstwę izolacji, np. z kauczuku EPDM. Wyjątek stanowi
powierzchnia cynkowa lub w pełni ocynkowana grubości minimum 35 mm. Cięcia
elementów stalowych zabezpieczyć przekładkami.
Nie wolno dopuścić do kontaktu aluminium z drewnem orzecha, dębu oraz innymi
gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub
związku fluoru.
5.5 Szklenie
Pakiety szklane termoizolacyjne, szkło bezpieczne według zestawienia przegród.
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Producent szkła powinien udzielić minimum 10 letniej gwarancji na szczelność zestawów
szklanych i odporność na pękanie pod wpływem napręŜeń w szkle.
Szyby nie mogą stykać się z ramą aluminiową, muszą spoczywać na podkładkach pod szkło,
stosować podkładki regulacyjne i podpierające.
5.4 WyposaŜenie
W przypadku cięŜaru szyb większego niŜ 90kg stosować zawiasy wzmocnione.
W drzwiach o cięŜarze do 100 kg stosować 3 zawiasy – jeden w dolnej części skrzydła, 2 na
górze.
Zawiasy z regulacją pionową i poziomą.
Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementów aluminiowych lub elementów
systemowych wskazanych w dokumentacji projektowej. Wszystkie uszczelki np. z kauczuku
EPDM. Wkręty montaŜowe w akcesoriach – wszystkie ze stali nierdzewnej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2 Badania w czasie wykonywania robót
a) częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny z zasadami podanymi w
normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi.
b) w szczególności powinna być oceniana jakość materiałów, z których została wykonana
stolarka. Odbiór stolarki powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych
materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych
stolarki z atestami wystawionymi przez wytwórcę.
d) nie dopuszcza się stosowania stolarki , której właściwości techniczne nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB.
e) badaniu podlega prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów
konstrukcyjnych
f) oceniana jest sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz
funkcjonowania okuć- konstrukcja wyrobu powinna zapewnić współosiowość
zawiasów, skrzydło drzwiowe i okienne powinno otwierać się i zamykać swobodnie,
bez zahamowań, zgodnie z przeznaczeniem
g) sprawdzenie niezawodności drzwi i okien – zachowanie sprawności po wykonaniu
określonej przez producenta ilości cykli
h) sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151
i) oceniana jest wodoszczelność przegrody
j) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szkła i zamków zgodnie z dokumentacją
techniczną
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót”
pozycjami kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych
naleŜy kalkulować w wycenie robót podstawowych.
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7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robót naleŜy wykonywać w metrach kwadratowych wykonanej stolarki w świetle
ościeŜnic
7.3 Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”
8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.
8.3 Uznanie robót za poprawne
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi :
a) dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno być większe niŜ 2 mm na
1m wysokości stolarki, jednak nie więcej niŜ 3mm na całej długości elementu
ościeŜnicy
b) róŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ :
- 1mm przy długości przekątnej do 1m
- 2mm przy długości przekątnej do 2m
- 3mm przy długości przekątnej powyŜej 2m
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)
dały pozytywne wyniki.
8.3 Odbiór systemu zamków
Działanie i funkcjonowanie zamków i zabezpieczeń podlega osobnemu odbiorowi, zgodnie z
wewnętrznymi instrukcjami Zamawiającego. Z przeprowadzonych czynności sporządzony
jest protokół według wzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego.
8.4 Odbiór klap dymowych
Działanie i funkcjonowanie klap dymowych podlega osobnemu odbiorowi, zgodnie z
wytycznymi technicznymi i technologicznymi wybranego producenta wyrobu. Z czynności
odbiorowych sporządzany jest protokół , potwierdzający prawidłową pracę klap dymowych.
8.6 Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym odbiorom :
a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót
b) odbiorowi końcowemu robót
8.7 Odbiór częściowy techniczny robót
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi.
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Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.8 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty,
zawierające w szczególności :
a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty
jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów
e) ustalenia technologiczne
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych
g) protokoły odbiorów systemów zamków i klap dymowych
h) protokoły odbiorów bram rolowanych
i) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)
dały pozytywne wyniki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiającym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
NORMY
PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN/B-10087/96
Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna
PN-72/B-10180
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
BN-79/7150-01
Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 12150-1:2002
Szkło w budownictwie. Definicje i opis
PN-79/B-13054
Szkło w budownictwie. Szkło płaskie, walcowane
PN-EN 1063:2002 Szkło w budownictwie. Bezpieczne szklenia
PN-EN ISO 12543-1,2,3,4,5:2002 Szkło w budownictwie
PN-88/B-12203
Szkło. Właściwości szkła. Pojęcia i określenia
PN-EN 356:2000
Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja na
Ręczny atak
PN-EN 357:2002
Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe
PN-EN 572-1,2,3,4,56,7:1999
Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła.
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PN-64/B-03220
Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/B-92210
Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Ogólne wymagania i badania
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Arkady 1989
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