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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące realizacji
robót przy ociepleniu budynku i fundamentów pinu komunikacyjno sanitarnego
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1..

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- przygotowanie podłoża
- przyklejenie styropianu gr. 12 cm elewacja i 12 cm fundamenty AQUA
- wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie
- wykonanie tynków cienkowarstwowych AKRYLOWYYCH

- wykonanie wszystkich innych robót nie wymienionych wyżej, jakie występują przy realizacji 
umowy

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są

zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5..

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w Ogólnej  Specyfikacji

Technicznej  p.  2..  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  wykonywaniem
ocieplenia metodą lekką mokrą oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z
umową,  przedmiarem   technicznym,  pozostałymi  SST i  poleceniami  zarządzającego  realizacją
umowy.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja  przedstawiana  przez  Wykonawcę  w  trakcie  budowy  musi  być  zgodna  z

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Harmonogram i kolejność prac dociepleniowych.

2. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta, wyszczególnione w dalszej części
opracowania.



3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części
opracowania.
2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów i  ich  rodzaju  podano w Ogólnej  Specyfikacji

Technicznej p. 4..

2.2. Styropian
Docieplenie ścian zewnętrznych przy użyciu płyt styropianowych samogasnących EPS 70 –

040 FASADA oraz EPS 100 – 038 DACH/PODŁOGA. docieplenie ścian budynku poniżej terenu i
w strefie cokołu przy użyciu płyt styropianowych EPS 100-038 DACH/PODŁOGA, grubości 10
cm na felc ( styropian λ = 0,038 W/(m*K), oraz docieplenie ścian budynku powyżej cokołu przy
użyciu płyt styropianowych EPS 70-040 grubości 15 cm ( styropian λ = 0,040 W/(m*K). Grubość
15 cm, ościeża 2 cm

2.3. Siatka podtynkowa
• siatka zbrojąca z włókna szklanego – min. gęstość 160g/m3

2.4. Tynk elewacyjny - silikonowy
• frakcja uziarnienia 1,5 mm, struktura – baranek

2.5. Zaprawa klejowa
• przyczepność do betonu – min. 0.6MPa
• przyczepność do styropianu – min. 0.1MPa

3. SPRZęT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5..

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót
Rodzaje sprzętu używanego do docieplenia pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań

jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 6.

4.2. Transport materiałów
Wszystkie  materiały  niezbędne  do  wykonania  elementów  wchodzących  w  skład  robót

dociepleniowych  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez
zarządzającego  realizacją  umowy.  Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów  należy
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót



Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej obmiarze oertowym.

5.2. Wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą
Przed  przystąpieniem  do  mocowania  termoizolacji  należy  nie  tylko  odpowiednio

przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robót wszystkie elementy utrudniające lub
wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na nich warstw
ochronno-wykończeniowych.

Przed przystąpieniem do prac  ociepleniowych należy  zdemontować obróbki  blacharskie,
rynny, rury spustowe, elementy oświetleniowe, instalację odgromową, istniejące kraty w oknach.
Podłoże, na którym będzie montowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, z kurzu,
porostów, zmyte wodą; należy usunąć luźno związane fragmenty tynku, sprawdzić przyczepność
tynku  poprzez  opukanie  a  następnie  odspojone  kawałki  tynku  należy  odkuć  i  wykonać  tynk
ponownie.

Podłoże  powinno  być  nośne,  stabilne,  czyste  i  o  niewielkim  stopniu  chłonności.
Przygotowanie podłoża polega też często na jego wyrównaniu. Czynność ta ma na celu osiągnięcie
właściwego  powiązania  płyt  izolacji  ze  ścianą  przy  jednoczesnym  zminimalizowaniu  zużycia
zaprawy klejącej. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych należy sprawdzić nośność podłoża
pod  system ociepleniowy poprzez  wykonanie  próby  przyklejania  styropianu.  Na  przygotowaną
(oczyszczoną,  wyrównaną i  zagruntowaną)  powierzchnię należy przykleić  w różnych miejscach
budynku 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10 x 10cm,  nakładając  ją  na  całe  powierzchnie
próbek w warstwie o grubości ok. 1cm. po dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany pozostawia
się go na 3-4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne,
jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych.

Przygotowaną  powierzchnię  zagruntować  systemowym  preparatem  gruntującym
zwiększającym  przyczepność  kleju.  Gruntowanie  wykonać  za  pomocą  szczotki  malarskiej  lub
metoda natryskową.

Sposób mocowania płyt
Masę klejową należy układać na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej

powierzchni plackami o średnicy ok. 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości
ok.  3  cm  od  krawędzi,  tak  aby  po  przyklejeniu  zaprawa  nie  wyciskała  się  poza  krawędzie
styropianu. Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć
przez  uderzenie  packą  drewnianą  do  uzyskania  równej  płaszczyzny  z  sąsiednimi  płytami.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie
płyt po upływie kilku minut.

Przyklejanie płyt styropianu do ściany powinno odbywać mijankowe, w kierunku od dołu do
góry ściany.

Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie ocieplającej wypełnić przez wstawienie klinów
styropianowych lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczelin nie wolno
wypełniać klejem!

Po  stwardnieniu  kleju  mocującego  styropian  (minimalny  czas  wg  wskazań  producenta)
należy dodatkowo zamocować styropian do ściany za pomocą przeznaczonych do tego celu kołków
rozporowych  z  tworzywa  sztucznego  w  ilości  4szt.  na  m2 ściany.  Otwory  pod  kołki  należy
wywiercić odpowiednio wybranym wiertłem na głębokość zakotwienia min. 6-8 cm.

Osadzić kołki opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i wbić trzpień do oporu. Całą
powierzchnię styropianu oraz ewentualne nierówności (uskoki między płytami ocieplenia, odchyłki
od płaszczyzny, wystające fragmenty wypełnienia szczelin itp.)  należy zeszlifować ręcznie pacą
pokrytą gruboziarnistym papierem ściernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.

Klejenie należy wykonać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
niższa niż +5°C. Należy także unikać bezpośredniego nasłonecznienia i wiatru.

Sposób wykończenia powierzchni elewacyjnej.



Na  przygotowaną  powierzchnię  styropianu  należy  nanieść  warstwę  masy  klejowej  o
grubości ok. 3 mm rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości siatki zbrojącej.
W warstwie tej należy zatopić specjalnie do tego celu przeznaczoną atestowaną siatkę (tkaninę)
zbrojącą z włókien szklanych. Siatka zbrojąca powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę
klejącą. Sąsiednie pasy siatki powinny być układane na zakład nie mniejszy niż 5 cm w pionie i w
poziomie.

Narożniki otworów okiennych i drzwiowych wzmocnić przez naklejenie kawałków siatki o
wymiarach 20 x 35 cm.

Krawędzie  otworów  i  budynku  wzmocnić  przez  osadzenie  odpowiednich  kątowników
ochronnych.

Następnie na powierzchnię przyklejonej siatki należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o
gr.  ok.  l  mm  w  celu  całkowitego  jej  przykrycia.  Całą  powierzchnię  dokładnie  wyrównać  i
wygładzić.

Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej tj. nie wcześniej niż po dwóch dniach całą
powierzchnię  przeszlifować  papierem  ściernym.  Można  przystąpić  do  wykonywania  podkładu
tynkarskiego. Podkład tynkarski nakładać w temp. +5°C do +25°C. Czas wysychania zależny od
warunków atmosferycznych wynosi  od 4h do 12h.  Przy wykonywaniu  tej  pracy  należy  unikać
bezpośredniego nasłonecznienia i wiatru.

Na tak przygotowane podłoże nałożyć cienkowarstwowy tynk strukturalny akrylowy
Nakładanie  tynku  może  być  prowadzone  w  temp.  -t-5°C  do  +25°C  przy  unikaniu

bezpośredniego nasłonecznienia, deszczu i wiatru.
Aby uniknąć powstania widocznych cieni na połączeniach tynku nakładanego wcześniej i

później wszelkie czynności wykonywane z nałożeniem wyprawy jednego rodzaju i koloru należy
prowadzić metodą „mokre na mokre”. Oznacza to takie rozplanowanie przerw technologicznych w
trakcie nakładania tynku, aby pokrywały się one z liniami naturalnymi rozgraniczeń na elewacji
(np. narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, rury spustowe itp.).

Przerwy  technologiczne  można  wykonać  z  zastosowaniem  samoprzylepnej  taśmy
malarskiej.

Kolorystyka i struktura
Projektuje się wykonanie elewacji w kolorach   beżu i ich odcieni zgodnie z uzgodnieniem z

Inwestorem. Kolor cokołu dwie tonacje ciemniejszy z tynku żywicznego.
Prace budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem miedzy innymi,  potrzeb i  biologii

populacji ptaków i nietoperzy. Wszelkie prace ograniczające dostęp danego gatunku do miejsc jego
regularnego występowania i rozrodu należy traktować jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień.
O wszystkich zauważonych na terenie budowy miejscach lęgowych i schronień.

O wszystkich zauważonych na terenie budowy miejscach lęgowych należy
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru.

2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - PRACE 
DEKARSKIE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem prac dekarskich polegających na
wykonaniu  i  montażu  obróbek  zewnętrznych  oraz  rynien  w  budynku  pionu
komunikacyjno sanitarnego



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
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem prac dekarskich polegających na wykonaniu i montażu 
obróbek zewnętrznych oraz rynien w budynku ośrodka zdrowia i obejmują:
- prace pomiarowe i oznakowanie robót,
- dowiezienie sprzętu,
- wykonanie obróbek blacharskich  z blachy stalowej ocynkowanej (0,5 -0,55mm),
- montaż pasów  nadrynnowych z blachy ocynkowanej j.w.,
- wykonanie rynien  z blachy stalowej ocynkowanej gr (0,6 -0,75 mm),
- uporządkowanie terenu budowy.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i przedmiarem

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Część ogólna”. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, (przedmiar 
robót)Dokumentacji i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST „Część ogólna”.

2.2. Stosowane materiały

2.2.1. Blacha  stalowa ocynkowana
blacha stalowa ocynkowana grubości nie mniejszej niż 0,55 mm. I rynny i rury spustowe
0,6 mm

2.2.2. Wkręty 
Mocowanie pokrycia i obróbek blacharskich przy pomocy wkrętów lub kołków szybki 
montaż.

2.2.3.Rury spustowe
Rynny i rury spustowe powinny blachy ocynkowanej

2.2.4. Łaty drewniane, deski, krawędziaki
Krawędziaki drewniane nasycone kl. III



3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt  używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Sprzęt  powinien  odpowiadać wymaganiom  ST  DM.  00.00.00  „Część ogólna".
Zamawiający  pozostawia  dobór  sprzętu  i  maszyn  Wykonawcy  jako  stronie
wyspecjalizowanej w tego typu pracach. Wykorzystywane przy realizacji prac maszyny i
sprzęt winny posiadać wszelkie niezbędne dopuszczenia do ruchu, co winno na żądanie
Zamawiającego zostać poświadczone stosownymi dokumentami.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Warunki ogólne transportu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna". Zamawiający
żąda od wykonawcy należytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa
ludzi i mienia podczas transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu budowy.
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, układane w jednej warstwie
w pozycji stojącej zabezpieczone przed przewracaniem się  i uszkodzeniami. Rolki papy
mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano  w  ST  DM.  00.00.00.  „Część  ogólna".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót,  uwzględniające  wszystkie  warunki,  w jakich  będą  wykonywane
roboty. Wykonawca winien jest na swój koszt wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu
robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom jak i osobom trzecim.
Wykonawca będzie na własny koszt usuwał zbędne materiały, odpady i niepotrzebne
urządzenia prowizoryczne, a także składował materiały w taki sposób, aby nie stwarzały
jakiegokolwiek  zagrożenia  dla  zdrowia  lub  mienia  osób  trzecich.  Prace  należy
prowadzić w sposób  zgodny  z  przepisami  obowiązującymi  dla  tego  typu  prac,  a  w
szczególności przestrzegać przepisy bhp i p. poż (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).

5.2. Wykonanie obróbek blacharskich
Obróbki blacharskie należy wykonać przed pracami pokrywczymi i dociepleniowymi.
Obróbki zewnętrzne winny wystawać co najmniej 40 mm poza lico projektowanej ściany
i muszą zabezpieczać elewację przed przeciekami wody deszczowej. 

5.3. Montaż ocynkowanych rynien i rur spustowych
Rynny powinny być zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze niż

0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do
brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być
usytuowany o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. Rynny i
rury spustowe mocować zgodnie z przedmiarem



Obejma:
Obejmy mocuje się, co najmniej dwie na każdą rurę spustową, w prostej linii, na śruby 
nierdzewne. Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odległości 2 metrów. Są  
one wyposażone w kołki gwintowane z tuleją pcw osadzonej w murze

5.4. Montaż obróbek blacharskich towarzyszących
Montaż elementów pasów rynnowych i podrynnowych z wykorzystaniem kołków 
szybkiego montażu i wkrętów.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.  Sprawdzenie powinno się  odbywać
zarówno  w  trakcie  wykonywania  robót,  jak  i  po  ich  zakończeniu  zgodnie  z
Dokumentacją przedmiarową i  ST.  Kontrola  powinna  polegać na  sprawdzeniu
prawidłowości i jakości wykonywania poszczególnych elementów, a w szczególności:
-  jakości  wykonania  połączeń pokrycia  z  papy  modyfikowanej  modyfikowanej  z
wkładką poliestrową klasy NRO oraz obróbek blacharskich.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiary robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”. Jednostkami
obmiaru są:
- 1m2 (metr kwadratowy)
- 1 arkusz
- 1 szt. (sztuka)
- 1 mb
Ilość robót  przedstawionych  do  obmiaru  powinna  być zgodna  z  dokumentacją
projektową  i  ustaleniami  Inspektora  nadzoru.  Nie  powinien  on  obejmować  żadnych
ilości robót nie zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

8. Odbiór robót
.  Przy  odbiorze  końcowym  należy  przedłożyć wszelkie  protokoły:  częściowe,  prac
zanikających oraz inne dokumenty dotyczące stosowanych materiałow.

9. Przepisy związane

9.1. Akty prawne:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr
75,  poz.  690  z  późniejszymi  zmianami) w  sprawie  warunków  technicznych  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

9.2. Normy:
- PN–83/B-02151/03 „Izolacyjność przegród w budynkach i izolacyjność akustyczna
przegród zewnętrznych”



- EN 10143:2006 Taśmy i blachy powlekane ogniowo w sposób ciągły powłokami 
metalicznymi – Tolerancje wymiarów i kształtu
-  EN 14782:2006 Samonośne płyty do pokryć dachowych, zewnętrznych okładzin i
wewnętrznych wykładzin – Charakterystyka
-  EN  ISO  12944-2:1998:  zastosowanie  w  budownictwie  do  pokryć i  obróbek
blacharskich dachów oraz jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne ścian i sufitów
obiektów, w środowiskach korozyjności atmosfery
- PN-EN 612+AC:1999 „Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podział i 
wymagania
- PN-61/B-10249 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. 
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”

3.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻ 

OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PCV)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych w budynku, polegające na wymianie istniejącej stolarki okiennej drewnianej na
okna z PCV.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Postanowienia zawarte w niniejszej ST są dla Wykonawcy są obowiązujące na równi z pozostałymi
dokumentami przetargowymi.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dla montażu stolarki okiennej
- rozbiórka zewnętrznych i wewnętrznych parapetów, zdjęcie skrzydeł okiennych, demontaż 
ościeżnic,
- przygotowanie otworu do montażu nowego okna, sprawdzenie wymiarów otworu,
- założenie na ościeżnicę systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna, obsadzenie 
samej ościeżnicy lub ościeżnicy ze skrzydłami w otworze,
- dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzić kołki mocujące kotwy,
- uszczelnienie osadzenia ościeżnicy pianką poliuretanową montażową oraz silikonem,
- wykonać roboty wykończeniowe,
- wywieźć i zutylizować materiały z rozbiórki.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami .

1.4.1. Roboty budowlane przy instalowaniu okien.
Należy przez to rozumieć wszystkie roboty związane z demontażem starych okien z 
przygotowaniem otworów, montażem nowej stolarki PCV, wykończeniem oraz innymi pracami 
dodatkowymi związanymi z wymianą okien.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót



Przy robotach związanych z instalacją okien należy ściśle stosować się do instrukcji producenta 
tych elementów w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montażu. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zachowanie zgodności z udostępnioną 
dokumentacją, poleceniami inwestora oraz niniejszą specyfikacją techniczną.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV.
Wymagania  dotyczące  stolarki  otworowej  z  PCV  określają katalogi,  normy  przedmiotowe  i
publikacje  techniczne oraz wymagania określone przez inwestora. Wymagania dotyczące
charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnętrznych określa norma PN-ISO
6946 „Ochrona cieplna budynków”. Parametry akustyczne okien muszą spełniać warunki między
innymi normy PN-87/B-02151.03 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w
budynkach.  Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna
elementów budowlanych. Wymagania”.

2.2. Zastosowane materiały.
- pianka montażowa,
- gips budowlany szpachlowy
- silikon,
- elementy do montażu okien,
- kotwy, kołki rozporowe,
- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, kolor zielony,,
- zaprawa klejowa
- farba emulsyjna
- folia polietylenowa budowlana osłonowa
- tektura falista
- okno z PCV

2.3.1 Okna- zestawienie
Bez względu na podane wymiary  wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać 
dokładnych pomiarów wszystkich okien.

2.3.2. Okna z PVC – wymagania.
SZYBY BEZPIECZNE - okna uchylno rozwieralne o kształcie i podziale nowoprojektownym, okna
z profili PCV. Profile nośne z PCV termo, pięciokomorowe, wzmocnione w ościeżach i skrzydłach
kształtownikami np. stalowymi lub z włókna szklanego, kształtowniki wypełnione pianką
poliuretanową -  tzw.  wkładka  termiczna,  profile  o  Umax =  lub  <  1,10  W/m2K.  Szyba  ze  szkła
bezpiecznego, klejona z powłoką  jednokomorowa, z termoramką, wypełniona gazem szlachetnym
np. argonem, 4/16/4, o Umax = 1,00 W/m2K. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U <
1,1  W/m2K.  Współczynnik  infiltracji  a  =  0,3,  okna  wyposażone  w  mikrowentylacje  i
rozszczelnienie ręczne, klamki. Stolarka o kolorze białym. Okna z nawietrzakami.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do osadzenia okien
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  tych  robót  powinien  wykazać się możliwością
korzystania z drobnego sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Określa je norma PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport".



4.2. Transport i rozładunek
Transport  powinien  odbywać się samochodami  zakrytymi  z  pełnym  zabezpieczeniem  przed
uszkodzeniami. Rozładunek powinien obywać się przy zachowaniu pełnej ostrożności i ochrony
przed uszkodzeniami.

4.3. Składowanie
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewiewnych.
montowane komplety ram okiennych z oknami ustawia się w położeniu pionowym, oparte o siebie
z  nachyleniem  5-10%.  Warunki  transportu  i  składowania  muszą chronić wyroby  przed
uszkodzeniem uszczelek, okuć, szyb jak również malarskiego wykończenia. Nie wolno składować
okien (nawet przez krótki okres) pod gołym niebem, w miejscach zawilgoconych, bezpośrednio na
ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Warunki przystąpienia do robót
Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5°C. Pomieszczenia 
powinny być suche i przewietrzone.

5.3. Instalacja i montaż okien.
Wykonawca  zobowiązany jest  do  wykonania  robót  związanych z  instalacją i  montażem

okien zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów elementów związanych z tematem zadań.

5.3.1. Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych.
Najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są wyroby

stolarki  otworowej  z  PVC.  Uszkodzenia  mechaniczne  ościeżnic  powstają najczęściej  wskutek
nieostrożnego transportu materiałów.

5.3.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej

Nie należy zabudowywać okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawą tynkową. Przed
osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania
elementów ściennych. Ośnieża i węgarki muszą być wykonane dokładnie w pionie, a nadproża w
poziomie. Węgarki muszą mieć równe płaszczyzny, ażeby można było dokładnie oprzeć na nich
okna.
W tym celu w budynkach z już istniejącymi węgarkami należy je ewentualnie poprawić.

5.3.3. Mocowanie ościeżnic okien z PVC
Producent okien dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów, 

zawierającą między innymi zasady łączenia okien w zestawy. Okna z PVC będą wbudowywane w 
ścianach zewnętrznych murowanych. Stosowane do montażu i uszczelniania materiały powinny 
mieć atest Państwowego Zakładu Higieny.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Badania w czasie wykonywania robót
Metody badań okien określają Polskie Normy wymienione w punkcie 10 niniejszej 

STWiOR.

Oceniać należy w szczególności:



-jakość materiału - dokładność wymiarowa, krawędzie naroża, elementy towarzyszące, jakość
wykonania otworów,
- prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia (ewentualne luzy),
- zachowanie pełnej równoległości i prostopadłości (dopuszczalna tolerancja ościeży max. 2mm / 1 
mb ościeżnicy lecz nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę,
- prawidłowość osadzenia podokienników (parapetów)
- prawidłowość szklenia,
- estetykę wykonania.

6.2. Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC
Ościeżnice  winny  być osadzone  pionowo  i  nie  mogą wykazywać luzów  w  miejscach

połączeń z murem. Odchylenie ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2
mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu
wbudowanych okien nie mogą być większe niż 3 mm. Zamknięte skrzydła okien nie powinny przy
poruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła okienne nie mogą
się same zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy
ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna
pasek  nie  daje  się wyciągnąć  bez  zerwania,  okno  uznaje  się za  szczelne.  Okucia  elementów
powinny być zamocowane w sposób trwały. Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia
okapników), jakość osadzenia i  uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń.
Przedmiot reklamacji w czasie  odbiorów  powinny  stanowić również wszelkie  mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien, a także wykończenia, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i
okuć.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiaru dla wykonania stolarki okiennej jest: m2 (metr kwadratowy)

Pomocniczymi jednostkami są:
Jednostką  dla okien jest 1 szt. (sztuka)
Jednostką obmiaru dla wykonania podokienników (parapetów) jest 1 mb (metr bieżący)

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowe
Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC:

Odbioru wbudowania okien dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia
 ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończającym otynkowaniem ościeży.

9.PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania
dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja
PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe,
zwichrowanie i siły operacyjne
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda 
badania
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja



PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe. 

Zasady  ustalania  wymiarów skoordynowanych  modularnie  Aktualne  i  obowiązujące  instrukcje,
atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty. 

4. Kontrola jakości robót
1) Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisów.
2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać
wykonanie pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru
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