
ZNAK:  BI .272. 05.3.2012 Lędziny 20.02.2012 r.

S P E C YF I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.), zwana dalej ustawą (art. 
10; art.39-46 Pzp.).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego na:

” TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO 
OŚRODKA KULTURY – WYMIANA OKIEN – ETAP I” 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych  oraz  na 
stronie internetowej www.bip.ledzin.pl./content/show.php?pg=przetargi
 w siedzibie zamawiającego Urząd  Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny

      ZATWIERDZAM:

  
Burmistrz Miasta Lędziny

mgr Wiesław Stambrowski



§ 1. 

Nazwa oraz adres Zamawiającego (art. 36 ust. 1 pkt. 1);

Gmina Lędziny
ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny
NIP – 646-10-30-597
telefon: 32/2166511, fax: 32/2166508 strona internetowa: www.ledziny.pl
www.bip.ledzin.pl./content/show.php?pg=przetargi

§ 2. 

Tryb udzielenia zamówienia  (art. 10. ust. 1; art. 36-46 ; art. 36 ust. 1 pkt 2.)

PRZETARG NIEOGRANICZONY  o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

§ 3. 

Opis przedmiotu zamówienia (art. 29 i 30; art.36 ust. 1 pkt.3)
1. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV :

− 45 00 00 00-7 - Roboty budowlane - wymagania ogólne,

− 45 42 11 00-5 - Montaż drzwi balkonowych i okien,

− 45 42 10 00-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

− 45 42 11 32-8 - Instalowanie okien,

− 45 42 21 00-2 - Stolarka drewniana.

Przedmiotem zamówienia jest :

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  wymiany  okien drewnianych  szt. 28 na okna 
drewniane z zachowaniem istniejącego podziału na kwatery.

Wymagania dotyczące okien drewnianych: 
− drewno mahoń lub równoważne egzotyczne, klejone trójwarstwowo,
− powierzchnia lita,
− szprosy nakładane ramkowe drewniane,
− czterokrotnie malowane farbami SIKKENS lub równorzędnymi, kolor w tonacji jasnej
      (dokładny odcień zostanie ustalony na podstawie wzornika firmy realizującej
        zamówienie), 
− frezy na słupkach stałych, z kostką ozdobną na skrzyżowaniu słupków (dokładny 

wzór zostanie ustalony na podstawie wzornika firmy realizującej zamówienie), 
− szyby termoizolacyjne o współczynniku 1,0 W/m2 K i dźwiękochłonności Rw = 32 dB,
− wszystkie skrzydła z możliwością otwierania do środka
− ciepła ramka,
− podwójna uszczelka,
− okucia obwiedniowe z mikrouchyłem, podnośnikiem skrzydła i blokadą klamki,
− w oknach dwuskrzydłowych centralna zasuwnica,
− osłonki na zawiasy,
− klamki o podwyższonym poziomie antywłamaniowości,
− szyna deszczowa oraz parapecik przyszybowy,
− kolorystyka akcesorii okiennych dopasowana do kolorystyki okien.

http://www.ledziny.pl/


Zakres robót:
− wykucie istniejących okien drewnianych,
− montaż nowych okien drewnianych,
− uzupełnienie  parapetów wewnętrznych płytkami ceramicznymi,
− uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
− prace związane z ewentualnym demontażem, ponownym montażem i uzupełnieniem 

sidingów oraz parapetów i obróbek blacharskich,
− malowanie parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich,
− malowanie farbą emulsyjną ościeży wewnętrznych,
− demontaż i montaż siłownika sterującego oknem oddymiającym, po zamontowaniu 

sprawdzenie poprawności działania, potwierdzone protokolarnie przy udziale 
administratora systemu sterowania oddymianiem budynku

− prace porządkowe po robotach budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem 
elewacji z sidingu,

− wywóz zdemontowanych okien,
− Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie odstawić i zabezpieczyć meble 

oraz sprzęt techniczny znajdujące się w pokojach, w których wykonywane będą 
roboty.

W celu dokładnej wyceny prac remontowych wskazana wizyta na miejscu oraz 
sprawdzenie rzeczywistych wymiarów okien w naturze.

Wymagania dotyczące montażu okien drewnianych:
Okna należy zamontować za pomocą śrub z gwintem nacinającym  lub  za pomocą 
kotew montażowych
Śruby i kotwy rozmieszcza się w odległości od 15 do 35 cm od naroży ramy okiennej. 
Maksymalny rozstaw śrub lub kotew nie powinien przekraczać 80 cm.
Wkręcenie śrub lub kotew nie może spowodować odkształcenia ramy.
Regulacja zawiasów na „środku” zakresu. 
Równomierne rozłożenie przymyku skrzydła na całym obwodzie.
Uszczelnienie dystansu (fugi) między ościeżem, a ramą okienną dokonuje się przy 
użyciu środków plastycznych oraz elastycznych. Zalecanym środkiem plastycznym 
jest pianka poliuretanowa, natomiast elastycznym - silikon. 
Zainstalowane okna mogą wskazywać odchyłki: 
- odchyłka pionu i poziomu 3 mm/m nie więcej jak 4 mm łącznie, 
- różnica długości przeciwległych elementów 1 mm, 
- różnica przekątnych wrębu ramy 3 mm. 

Zakres robót  zgodnie z w/w opisem, STWiOR, zestawieniem stolarki oraz 
dołączonym pomocniczo przedmiarem robót.

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu 
przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Udzielenie zamówienia uzupełniającego - Zamawiający  przewiduje udzielenia 

zamówienia  uzupełniającego.

§ 4. 
Termin wykonania zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt.4)
Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do  30.06.2012 r.

  § 5. 
Warunki udziału w postępowaniu (art. 22; art. 41 pkt. 7; art. 36 ust.1 pkt 5)
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków (art. 22; art. 41 pkt. 7; art. 36 ust.1 pkt 5)



1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące:

1.1.  posiadania  uprawnień  do wykonania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania ;

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

1.3.  dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do 
wykonania zamówienia;

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków,  o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Na potwierdzenie  spełnienia wyżej wymienionych warunków – Wykonawca dołączy do 
oferty oświadczenia wymienione w   § 6 SIWZ. Ocena spełniania warunków wymaganych od 
Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia.

 § 6.
Wykaz  zaświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć Wykonawcy  w  celu 
potwierdzenia  oceny  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  (art.  24-26; 
Rozporządzenia  PRM  w  sprawie  rodzaju  dokumentów,  jakich  mogą  żądać 
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz.1817; art. 36ust. 1Pkt 6).
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 
22  ust.  1  ustawy,  oprócz  oświadczenia  o  spełnieniu  warunków  udziału  w 
postępowaniu, należy przedłożyć:

1.1.wykaz  robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy  i  doświadczenia,  wykonanych  w  okresie  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  jeżeli okres 
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  z  podaniem  ich  rodzaju  i  
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załącznikiem dokumentu potwierdzającego, że 
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
(np.  protokoły  odbioru  robót,  referencje)  – Załącznik  Nr 4 do  SIWZ – wykonanie  z  
należytą starannością  minimum 3 robót budowlanych  dotyczących wymiany stolarki o 
wartości minimum 80 000,00 zł brutto każda. 

W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych 
podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (załącznik Nr 4a do  
SIWZ) tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art.  26 ust.2b ustawy Pzp).  
Powołanie  się  przez  Wykonawcę na doświadczenie  podmiotu  trzeciego  i  posiadane  
przez niego referencje jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot trzeci  
będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (jako podwykonawca- taką informację należy 
wskazać w załączniku Nr 5 do SIWZ).

     W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia,   oceniane  będzie  ich  łączne  
doświadczenie.

1.2.  W celu  potwierdzenia,  że  Wykonawca spełnia  warunek  dysponowania  osobami  
zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  Zamawiający  wymaga  złożenia  następujących  
dokumentów:

a) wykazu osób (zał. Nr 5 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami  budowlanymi,  zraz  z  
informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  
niezbędnych  dla  wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  



czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wymagane  
osoby z uprawnieniami w specjalności :

− konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

W przypadku,  gdy  Wykonawca  będzie  polegał  na  osobach  zdolnych  do  wykonania  
zamówienia  innych  podmiotów zobowiązany  jest  przedstawić  pisemne zobowiązanie  
(załącznik  Nr  5b do  SIWZ) tych  podmiotów do  oddania  Wykonawcy  do dyspozycji  
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 
ust. b ustawy Pzp).

b)  oświadczenie,  że  osoby  ,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień.

Wymagane jest wypełnienie oświadczenia – załącznik Nr 5a do SIWZ.

2.  W  celu  potwierdzenia,  że  Wykonawca  spełnia  warunek  wymaganej  sytuacji  
ekonomicznej Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 

2.1. opłaconej polisy , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  
działalności związanej z przedmiotem zamówienia – wymagana jest polisa  od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą 
niż  80.000,00 zł.
3. W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia, o których mowa w  art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. Nr 3;
3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do w wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.  24 ust.  1 pkt  2 
ustawy.  W  przypadku  oferty  składanej  wspólnie  przez  kilku  Wykonawców,  każdy 
Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie.

3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub  zaświadczenie,że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności 
lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu-wystawione  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert.  W przypadku 
oferty  składanej  wspólnie  przez  kilku  Wykonawców,  każdy Wykonawca  składa  wyżej 
wymieniony  dokument  odrębnie,  wspólnicy  spółki  cywilnej-odrębnie  i  dodatkowo  na 
spółkę cywilną.;

3.4.aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy   Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  Wykonawca  nie 
zalega   z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub 
potwierdzenia , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego 
organu-wystawionego  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert.  W  przypadku  oferty  składanej  wspólnie  przez  kilku  Wykonawców,  każdy 
Wykonawca  składa  wyżej  wymieniony  dokument  odrębnie,  wspólnicy  spółki  cywilnej-
odrębnie i dodatkowo na spółkę cywilną.

Uwaga:
W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego oraz z Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę , jak i na każdego 
ze wspólników.



          4.    Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii  poświadczonej za zgodność z 
oryginałem  przez Wykonawcę. W przypadku dokumentów – pełnomocnictwa lub 
umowa  podmiotów występujących wspólnie Wykonawcy muszą dołączyć do oferty 
oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

4.1.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna  lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,

4.2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania   ich w  postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający 
ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie 
publiczne, którego dotyczy,  wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz  zakres jego umocowania także 
oświadczenie o przyjęciu wspólnej  solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub 
nienależyte wykonanie zamówienia.  Podpisany przez wszystkich Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o zamówienie  publiczne. Podpisy muszą zostać złożone 
przez  osoby uprawnione do składania  oświadczeń woli wymienione we właściwym 
rejestrze. Dokument pełnomocnika należy  przedstawić w  formie oryginału.  Wszelka 
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 
występującym jako pełnomocnik.

4.3.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeśli 
Zamawiający wyraził zgodę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na złożenie 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
oświadczeń, ofert oraz  innych dokumentów również w języku kraju, w którym 
zamówienie jest udzielone.

            
5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli     
oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy złożyli 
dokumenty o których  mowa w art. 25 ust.1 ustawy zawierające błędy, do ich 
uzupełnienia  w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby  unieważnienie postępowania (art. 
26 ust. 3 ustawy).

6.Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, 
Zamawiający zażąda  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
umowy  regulującej  współpracę  tych Wykonawców.

§7.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami (art. 9 ust.1-2; art. 27 ust. 
1-3; art. 38 ust. 1-pkt. 3, art. 36 ust.1 pkt. 7)
1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia  prowadzi się w języku polskim.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

3. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

4. Jeżeli  Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia 
oraz  informacje  faksem  lub  drogą  elektroniczną,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić  wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później  niż : na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod  warunkiem  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upłynęła 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.



6. Treść zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaże  Wykonawcom,  którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, 
a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

7. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania  wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed 
upływem  terminu  składania  ofert  zmodyfikować treść specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie 
wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano  specyfikację  istotnych  warunków 
zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza 
także na stronie.

9. Zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert,  jeżeli  w  wyniku   modyfikacji  treści 
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  niezbędny  jest  dodatkowy  czas  na 
wprowadzenie zmian w ofertach.  O przedłużeniu terminy składania ofert  Zamawiający 
niezwłocznie  zawiadomi  wszystkich  Wykonawców,  którym  przekazano  siwz,  a  jeżeli 
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej 
stronie.

10. Forma oferty.

a) zaleca się aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.

b) zaleca się, ażeby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane 
przez osobę (lub osoby) podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

c) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów 
lub  poświadczonych  przez  Wykonawcę za zgodność z  oryginałem kopii,  natomiast  w 
przypadku pełnomocnictwa  w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w 
skład oferty musi być potwierdzona przez osobę lub osoby podpisujące ofertę zgodnie z 
treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do 
oferty pełnomocnictwa.

11.  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie 
mógł  ujawnić  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1. w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia  p. Krzysztof Lukasek. 

2. w sprawach formalno-prawnych p. Iwona Dworak.

§8.
Wymagania dotyczące  wadium (art. 45-46; art. 36 ust. 1 pkt. 8) 
Zamawiający nie wymaga wniesienia  wadium  w niniejszym postępowaniu.

§9.
Termin związania z ofertą (art. 85 ust.1; art. 36 ust.1 pkt. 9)
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin 
związania  ofertą,  z  tym że Zamawiający  może tylko  raz,  co najmniej  na 3 dni  przed 



upływem terminu związania  ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

§10.
Opis sposobu przygotowania oferty (art. 36 ust. 1 pkt. 10)
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. Ofertą składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3. Treść oferty musi odpowiadać  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Zaleca się, by każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by 
strony oferty były połączone w sposób trwały.

5. Wszelkie poprawki lub zmiany winny by parafowane przez osobę upoważnioną do 
podpisywania oferty.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Ofertę należy składać w  nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub    opakowaniach 
wewnętrznych i zewnętrznych.  Koperta zewnętrzna winna być oznakowana:  Przetarg 
na  „TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  MIEJSKIEGO  OŚRODKA  KULTURY  –  
WYMIANA OKIEN- ETAP I  ” nie otwierać przed 14.03.2012 r.  godz. 10°°. ”Koperta 
wewnętrzna  powinna  być  oznakowana  jak  wyżej  a  ponadto  opatrzona     nazwą    i 
dokładnym adresem oferenta.

8. Wykonawca może, przed terminem składania ofert,  zmienić  lub wycofać  ofertę, pod 
warunkiem, że Wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty z 
dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE.

9. Koperty oznakowane dopiskiem Zmiana zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, 
zostaną dołączone do oferty.

10. Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANIE nie będzie otwierana.

§11.
Miejsce oraz  termin składania  i otwarcia ofert  (art. 86 ust. 2-5; art. 87 ust. 1-2; art. 36 
ust. 1 pkt.11)

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 14.03.2012 r. do godz. 950  w 
sekretariacie Urzędu Miasta  - pok. 112 .

      2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2012 r.  o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego  pok. 
     Nr 013.

3.  Otwarcie ofert jest jawne.

4.    Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na     
sfinansowanie zamówienia.

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, Zamawiający na jego 
wniosek przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert.

7.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści  złożonych ofert.

8. Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie;



- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

§12.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty (art. 36 ust. 1 pkt. 12; art. 91 ust. 3 a).

1. Obliczenie ceny oferty przedmiotu zamówienia należy dokonać na podstawie, 
dokumentacji technicznej, STW i ORB, §3 (opis przedmiotu zamówienia) oraz 
załączonego pomocniczo przedmiaru robót.

Do obliczenie ceny oferty należy zastosować następujący sposób:

1.1 Podać cenę netto każdej pozycji z przedmiaru robót, z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku.

1.2 Obliczyć wartość netto każdej pozycji mnożąc cenę jednostkową netto przez 
liczbę jednostek miary, kosztorys należy sporządzić metodą uproszczoną na 
podstawie załączonego przedmiaru robót..

1.3 Obliczyć cenę oferty poprzez zsumowanie poszczególnych pozycji wartości netto, 
obliczyć wartość podatku VAT, mnożąc wartość netto przez obowiązującą stawkę 
podatku VAT (dodatkowo podać stawkę VAT).

1.4 Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z 
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

1.5 Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z 
przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą przesłanki uprawniające 
do zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien udokumentować.

2. Cena oferty podana w formularzu oferty winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie 
obowiązki Wykonawcy dla zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami 
określonymi w niniejszej SIWZ.

3. Wszelkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie 
zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo braku ich w dokumentacji projektowej 
lub przetargowej, a wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich Norm, sztuki 
budowlanej), nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być 
wykonane na koszt własny wykonawcy

4. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie .    

§13.
  Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert (art. 91 ust. 2; art. 36 ust. 1 pkt. 13)

1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 
niniejszego postępowania,

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie:



L.p. Kryterium Znaczenie  
procentowe 
Kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może 
otrzymać oferta

1 Cena (C) 100% 100 punktów

3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C)

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
ilość punktów wynikającą z działania :

Pi (C) = C min / Ci * Max (C)

    gdzie:
Pi ilość punktów jakie otrzyma oferta „I” za kryterium „Cena”

C min najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
   C i cena oferty „i”
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”

4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi 
najniższą cenę za realizację zamówienia czyli uzyska największą ilość punktów.

5. Tryb udostępniania dokumentacji przetargowej.
Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją przetargową w 
postępowaniu o zamówienie publiczne, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym do 
Zamawiającego. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wskaże miejsce , termin i warunki 
udostępnienia dokumentacji z zachowaniem zasad określonych w art. 96 ustawy Pzp.

 §14.

Formalności, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy (art. 92; art. 94; art.36 ust. 1 pkt. 14)

1. O wyborze oferty  Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali 
się  o  udzielenie  zamówienia.  W  zawiadomieniu  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej 
Zamawiający zawrze wszelkie niezbędne informacje określone przez ustawodawcę w art. 
92 ust. 1 ustawy.

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy  podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, i ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie  nie krótszym 
niż 5  dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty (zgodnie 
z art. 27 ust. 2), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób nie później jednak 
niż przed upływem terminu związania z ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę w  
sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu jw , jeżeli złożono tylko jedną 
ofertę.

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu  
związania z ofertą , jeżeli Zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze  
oferty  przed  upływem  terminu  związania  z  ofertą,  a  Wykonawca  wyraził  zgodę  na  
zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

5.  Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta została wybrana,  uchyla  się od zawarcia  umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania  umowy,  Zamawiający  może  wybrać ofertę  najkorzystniejszą  spośród  
pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzania  ich  ponownej  oceny,  chyba  że  zachodzą  
przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93. ust. 1 ustawy.

§15.



Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 147-151; art. 
36 ust. 1 pkt. 15).
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§16.
Wzór umowy (art. 139-146; art. 36 ust. 1 pkt. 16)
Umowa,  która  będzie  podpisana  w  wyniku  rozstrzygnięcia  niniejszego  postępowania  o 
udzielenie  zamówienia,  będzie  zawierała  wszystkie  zapisy  podane  we  wzorze  umowy 
stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem treści oferty.

§17.
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia (art. 179-183; art. 36 ust. 1 pkt. 17)
1.Wykonawcom, organizacjom zrzeszającym Wykonawców oraz innym osobom, jeżeli  ich 
interes  prawny  w uzyskaniu  zamówienia  doznał  lub  może doznać  uszczerbku w wyniku 
naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów ustawy,  przysługują  środki  ochrony prawnej 
określone w Dziale VI ustawy.

2.Zgodnie z art.  144 ust.  1 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania 
nieistotnych   zmian  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty  na  podstawie  której 
dokonano wyboru Wykonawcy.

3.Zamawiający,  przewiduje  również  następujące  możliwości  dokonywania  istotnej  zmiany 
zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty  na  podstawie  której  dokonano  wyboru 
Wykonawcy  w  przypadku  wystąpienia  co  najmniej  jednej  z  okoliczności  wymienionych 
poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

a) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy;

-siły wyższej,

-przyczyn powstałych z winy Zamawiającego.

b) Zmiany  w przedmiocie zamówienia wskazanego w umowie, w szczególności:

-  pojawienie  się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej  generacji  pozwalających na 
zaoszczędzenie  kosztów  eksploatacji  wykonanego  przedmiotu  umowy,  przyśpieszenie 
realizacji umowy.

c) zmiany osobowe:

-  zmiana  osób,  przy  pomocy  których  Wykonawca  realizuje  przedmiot  umowy,  na  inne 
legitymujące  się  co  najmniej  równoważnym  doświadczeniem i  uprawnieniami,  o  których 
mowa w ustawie  Prawo budowlane  oraz,  które wymagane były  przez Zamawiającego w 
ogłoszeniu i SIWZ.

d) zmiany podwykonawców:

4- rozszerzenie podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile 
posłużenie  się  podwykonawcą   doprowadzi  do  skrócenia  terminu  wykonania  przedmiotu 
umowy,  zmniejszenia  należnego  Wykonawcy   wynagrodzenia  lub  zastosowania  przy 
wykonaniu  przedmiotu  umowy  bardziej  zaawansowanych  rozwiązań  technologicznych  w 
porównaniu do wskazanych w SIWZ.

§18.

Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,  której 
wykonanie powierzy podwykonawcom.



Oferta powinna zawiera  ć  :  

1)  Załącznik Nr 1 –  wzór formularza oferty,
2)  Załącznik Nr 2 –wzór oświadczenia z art. 22,
3)  Załącznik Nr 3- oświadczenie art. 24,
4)  Aktualny odpis z właściwego rejestru,
5)  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
6)  Zaświadczenie z ZUS,
7) Załącznik Nr 4 – wykaz  wykonanych usług,

      8)  Załącznik Nr 4a – oświadczenie innego podmiotu,
      9)  Załącznik Nr 5- wykaz osób,

10) Załącznik Nr 5a- oświadczenie o posiadanych uprawnieniach,
11) Załącznik Nr 5b- oświadczenie innego podmiotu,
12) Załącznik Nr 6 – parafowany wzór umowy ,

      13) Polisa ubezpieczeniowa,
14) Kosztorys ofertowy .



                                                                                     Załącznik Nr 1

  .................................................                                         ................................ 
        (pieczątka firmowa Wykonawcy)                                                                                     .        (miejscowość , data)

O F E R T A 
Nazwa oferenta: .........................................................................................................

.........................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................

NIP   .............................................

REGON  ........................................

Tel./fax...........................................

e-mail.............................................

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej mniejszej 
niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  zgodnie  z 
przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 
113 poz. 759  z póź. zm.) na:

„ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA 
KULTURY – WYMIANA OKIEN – ETAP I „

(CPV 45 00 00 00-7,  45 42 10 00-4,  45 42 11 32-8, 45 42 21 00-2 Wspólnego Słownika 
Zamówień) oferujemy wykonanie  robót objętych przedmiotem zamówienia:

wartość robót netto:  ............................. zł 
 
VAT ............................. zł

wartość robót brutto: ............................. zł 

           słownie:............................................................................................................................

.........................................                                                                               ......................................................................

     miejscowość i data                podpis i pieczęć osób upoważnionych



   Załącznik  Nr 2

                                                                                                      ...............................
                                                                                                             miejscowość, data
............................................
            pieczęć firmowa Wykonawcy

                                                                              
O Ś W I A D C Z E N I E 

     o spełnianiu warunków wynikających z  z art. 22 ust.1  pkt.1-4 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych     (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 

759 z póź. zm.)

     Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie  przetargu 
nieograniczonego pn. „ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA 
KULTURY – WYMIANA OKIEN – ETAP I ”
oświadczam, że jako Wykonawca spełniam warunki dotycząc:

1)  Posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   
   przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania ;

2)  Posiadania wiedzy i doświadczenia ;
3)  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do     

   wykonania zamówienia;
4)  Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...................................                                      .............................................................................
 MIEJSCOWOŚĆ , DATA                                                        (PIECZĘĆ FIRMOWA OFERENTA I PODPIS )

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
w ofercie muszą być złożone oświadczenie dla każdego z nich.



Załącznik Nr 3

...................................................
Pieczęć  firmowa Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E
o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. ” TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY – 

WYMIANA OKIEN – ETAP I”, oświadczam, że  jako Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. Z 2010r. Nr  113  poz. 759  z póź. zm.).

...................................                                                      .........................................
     (MIEJSCE I DATA)

    (PIECZĘĆ FIRMOWA OFERENTA I PODPIS) 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
w ofercie muszą być złożone oświadczenie dla każdego z nich.



.................................. Załącznik Nr 4
Pieczęć  firmowa Wykonawcy

W Y K A Z     R O B Ó T   B U D O W L A N Y C H *

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. :
”TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY – WYMIANA 
OKIEN -ETAP I” oświadczamy, że spełniamy warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, 
co potwierdzamy robotami wskazanymi w poniższej tabeli, a ich wykonanie zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie potwierdzamy załączonymi 
dokumentami:

Lp Rodzaj robót Inwestor Wartość 
wykonywanych 

robót brutto

Data i miejsce 
wykonania

1
2
3
4
5
6
7
8

         

..................................................
.................................................

     miejscowość    data      
         podpis i pieczęć

• w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów 
zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (załącznik Nr 4a do SIWZ) tych 
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia.



......................................
Załącznik 4a

Pieczęć innego podmiotu

O Ś W I A D C Z E N I E    I N N E G O    P O D M I O T U

na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. Z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Niniejszym zobowiązuję się do oddania firmie:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

do dyspozycji niezbędnych zasobów do wykonania zamówienia tj. Wiedzy i doświadczenia w 
zakresie robót budowlanych wskazanych w załączniku Nr 4.

- pozycja nr ...............................
- pozycja nr.................................

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego pn. „ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO 
OŚRODKA KULTURY – WYMIANA OKIEN – ETAP I „.

Będę brał udział w realizacji części zamówienia.

................................................. .................................................
     miejscowość  data                     podpis i pieczęć



• wypełnić jeżeli dotyczy

Załącznik Nr 5a

........................................
    Pieczęć Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E     W Y K O N A W C Y 

na podstawie (§ 1 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.  ”TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY – 
WYMIANA OKIEN – ETAP I „ oświadczamy, iż osoby wskazane w załączniku Nr 5 tj:

− imię i nazwisko ............................
− imię i nazwisko ............................
− imię i nazwisko ............................
− imię i nazwisko ............................

posiadają wymagane  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia uprawnienia.

.................................................. .................................................
     miejscowość   data               podpis i pieczęć



............................ Załącznik 5b
Pieczęć innego podmiotu

O Ś W I A D C Z E N I E   I N N E G O   P O D M I O T U*

na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 zpóźn. zm.)

Niniejszym zobowiązuję się do oddania firmie:

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................
do dyspozycji niezbędnych zasobów do wykonania zamówienia tj. osób wymienionych w 
załączniku Nr 5

- imię i nazwisko..........................................
- imię i nazwisko..........................................
- imię i nazwisko..........................................
- imię i nazwisko..........................................

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY – WYMIANA OKIEN – ETAP I  „.

Będę  brał/nie będę brał udział/u w realizacji części zamówienia**

.................................................. .................................................
     miejscowość    data               podpis i pieczęć

*  wypełnić, jeżeli dotyczy
** niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 6

  WZÓR U M O WY  Nr ....................

zawarta w dniu ……………… pomiędzy:

GMINĄ LĘDZINY,
43-143 Lędziny ul. Lędzińska 55, NIP 646-10-30-597, REGON 276258256 którą reprezentuje 

Burmistrza Miasta Lędziny –   mgr Wiesław Stambrowski
zwany dalej „Zamawiającym”, 
a 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 z siedzibą w :

……………………………………………………………………………………………………………

zwany dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania roboty  budowlane 

stanowiące przedmiot zamówienia publicznego polegające na  :

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY 
− WYMIANA OKIEN   - ETAP I”

2. Zamawiający  zleca wykonanie  robót  zgodnie ze Specyfikacją  Istotnych Warunków 
Zamówienia  stanowiącą  załącznik  do  umowy  ,  zgodnie  z  zasadami  sztuki 
budowlanej,  obowiązującymi  w tym  zakresie  przepisami  i  na  ustalonych  niniejszą 
Umową warunkach.

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i możliwości techniczne do zrealizowania 
przedmiotu Umowy.

4. Zamawiający  dopuszcza  wprowadzenie  zmian  materiałów  i  urządzeń 
przedstawionych  w  ofercie  przetargowej  pod  warunkiem,  że  zmiany  te  będą 
korzystne  dla  Zamawiającego  i  po  uzyskaniu  uprzedniej  pisemnej  zgody 
Zamawiającego.

5. Wykonawca wykona wszelkie prace i materiały niewymienione w Umowie, o których 
można w sposób uzasadniony wnioskować z zapisów Umowy, że są one wymagane 
dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującym prawem i 
dobrą  praktyką  inżynieryjną,  tak  jakby  takie  prace  i  materiały  były  wyraźnie 
wymienione w Umowie. 

6. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  działania  i  zaniechania  swoich 
podwykonawców jak za swoje własne działania i zaniechania.

7. Prawo własności  przedmiotu poszczególnych dostaw oraz związane z tym ryzyka 
jego  utraty,  zniszczenia  albo  uszkodzenia  przechodzą  na  Zamawiającego  z  datą 
sporządzenia protokołu odbioru końcowego. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, 
utraty lub zniszczenia przedmiotu dostaw do czasu sporządzenia protokołu odbioru 
końcowego.          

      § 2



1. Nadzór  nad robotami przewidzianymi  niniejszą umową z ramienia  Zamawiającego 
prowadzić będzie Inspektor Nadzoru: mgr inż. ...................................

2. Za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialni będą:

− Kierownik  robot  z  uprawnieniami  w  specjalności   konstrukcyjno-budowlanej  : 
…………………………o nr…………, 

W/w  osoba  w  trakcie  realizacji  zamówienia  musi  posiadać  ważne  zaświadczenie  
członkowskie w Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiadać wymagane ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej.

3. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowania decyzji  dotyczących zakresu 
robót i ich ceny w granicach zawartej Umowy.

4. Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga aneksu do Umowy i jest skuteczna z 
chwilą powiadomienia o zmianie drugiej Strony. 

§ 3
I. Strony ustalają termin:

- od daty podpisania umowy do  30.06.2012 r.

II. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót w przypadku, 
gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem:

• Siły Wyższej;

• przyczyn powstałych z winy Zamawiającego co wymaga aneksu do Umowy.

§ 4
1.  Za  wykonanie  przedmiotu  Umowy,  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  ryczałtowe, 

wynikające z przedłożonej oferty, w wysokości:

wartość robót netto:     ................................................................
podatek VAT     ................................................................
wartość brutto     ................................................................ 
słownie:     ................................................................ 

2. Wykonanie  robót  dodatkowych  nie  zatwierdzonych  przez  Zamawiającego  protokołem 
konieczności  i  nieobjętych  umową  na  prace  dodatkowe  nie  stanowi  podstawy  do 
wystawienia  faktury  i zapłaty  za  nią.  Koszt  tych  robót  będzie  obciążał  wyłącznie 
Wykonawcę.

3. Wykonując roboty dodatkowe Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tych samych 
norm, standardów i  parametrów wykonywanych prac, co w niniejszej Umowie.

§ 5
1. Wykonawca udziela gwarancji  na zrealizowany zakres robót na okres  36 miesięcy od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

2. Jeśli w czasie gwarancji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach lub usterkach, 
wówczas Wykonawca powinien przystąpić do usunięcia wady lub usterki  maksymalnie w 
terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia.  

3. Wykonawca usunie wady lub usterki w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia przez 
Zamawiającego.

4. Zamawiający  ma prawo do wykonania  napraw samodzielnie  lub zlecić  ich wykonanie 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie 
wykonuje działań naprawczych w ramach udzielonej gwarancji w odpowiednim czasie lub 
też  sposób  i  jakość  podjętych  działań  naprawczych  nie  uzyskają  aprobaty 
Zamawiającego. 



§  6
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za front robót z chwilą jego przejęcia.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, 
powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanych.

4. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć, na swój koszt,  stosowne umowy ubezpieczenia 
robót z tytułu szkód oraz ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia,  jakie 
mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyka budowlanego 
oraz od odpowiedzialności cywilnej.

5. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia frontu robót.

6. Wytwórcą odpadów jest Wykonawca. 

§ 7
1. O  terminie  zakończenia  robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających  Wykonawca 

każdorazowo  zobowiązany  jest  zawiadomić  Inspektora  Nadzoru,  co  najmniej  3  dni 
naprzód.  W  przypadku  niedopełnienia  tego  obowiązku  Wykonawca  zobowiązany  jest 
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 
roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

2. Ustala się przeprowadzanie dwóch rodzajów odbiorów:

- odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu realizacji  przedmiotu Umowy.  W 
przypadku  zastrzeżeń  Zamawiającego  do  robót,  Zamawiający  sporządzi  protokół 
zastrzeżeń.  Wykonawca  usunie  zastrzeżenia  wskazane  w  protokole  zastrzeżeń  w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

- odbiór ostateczny, który będzie dokonany po upływie terminu gwarancyjnego i będzie 
polegał na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji.

§ 8
Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty:

1.   Finansowanie zadania  – jedna faktura końcowa po wykonaniu i odbiorze całości robót. 
2. Rozliczenie  końcowe  Wykonawcy  za  wykonane  roboty  odbędzie  się  na  podstawie  

bezusterkowego odbioru końcowego robót zaakceptowanego przez Zamawiającego.      

   Najpóźniej  na  dzień  odbioru  Wykonawca  przedstawi  dokumenty  rozliczeniowe  z  
podwykonawcą tj. oświadczenie podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym za 
zrealizowany zakres robót z Wykonawcą. 

3. Podstawą  wystawienia  faktury  przez  Wykonawcę  jest  protokół  odbioru  robót  
zaakceptowany przez Zamawiającego, z określeniem ich wartości zgodnie z ust. 2, ust. 3 
stanowiących przedmiot umowy.

4. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z dokumentami 
rozliczeniowymi  oraz  przy  braku  dokumentów  rozliczeniowych  z  podwykonawcą,  
Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w formie polecenia przelewu z konta Urzędu 
Miasta Lędziny w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na 
konto wskazane na  fakturze  Wykonawcy.  Za  dzień  płatności  Strony umowy  uznają  
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający  może  wstrzymać  płatność  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  w  
wysokości  i  takim  rozmiarze,  jaki  może  być  w  uzasadniony  sposób  niezbędny  do  
zabezpieczenia Zamawiającego przed poniesieniem szkody na skutek niewywiązania się 
przez Wykonawcę lub niewłaściwego wywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązań  



wynikających z Umowy oraz/lub innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak  
również w każdym przypadku wyszczególnionym poniżej: 

• roszczeń  osób  trzecich  w  stosunku  do  którejkolwiek  ze  Stron  Umowy  będących 
rezultatem działalności Wykonawcy; lub

• niezapłacenia  przez  Wykonawcę  odszkodowań,  jeżeli  są  wymagane  na  rzecz 
Zamawiającego.

§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

-Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązania z przyczyn, za które 
odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca,  w  wysokości  10  % wynagrodzenia  umownego 
brutto za przedmiot Umowy.

- Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru ponad uzgodnione 
terminy w wysokości  0,5 % wynagrodzenia  umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 
Wysokość kary nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto umowy. Za 
zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad.

-.Za zwłokę w usunięciu wad w ramach udzielonej gwarancji w wysokości 0,5% za każdy 
dzień zwłoki w usunięciu usterek

2.  Postanowienia  ust.  1  nie  wyłączają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  od 
Wykonawcy  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych,  jeżeli  wartość 
powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

3.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z płatności należnego mu 
wynagrodzenia. 

4.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie  od  Umowy  przez 
Wykonawcę z winy  Zamawiającego  w wysokości  10% wynagrodzenia  umownego,  za 
wyjątkiem  wystąpienia  sytuacji  przedstawionej  w  art.  145  ustawy  Prawo  Zamówień 
Publicznych.

§ 10
1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Zamawiającego w 

trakcie  jej  realizacji  Wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie  odpowiadające  stanowi 
zaawansowania  prac  stwierdzone  protokołem  sporządzonym  przy  udziale 
Zamawiającego.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości  lub 
części w  razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy, w 
szczególności w następujących przypadkach:

a)  realizacji przez Wykonawcę umowy niezgodnie z jej postanowieniami,

b)  zwłoki  Wykonawcy  w  przystąpieniu  do  realizacji  Umowy  lub  realizacji  jej 
poszczególnych etapów

w  terminie  do  30  dni  od  dnia  wystąpienia  zdarzenia  uzasadniającego  prawo  do 
odstąpienia od Umowy. 

3. W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  z  przyczyn  wskazanych  w  ust.  2  powyżej 
Zamawiający będzie według własnego wyboru uprawniony do:

a)  zatrzymania zrealizowanych do dnia wygaśnięcia Umowy przedmiotów dostaw lub 
robót  a  Wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie  odpowiadające  stanowi 
zaawansowania  prac  stwierdzone  protokołem  sporządzonym  przy  udziale 
Zamawiającego,



b) Wykonawca  na  własne  ryzyko  i  koszt  przywróci  poprzednie  warunki  i  zwróci 
Zamawiającemu  wszelkie  otrzymane  od  niego  wynagrodzenie  w  terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający  jest  uprawniony  do  rozwiązania  niniejszej  Umowy  z  zachowaniem  14-
dniowego  okresu  wypowiedzenia.  Strony  dokonają  rozliczenia  robót  na  dzień 
wygaśnięcia Umowy. 

5. W przypadku wygaśnięcia umowy postanowienia § 5 i 12 pozostają w mocy, chyba że 
Strony postanowią inaczej w zakresie § 5.  

§ 11
1. Strony zobowiązują się w trakcie obowiązywania Umowy do utrzymania w tajemnicy i nie 

przekazywania osobom trzecim informacji o warunkach niniejszej Umowy oraz wszelkich 
danych o drugiej ze Stron na zasadach określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji  (Informacje Poufne),  o ile  informacje takie nie są powszechnie znane lub 
Strona nie uzyskała uprzednio pisemnej zgody drugiej ze Stron.

2. Strony zobowiązują się do:

- zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę drugiej Strony,

- dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony danych stanowiących tajemnicę 
drugiej Strony uzyskanych od drugiej Strony w toku realizacji Umowy,

3. Zakaz udostępnienia określonych Informacji Poufnych nie dotyczy ujawniania informacji 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

4. Postanowień  niniejszego  paragrafu  nie  stosuje  się  w  przypadku,  gdy  informacje 
przekazane Stronie:

-  mają  charakter  publiczny  lub  stały  się  informacjami  publicznymi  po  zawarciu  
niniejszej Umowy, ale bez winy i udziału Strony,

- znajdowały się w legalnym posiadaniu Strony Umowy przed zawarciem niniejszej 
Umowy.

5. Postanowienia  niniejszego paragrafu nie obowiązują  w przypadkach,  kiedy Informacje 
Poufne  uzyskane  w  związku  z  wykonaniem  Umowy  muszą  być  przez  Stronę 
udostępnione na mocy przepisów prawa na żądanie uprawnionych instytucji lub sądu.

6. Każda ze Stron zobowiązuje się: 

• zabezpieczyć  Informacje Poufne przed dostępem osób trzecich,  nie ujawniać ich bez 
uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony oraz nie nabywać ich od osoby nieuprawnionej, 

• wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy. 

7. Nie naruszając powyższego, Wykonawca może przekazać swoim podwykonawcom takie 
dokumenty,  dane  oraz  inne  informacje  jakie  otrzyma  od  Zamawiającego  w  zakresie 
niezbędnym podwykonawcom dla wykonania dostaw/prac zgodnie z Umową.

§ 12
1. Wykonawca  jest  całkowicie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  naruszenie  praw 

patentowych, znaków firmowych, praw autorskich, zastrzeżeń w odniesieniu do wiedzy 
specjalistycznej, praw do robót, własności przemysłowych i zabezpieczy Zamawiającego 
przed roszczeniami osób trzecich w tym zakresie.

2. Wykonawca zwolni  Zamawiającego z wszelkich  szkód i  wydatków,  jakie Zamawiający 
mógłby ponieść w związku z naruszeniem praw autorskich osób trzecich.

3. Wszystkie  rysunki  i  dokumenty  projektowe  dotyczące  robót  realizowanych  przez 
Wykonawcę  stają  się  własnością  Zamawiającego  z  chwilą  ich  przekazania 
Zamawiającemu.

    



    § 13
1. „Siła  Wyższa"  oznacza  (niezależne  od  Stron)  takie  przypadki  lub  zdarzenia 

zewnętrzne, które są poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze Stron, których nie 
można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu Umowy w życie i staną 
się przeszkodą w realizacji zobowiązań kontraktowych.

2. Są to w szczególności:

2.1.  wojny  (wypowiedziane  lub  nie)  oraz  inne  działania  zbrojne  oraz  ich  skutki 
/pozostałości,  inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga/;

2.2. rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa;

2.3. klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne,

2.4. strajki generalne ( w całym kraju) lub strajki całych gałęzi  przemysłu istotnych dla 
wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy.

3. Wystąpienie  i  zakończenie  wydarzeń  spowodowanych  Siłą  Wyższą,  zostanie 
zakomunikowane Stronie  drugiej  bezzwłocznie,  nie później  jednak niż  w ciągu 10 
(dziesięciu)  dni od zaistnienia / zakończenia Siły Wyższej.

4. Strona, po której zaistniała Siła Wyższa udowodni, że Siła Wyższa miała decydujący 
wpływ na realizację jej zobowiązań umownych.

5. Wydarzenie uznane za Siłę Wyższą przez jedną ze Stron nie zostanie przyjęte jako 
takie przez drugą Stronę, jeżeli nie wystąpi zawiadomienie według ust. 2 niniejszego 
paragrafu.

6. Wystąpienie Siły Wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej ściśle według ust. 2 
niniejszego  paragrafu,  prolonguje  warunki  i  terminy  wykonania  zobowiązań 
umownych o czas trwania Siły Wyższej.

7. Każda  ze Stron będzie  czynić  najlepsze  starania  w kierunku  zmniejszenia  strat  i 
szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia Siły Wyższej.

8. Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności Siły Wyższej Wykonawca będzie się starał 
kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim 
będzie  to  w  rozsądnych  granicach  wykonalne.  Wykonawca  powiadomi 
Zamawiającego o krokach, które zamierza podjąć, włącznie z takimi alternatywnymi 
metodami realizacji, jakie nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. Najpóźniej 
w ciągu 14 (czternastu) dni od zaistnienia Siły Wyższej Strony spotkają się w celu 
uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących  negatywne skutki  działania Siły 
Wyższej.

9. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie 
może żądać odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie 
szkód.

10. Jeżeli opóźnienie w realizacji robót lub też jej części spowodowane jest wystąpieniem 
Siły Wyższej, to termin realizacji Umowy może być przesunięty maksymalnie o okres 
występowania okoliczności Siły Wyższej.

11. Jeżeli  okoliczności  Siły  Wyższej  trwają  przez okres dłuższy niż 60 dni  i  jeżeli  nie 
osiągnięto  w  tej  kwestii  stosownego  porozumienia,  to  niezależnie  od  tego,  że 
Wykonawca może mieć z tego powodu przyznane przedłużenie  czasu wykonania 
zobowiązań umownych, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej 
powiadomienia  o  wypowiedzenia  Umowy.  Jeżeli  w  ciągu  30  dni  od  daty 
powiadomienia  o rozwiązaniu  Umowy,  Siła  Wyższa nadal  się utrzymuje  -  Umowa 
ulega rozwiązaniu w 31-szym dniu od daty powiadomienia.

12. Jeżeli  Umowa  zostanie  rozwiązana  z  powodu  Siły  Wyższej  zgodnie  z  ust.  10 
niniejszego  paragrafu.  Strony  spotkają  się  niezwłocznie,  tj.  w  terminie  do  3  dni 
roboczych, celem uzgodnienia  rzeczowo-finansowego  rozliczenia  Umowy. 
Rozliczenie  Umowy powinno  nastąpić  w terminie  30  dni  od  daty  jej  rozwiązania. 



Podstawą  rozliczenia  Umowy  będzie  protokół  określający  zaawansowanie 
Dostawy/Prac wraz ze stosownymi załącznikami, potwierdzającymi stopień realizacji 
Umowy, poniesione koszty itp.

§ 14
Strony  ustalają,  że  Wykonawca  nie  może  bez  zgody  Zamawiającego  dokonać  cesji 
wierzytelności   na rzecz osoby trzeciej.

§ 15
Konieczność  wprowadzenia  zmian  w  formie  aneksu  do  Umowy  wynikać  może 
z konieczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te 
są korzystne dla  Zamawiającego.

§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.

§ 18
Spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu właściwym dla 
Zamawiającego sądom powszechnym.

§ 19
Umowę  sporządzono  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach,  2  egzemplarze  dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

   ZAMAWIAJĄCY:   WYKONAWCA: 





.................................
pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr 5
W Y K A Z   O S Ó B

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

Składając ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury  -  
wymiana okien – ETAP I „ oświadczamy, że do realizacji zamówienia zamierzamy wyznaczyć następujące osoby:

Imię i nazwisko
Zakres 

wykonywanych 
czynności

Lata 
doświadczenia Wykształcenie

Podstawa 
dysponowania* Rodzaj uprawnień

Konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń do 
kierowania robotami budowlanymi

Wykaz robót powierzonych podwykonawcom- jeśli dotyczy
(w przypadku podpisania umowy z Wykonawcą niniejszy wykaz stanowić będzie załącznik do umowy)

Opis powierzonych części zadania Procentowy udział robót powierzonych w stosunku do całości zadania

..................................................
.................................................

     miejscowość     data               podpis i pieczęć

• w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (załącznik Nr 5b do  SIWZ) tych 
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
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MOK - WYMIANA OKIEN -ETAP I-Przedmiar.PRD KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
MOK - WYMIANA OKIEN

1 Wymiana okien
1

d.1
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

3
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

1,22*2,12*2 m2 5,173
1,97*2,12 m2 4,176
2,03*2,12 m2 4,304
1,30*2,12*2 m2 5,512
2,0*2,43 m2 4,860
1,28*2,43*2 m2 6,221
1,10*2,13 m2 2,343
1,13*1,83*2 m2 4,136
 

RAZEM 36,725
4

d.1
KNR 4-01
0354-06
analogia

DemontaŜ stalowych krat okiennych o pow.do 1 m2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1

KNNR 2
1102-01

MontaŜ okien ościeŜnicowych i skrzynkowych fabrycznie wykończonych,
jedno,dwu i trójdzielnych o powierzchni do 1,0 m2. Okna z drewna mahonio-
wego klejone trójwarstwowo, powierzchnia lita, czterokrotnie malowane farba-
mi SIKKENS lub równorzędnymi, szyby termoizolacyjne o współczynniku 1,0
W/m2K i dźwiękochłonności Rw=32 dB z ciepłą ramką i podwójną uszczelką,
okucia obwiedniowe z mikrouchyłem, podnośnkiem skrzydła i blokadą klamki,
w oknach dwuskrzydłowych centralna zasuwnica, osłonki na zawiasy, klamki o
podwyŜszonym poziomie antywłamaniowości, szyny deszczowe oraz parape-
ciki przyszybowe, szprosy nakładane ramkowe, frezy na słupkach stałych,
kostki ozdobne na skrzyŜowaniu słupków stałych.

m2

1,13*0,62*2 m2 1,401
0,49*0,77*2 m2 0,755
0,39*0,67*2 m2 0,523

RAZEM 2,679
6

d.1
KNNR 2
1102-02

MontaŜ okien ościeŜnicowych i skrzynkowych fabrycznie wykończonych,
jedno,dwu i trójdzielnych o powierzchni 1,0-2,0 m2 - opis okien j.w.

m2

1,13*1,69*8 m2 15,278
1,30*0,90 m2 1,170

RAZEM 16,448
7

d.1
KNNR 2
1102-02

MontaŜ okien ościeŜnicowych i skrzynkowych fabrycznie wykończonych,
jedno,dwu i trójdzielnych o powierzchni 1,0-2,0 m2 - okno pełni funkcję okna
oddymiwjącego , naleŜy zamontować siłownik z odzysku ( poz.9)

m2

1,30*0,90 m2 1,170
RAZEM 1,170

8
d.1

KNNR 2
1102-03

MontaŜ okien ościeŜnicowych i skrzynkowych fabrycznie wykończonych,
jedno,dwu i trójdzielnych o powierzchni ponad 2,0 m2 -  opis okien j.w.

m2

1,22*2,12*2 m2 5,173
1,97*2,12 m2 4,176
2,03*2,12 m2 4,304
1,30*2,12*2 m2 5,512
2,0*2,43 m2 4,860
1,28*2,43*2 m2 6,221
1,10*2,13 m2 2,343
1,13*1,83*2 m2 4,136
 

RAZEM 36,725
9

d.1 kalk. własna
DemontaŜ i ponowny montaŜ  siłownika sterującego otwieraniem okna oddy-
miającego.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

KNR 4-01
0708-03

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeŜach szer.
do 40 cm

m

(1,22+2,12*2)*2 m 10,920
1,97+2,12*2 m 6,210
2,03+2,12*2 m 6,270
(1,13+1,69*2)*8 m 36,080
(1,30+2,12*2)*2 m 11,080
(1,30+0,90*2)*2 m 6,200

- 2 -
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MOK - WYMIANA OKIEN -ETAP I-Przedmiar.PRD KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2,0+2,43*2 m 6,860
(1,28+2,43*2)*2 m 12,280
(1,13+0,62*2)*2 m 4,740
1,10+2,13*2 m 5,360
(1,13+1,83*2)*2 m 9,580
(0,49+0,77*2)*2 m 4,060
(0,39+0,67*2)*2 m 3,460

RAZEM 123,100
11

d.1
KNR 4-01
0320-10

Uszczelnienie styków ościeŜnic ze ścianami m

123,10 m 123,100
RAZEM 123,100

12
d.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

123,10*0,40 m2 49,240
RAZEM 49,240

13
d.1

NNRNKB
202 2804-01

(z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym.
20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - uzupełnienie.

m2

0,10*(1,22*2+1,97+2,03+1,13*8+1,30*4+2,0+1,28*2)*1,10 m2 2,776
0,10*(1,13*2+1,10+1,13*2+0,49*2+0,39*2)*1,10 m2 0,812
 

RAZEM 3,588
14

d.1
KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowa-
nych jednokrotnie

m2

0,40*(1,22*2+1,97+2,03+1,13*8+1,30*4+2,0+1,28*2)*1,10 m2 11,106
parapety ze-
wnętrzne

0,40*(1,13*2+1,10+1,13*2+0,49*2+0,39*2)*1,10 m2 3,247

 
RAZEM 14,353

15
d.1 kalk. własna

Badanie działania instalacji sterującej  w zamontowanym oknie oddymiającym. szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

- 3 -
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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"Termodernizacja Budynku Miejskiego O środka Kultury -
Wymiana okien - Etap I"

Inwestor:

Gmina L ędziny
Lędziny, ul. L ędzińska 55

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST)
dla obiektów budowlanych]
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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna
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ITB – Instytut Techniki Budowlanej

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Wszelkie prawa zastrzeŜone!
Wykorzystanie treści niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wyłącznie do przygotowania

dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów
niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione. 
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę  opracowania szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.
1.

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  zadania,  obiektu  i  robót,
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które
są niezbędne do określania ich standardu i jakości.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zaleca  się  wykorzystanie  niniejszej  ST  przy  zlecaniu  robót  budowlanych  realizowanych  ze  środków
pozabudŜetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych).

1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych
objętych specyfikacjami technicznymi (ST)  i  szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  wydanymi
przez OWEOB „Promocja”.

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku – naleŜy przez to rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który jest  trwale  związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku  mieszkalnym  jednorodzinnym  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  budynek  wolno  stojący  albo
budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  słuŜący  zaspokajaniu  potrzeb
mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym  dopuszcza  się
wydzielenie  nie  więcej  niŜ  dwóch  lokali  mieszkalnych  albo  jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu
uŜytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4. budowli  –  naleŜy przez to  rozumieć  kaŜdy obiekt  budowlany nie  będący budynkiem  lub  obiektem
małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące
instalacje przemysłowe lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  takŜe  części  budowlane  urządzeń
technicznych  (kotłów,  pieców przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty pod  maszyny i
urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów  składających  się  na
całość uŜytkową.

1.4.5. obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uŜytkowe słuŜące rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,  huśtawki,
drabinki, śmietniki.
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1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego  uŜytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do
przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  takŜe  obiekt  budowlany  nie  połączony  trwale  z
gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaŜy  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a
takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach  budowlanych  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  takŜe  prace  polegające  na
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieŜącej
konserwacji.

1.4.10. urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym  zapewniające  moŜliwość  uŜytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.11. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć  przestrzeń,  w której prowadzone są  roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  tytuł
prawny  wynikający  z  prawa  własności,  uŜytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu  na  budowę  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji  budowy  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym
projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły odbiorów częściowych  i  końcowych,  w  miarę
potrzeby,  rysunki  i  opisy  słuŜące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  ksiąŜkę  obmiarów,  a  w
przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu.

1.4.15. dokumentacji  powykonawczej  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie  zamkniętym  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w  przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

1.4.17. aprobacie  technicznej  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.18. właściwym  organie  –  naleŜy przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub
organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwości  określonych  w
rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie  budowlanym  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie
zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w
sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako
zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość
uŜytkową.

1.4.20. organie samorządu zawodowego – naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

1.4.21. obszarze  oddziaływania  obiektu  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.4.23. drodze  tymczasowej  (montaŜowej)  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną,
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przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.24. dzienniku  budowy  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.25. kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upowaŜniona  do  kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.26. rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę  obmiaru dokonanych robót
w formie  wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie  dodatkowych załączników.  Wpisy w rejestrze  obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.28. materiałach  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  równieŜ
róŜne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej  zgodności  –  naleŜy przez to  rozumieć  zgodność  wykonanych robót  dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.30. poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie  –  naleŜy przez to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach  technicznych  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń
technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzaleŜność  czynności  obsługi,
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i  bezpieczne uŜytkowanie.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich – oznaczają  normy przyjęte  przez Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej  (CENELEC) jako „standardy europejskie
(EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych
organizacji.

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających
szczegółowy opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
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robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są  moŜliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamówień  publicznych.  Składa się  ze  słownika  głównego  oraz słownika
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez
zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe  z  dniem  20
grudnia 2003 r.

Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym  realizacją  umowy  –  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,
upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w
udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest  obecnie  prawnie  określony  w
przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  i  współrzędne
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik  budowy oraz dwa egzemplarze  dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do
chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty  pomiarowe  Wykonawca  odtworzy  i
utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację
projektową:

− dostarczoną przez Zamawiającego,

− sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca  nie  moŜe  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów
są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uwaŜane  za  wartości  docelowe,  od
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość  elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji  kontraktu aŜ
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w
tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w
cenę umowną.

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

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla
osób lub własności  społecznej,  a  wynikających ze  skaŜenia,  hałasu lub  innych przyczyn powstałych  w
następstwie jego sposobu działania.

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

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) moŜliwością powstania poŜaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w
maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne  będą  składowane  w sposób  zgodny z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora
nadzoru  i  zainteresowanych  uŜytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciąŜenia  na  oś  przy  transporcie  gruntu,
materiałów i  wyposaŜenia na i  z terenu robót.  Uzyska on wszelkie  niezbędne zezwolenia  od  władz co  do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.

W  szczególności  wykonawca ma obowiązek  zadbać,  aby personel  nie  wykonywał  pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni  i  będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz sprzęt  i
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się,  Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyŜej  nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób
ciągły będzie informować  Inspektora nadzoru o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania,  Ŝe  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  SST  w  czasie
postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać  wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejsc owego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów
z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań  ilościowych i  jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoŜa.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków
umowy stanowią inaczej.

Humus i  nadkład czasowo zdjęte  z terenu wykopów,  ukopów i  miejsc  pozyskania  piasku i  Ŝwiru  będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na
danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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KaŜdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość  zastosowania róŜnych rodzajów materiałów
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  moŜe  być
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego
uŜytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

JeŜeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  moŜliwość  wariantowego  uŜycia  sprzętu  przy
wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska
jego akceptację  przed uŜyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po akceptacji  Inspektora nadzoru, nie moŜe być
później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu

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

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń  na osie i  innych parametrów technicznych.  Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń  na osie mogą  być  dopuszczone przez
właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  uŜytkowanych  odcinków  dróg  na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje:

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

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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− projekt organizacji budowy,

− projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych
o większych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą  lub kontraktem oraz
za jako ść zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ść z dokumentacj ą
pro-jektow ą,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  projektem  organiza cji  robót  oraz  poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich
elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez  Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę
na własny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-tów robót będą
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  doku-mentacji  projektowej  i  w  SST,  a
takŜe w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez Wy-konawcę  nie
później  niŜ  w czasie przez niego wyznaczonym,  pod groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ści

Do  obowiązków  Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora
nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania
robót,  moŜliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

− wyposaŜenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
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− sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  takŜe
wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany sposób  i
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

− wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

− sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ści robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony dostęp do  pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć  ujemnie
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści
je  do  uŜytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

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

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie,  Ŝe  wszystkie  jednostkowe  elementy produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  moŜliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie
Inspektora  nadzoru  Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do pobierania próbek  będą  dostarczone przez Wykonawcę  i  zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem  do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada ń

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi  nadzoru kopie raportów z wynikami badań  jak  najszybciej,
nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do  umoŜliwienia  jemu  kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego  przez Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezaleŜnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych
badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  Ŝe  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

3. Polską Normą lub

4. aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy,  jeŜeli  nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  kaŜda  ich  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieŜąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych
odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i  w trakcie wykonywania
robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z
podaniem kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłoŜone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] KsiąŜka obmiarów

KsiąŜka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  kaŜdego  z
elementów robót.  Obmiary wykonanych robót  przeprowadza się  sukcesywnie  w jednostkach przyjętych  w
kosztorysie lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu
na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub
gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane
zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej  płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów

Zasady określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  lub  w  KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
kosztorysowejprzedmiarze robót.
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7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i  sprzęt  pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót  będą  zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra Ŝania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  SST.
Będzie  utrzymywać  to  wyposaŜenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

c) odbiorowi częściowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości  wykonywanych  robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie
później  jednak niŜ w ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i  powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ęściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  zakresu
(ilości) oraz jakości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
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potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z  uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego robót,  sporządzony wg  wzoru  ustalonego
przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub
zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4. protokoły odbiorów częściowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),

7. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i  programem
zapewnienia jakości (PZJ),

8. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

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

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu r ękojmi i gwarancji

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny
wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
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9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość  (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość  zuŜytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i
transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu
organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projek-tu  Inspektorowi  nadzoru  i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpie-czeństwa
ruchu,

(c) opłaty/dzierŜawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, ozna-kowań i drenaŜu,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,
poziomych, barier i świateł,

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
 147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia  27  kwietnia  2001 r.  –  Prawo ochrony środowiska (Dz.  U.  Nr  62,  poz.  627 z późn.
zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporz ądzenia

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.  Nr  209,
poz. 1779).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  określenia  polskich
jednostek  organizacyjnych  upowaŜnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– 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.  Nr  120,
poz. 1126).

– 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-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów
deklarowania  wyrobów budowlanych oraz sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz.  U.
Nr 198, poz. 2041).
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042
).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montaŜowych,  (tom  I,  II,  III,  IV,  V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,
Warszawa 2003.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

"Termodernizacja Budynku Miejskiego O środka Kultury -
Wymiana okien - Etap I"

Inwestor:

Gmina L ędziny
Lędziny, ul. L ędzińska 55

MONTAś  DRZWI BALKONOWYCH I OKIEN
(Kod CPV 45421100-5)

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST)
dla obiektów budowlanych]
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SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI METODYCZNE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZĄCYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości

Wszelkie prawa zastrzeŜone!
Wykorzystanie treści niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wyłącznie  do

przygotowania dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie  i rozpowszechnianie
całości lub fragmentów niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy

zabronione. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego
"Termodernizacja Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury - Wymiana okien - Etap I"

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru montaŜu drzwi balkonowych i okien w budynkach. Specyfikacja techniczna
(ST) nie dotyczy montaŜu drzwi balkonowych i okien, dla których określono szczególne warunki
dotyczące dymoszczelności i odporności ogniowej.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt.
1.8.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  Ŝe
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z
doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu
przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST
Specyfikacja  dotyczy  montaŜu  drzwi  balkonowych  i  okien  z  PCW,  aluminium  oraz  z  drewna  i
obejmuje wykonanie następujących czynności:
– przygotowanie ościeŜy do wbudowania drzwi balkonowych lub okien,
– usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach,
– uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek.

Przedmiotem  specyfikacji  jest  takŜe  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych  do  montaŜu  okien  i  drzwi  balkonowych  oraz  wymagań  dotyczących
wykonania i odbiorów robót montaŜowych.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami,  w
szczególności  PN-B-91000,  oraz  określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 1.4, a takŜe zdefiniowanymi poniŜej:
Okno  –  ruchoma  lub  stała  część  ściany  zewnętrznej  zapewniająca  odpowiednią  izolacyjność  i
przepuszczalność  światła.  Okno  składa  się  z  ościeŜnicy  i  z  jednego  lub  więcej  oszklonych
skrzydeł lub z samej oszklonej ościeŜnicy.
OścieŜnica  – rama słuŜąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w
otworze budowlanym. 
Krosno  –  rama zastępująca ościeŜnicę  lub stanowiąca jej  uzupełnienie  od  strony zewnętrznej.
Grubość elementów krosna jest mniejsza od szerokości.
Skrzydło  – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeŜnicy, krośnie
lub bezpośrednio w otworze budowlanym.
Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w ościeŜnicy (krośnie)  lub bezpośrednio w otworze budowlanym,  obrót  jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara.
Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w ościeŜnicy (krośnie)  lub bezpośrednio w otworze budowlanym,  obrót  jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara.
Drzwi  balkonowe  –  ruchoma  część  ściany  mająca  cechy  konstrukcyjne  okna,  spełniająca
jednocześnie funkcję okna i drzwi.
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Naświetle  –  ruchoma  lub  stała  część  ściany,  przepuszczająca  światło  pomiędzy
pomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeŜnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej
ościeŜnicy.
Okno i drzwi balkonowe krosnowe  – okno i drzwi balkonowe mające jedną warstwę skrzydeł,
w których zamiast ościeŜnicy występuje krosno.
Okno  i  drzwi  balkonowe  jednoramowe  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  jedną  warstwę
skrzydeł, szklonych szybami zespolonymi.
Okno i drzwi balkonowe zespolone  – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł, w
którym skrzydło zewnętrzne i wewnętrzne połączone jest w jeden zespół.
Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe  – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł,
w  którym  na  zewnętrznej  stronie  ościeŜnicy  jest  umocowane  krosno,  umoŜliwiające  otwieranie
skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia.
Okno  i  drzwi  balkonowe  półskrzynkowe  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  dwie  warstwy
skrzydeł,  w  którym  na  zewnętrznej  stronie  progu  i  nadproŜa  są  umocowane  krośniaki,
umoŜliwiające otwieranie skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia.
Okno  i  drzwi  balkonowe  o ścieŜnicowe  (polskie)  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  dwie
warstwy  skrzydeł,  w  którym  skrzydła  zewnętrzne  otwierają  się  na  zewnątrz  a  wewnętrzne  do
wewnątrz pomieszczenia.
Okno  i  drzwi  balkonowe  jednodzielne  –  okno  i  drzwi  balkonowe,  które  w  widoku  między
stojakami ościeŜnicy ma jedno skrzydło.
Okno  i  drzwi  balkonowe  dwudzielne  –  okno  i  drzwi  balkonowe,  które  w  widoku  między
stojakami ościeŜnicy ma dwa skrzydła umieszczone obok siebie.
Okno  trój-  i  wielodzielne  –  okno,  które  w  widoku  między  stojakami  ościeŜnicy  ma  trzy  lub
więcej skrzydeł umieszczonych obok siebie.
Okno jednorz ędowe – okno,  które  w widoku między progiem i  nadproŜem ma jedno skrzydło
lub jeden rząd skrzydeł.
Okno dwu-, trój- i wielorz ędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między progiem i
nadproŜem ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą.
Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeŜnicy lub
krośnie.
Okno  otwierane  stałe  –  okno  zawierające  jedno  lub  wiele  skrzydeł  otwieranych  oraz
nieotwierane szklone części.
Okno  i  drzwi  balkonowe  rozwierane  –  okno  i  drzwi  balkonowe,  w  których  skrzydła  są
otwierane  przez  ich  obrót  względem  osi  pionowej  przechodzącej  przez  boczne  krawędzie
skrzydeł.
Okno,  na świetle  uchylne  –  okno,  naświetle,  w  którym  są  skrzydła  otwierane  przez  obrót
względem osi poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła.
Okno  odchylne  –  okno,  w  którym  skrzydła  są  otwierane  przez  obrót  względem  osi  poziomej,
przechodzącej przez górną krawędź skrzydła.
Okno obrotowe  – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi pionowej nie
przechodzącej przez krawędzie skrzydła.
Okno  przechylne  –  okno,  w  którym  skrzydła  są  otwierane  względem  osi  poziomej  nie
przechodzącej przez krawędzie skrzydła.
Okno  przesuwane  –  ono,  w  którym  skrzydła  są  otwierane  przez  przesunięcie  w  kierunku
poziomym lub pionowym w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany.
Jednostka  ładunkowa  kontenerowa  –  jednostka  ładunkowa  uformowana  przy  uŜyciu
kontenera.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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1.7. Dokumentacja monta Ŝu okien i drzwi balkonowych
MontaŜ  okien  naleŜy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  podstawy
prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Przy  wykonywaniu  robót  montaŜowych  okien  naleŜy  wykorzystywać  takŜe  z  wymagań
zawartych w SIWZ:

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiałów
Materiały i wyroby stosowane przy montaŜu okien i drzwi balkonowych:
– okna i drzwi balkonowe,
– obróbki,
– materiały uszczelniające,
– inne wyroby i materiały.

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  montaŜowych  okien  i  drzwi  balkonowych  powinny
odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).
2.2.1. Okna i drzwi balkonowe
Okna  i  drzwi  balkonowe  powinny  posiadać  właściwości  eksploatacyjne  określone  i
sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. 

Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi balkonowe są
wykonane, łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada
powinna być zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ
na trwałość  wyrobów przy ich uŜytkowaniu,  poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.

Producent  powinien  równieŜ  podać  informacje  dotyczące  konserwacji  okien  i  drzwi
balkonowych oraz ich części podlegających wymianie.

Według PN-EN 14351-1:2006 wymagane właściwości okien i drzwi balkonowych powinny być
określone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i
sklasyfikowane według tablicy 2.
Tablica  1.  Podstawy  normatywne  okre ślania  wła ściwo ści  i  klasyfikowania  okien  i  drzwi
balkonowych

Lp.

Rozdział /
podrozdzi
ał  PN-EN 
14351-1:2

006

Właściwość
Norma

klasyfikacyjna a

Norma
dotycząca

metody badań 
lub obliczeń a

Typ badania b
Zakres 

bezpośredniego
zastosowania

1. 4.2 Odporność na
obciąŜenie wiatrem

EN 12210 EN 12211 Niszczące

2. 4.3 Odporność na
obciąŜenie
śniegiem

Informacja o
wypełnieniu

Krajowe
przepisy i/lub

zalecenia

Obliczenie

3. 4.4.1 Reakcja na ogień EN 13501-1 patrz  EN
13501-1

Niszczące Okna dachowe

4. 4.4.2 Właściwości
dotyczące
oddziaływania
ognia
zewnętrznego

EN 13501-5 ENV 1187 Niszczące Okna dachowe

5. 4.5 Wodoszczelność EN 12208 EN 1027 Nieniszczące
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Lp.

Rozdział /
podrozdzi
ał  PN-EN 
14351-1:2

006

Właściwość
Norma

klasyfikacyjna a

Norma
dotycząca

metody badań 
lub obliczeń a

Typ badania b
Zakres 

bezpośredniego
zastosowania

6. 4.6 Substancje
niebezpieczne

Według wymagań w krajowych regulacjach prawnych

7. 4.7 Odporność na
uderzenie

EN 13049 EN 13049 Niszczące

8. 4.8 Nośność urządzeń
zabezpieczających

Wartość
progowa

EN 14609 Nieniszczące

9. 4.11 Właściwości
akustyczne

Wartości
deklarowane

PN-EN 20140-3
EN ISO 717-1

Nieniszczące
lub wartości
tabelaryczne

Patrz Załącznik B
PN-EN 14351-1:2006

10. 4.12 Przenikalność
cieplna

Wartości
deklarowane

EN ISO 
10077-1:2000

Tablica F.1

Wartości
tabelaryczne

Wszystkie rozmiary

EN ISO
10077-1
  EN ISO

10077-1 oraz 
EN ISO
10077-2

Obliczenie

Powierzchnia
całkowita  ≤ 2,3 m2 c,d

Powierzchnia
całkowita  > 2,3 m2 c

EN ISO
12567-1  
EN ISO
12567-2

Nieniszczące

Powierzchnia
całkowita  ≤ 2,3 m2 c,d

Powierzchnia
całkowita  > 2,3 m2 c

11. 4.13 Właściwości
związane z
promieniowaniem
(wypełnienie) e

Wartości
deklarowane

EN 410
EN 13363-1
EN 13363-3

– Wszystkie rozmiary

12. 4.14 Przepuszczalność
powietrza

EN 12207 EN 1026 Nieniszczące

13. 4.16 Siły operacyjne f EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczące

14. 4.17 Wytrzymałość
mechaniczna

EN 13115 EN 12046-1
EN 14608
EN 14609

Niszczące lub
nieniszczące
(zaleŜnie od

wyniku)

15. 4.18 Wentylacja Wartości
deklarowane

EN 13141-1 Nieniszczące

16. 4.19 Kuloodporność EN 1522 EN 1523 Niszczące g

17. 4.20 Odporność na
wybuch

EN 13123-1
EN 13123-2

EN 13124-1
EN 13124-2

Niszczące g

18. 4.21 Odporność na
wielokrotne
otwieranie i
zamykanie

EN 12400 EN 1191 Niszczące

19. 4.22 Zachowanie się
pomiędzy róŜnymi
klimatami

Do
opracowania

ENV 13420 Niszczące Wszystkie rozmiary

20. 4.23 Odporność na
włamanie

ENV 1627 ENV 1628
ENV 1629
ENV 1630

Niszczące Patrz ENV 1627
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Lp.

Rozdział /
podrozdzi
ał  PN-EN 
14351-1:2

006

Właściwość
Norma

klasyfikacyjna a

Norma
dotycząca

metody badań 
lub obliczeń a

Typ badania b
Zakres 

bezpośredniego
zastosowania

a W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe
informacje, np. dotyczące powołań.

b Badanie nieniszczące: Próbka moŜe być uŜyta do kolejnego badania.
Badanie niszczące: Próbka nie moŜe być uŜyta do kolejnego badania.

c Gdy wymagane jest szczegółowe obliczenie utraty ciepła z określonego budynku, producent powinien
dostarczyć dokładne i prawidłowe, zbadane lub obliczone, wartości przenikalności cieplnej (wartości projektowe)
dla rozpatrywanych rozmiarów (rozpatrywanego rozmiaru).

d Pod warunkiem, Ŝe U
g
 (patrz EN 673) ≤ 1,9 W/(m2∗K), tekst „Powierzchnia całkowita ≤ 2,3 m2 c,d” zastępuje się

tekstem „Wszystkie rozmiary c”.
e Całkowita przenikalność energii słonecznej (współczynnik promieniowania słonecznego, wartość g) i

przenikalność światła.
f Wyłącznie okna uruchamiane ręcznie.
g Dopóki nie będą obowiązywały odnośne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny być

uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze.
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Tablica 2. Klasyfikacja wła ściwo ści eksploatacyjnych okien i drzwi balkonowych

Lp.

Rozdział /
podrozdział 

PN-EN 
14351-1:

2006

Właściwość / wielkość / miara Klasyfikacja / wartość
Klasa /

deklarowana
wartość

1 4.2 Odporno ść na obci ąŜenie wiatrem
npd

1

(400)

2

(800)

3

(1200)

4

(1600)

5

(2000)

Exxxx

(>2000)Ciśnienie próbne P1 (Pa)

2 4.2 Odporno ść na obci ąŜenie wiatrem
npd

A

(≤ 1/150)

B

(≤ 1/200)

C

(≤ 1/300)Ugięcie ramy

3 4.3 Odporno ść na obci ąŜenie śniegiem i
obci ąŜenie trwałe

npd Deklarowana informacja o wypełnieniu 
(np. rodzaj i grubość szkła)

4 4.4.1 Reakcja na ogie ń npd F E D C B A2 A1

4.4.2 Właściwo ści zwi ązane z oddziaływaniem
ognia zewn ętrznego

npd patrz EN 13501-5

5 4.5 Wodoszczelno ść

npd
1 A
(0)

2 A
(50)

3 A
(100)

4 A
(150)

5 A
(200)

6 A
(250)

7 A
(300)

8 A
(450)

9 A
(600)

Exxx
(>600)Nieosłonięte (A)

Ciśnienie próbne (Pa)

6 4.5 Wodoszczelno ść

npd
1 B
(0)

2 B
(50)

3 B
(100)

4 B
(150)

5 B
(200)

6 B
(250)

7 B
(300)Osłonięte (B)

Ciśnienie próbne (Pa)

7 4.6 Substancje niebezpieczne npd według wymagań zawartych 
w krajowych regulacjach prawnych

8 4.7 Odporno ść na uderzenie

npd 200 300 450 700 950
Wysokość spadania (mm)

9 4.8 Nośność urządzeń zabezpieczaj ących npda Wartość progowa

10 4.11 Właściwo ści akustyczne

npd Wartości deklarowane
Izolacyjność akustyczna R

w
 (C

i
 C

rt
) (dB)

11 4.12 Przenikalno ść cieplna
npd Wartość deklarowana

Uw (W/m2∗K)

12 4.13 Właściwo ści zwi ązane z promieniowaniem

npd Wartość deklarowanaWspółczynnik promieniowania słonecznego 
(g)
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13 4.13 Właściwo ści zwi ązane z promieniowaniem

npd Wartość deklarowana

Przenikalność światła 
( )ντ

14 4.14 Przepuszczalno ść powietrza

npd

1

(150)

(50 lub 
12,50)

2

(300)

(27 lub 6,75)

3

(600)

(9 lub 
2,25)

4

(600)

(3 lub 
0,75)

Max. ciśnienie próbne (Pa)
Referencyjna przepuszczalność powietrza
przy 100 Pa (m3/h∗m2) lub (m3/hm)

15 4.16 Siły operacyjne b npd 1 2

16 4.17 Wytrzymało ść mechaniczna npd 1 2 3 4

17 4.18 Wentylacja

npd Wartości deklarowaneEksponenta przepływu powietrza n
Charakterystyka przepływu powietrza K
NatęŜenie przepływu powietrza

18 4.19 Kuloodporno ść npd FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7 FSG

19 4.20.1 Odporno ść na wybuch

npd EPR1 EPR2 EPR3 EPR4
Rura uderzeniowa

20 4.20.2 Odporno ść na wybuch

npd EXR1 EXR2 EXR3 EXR4 EXR5
Próba poligonowa

21 4.21 Odporno ść na wielokrotne otwieranie i
zamykanie

npd 5 000 10 000 20 000

Liczba cykli

22 4.22 Zachowanie si ę między ró Ŝnymi klimatami npd (Do opracowania)

23 4.23 Odporno ść na włamanie npd 1 2 3 4 5 6

UWAGA 1 npd – osiągi nie określone.
UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informacji.

a Jedynie jeŜeli w wyrobie nie występuje (występują) urządzenie (urządzenia) zabezpieczające.
b Dotyczy wyłącznie okien uruchamianych ręcznie.

Rozwi ązania  materiałowo-konstrukcyjne  wraz  z  wymaganiami  jakościowymi,  parametry
techniczne oraz wła ściwo ści eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balko nowych
powinny by ć zgodne z dokumentacj ą projektow ą.
Ponadto okna i drzwi balkonowe powinny spełniać następujące wymagania zgodnie z SIWZ:
−drewno mahoń, klejone trójwarstwowo,
−powierzchnia lita, szprosy nakładane ramkowe,
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−czterokrotnie malowane farbami SIKKENS lub równorzędnymi, kolor w tonacji jasnej (dokładny
odcień zostanie ustalony na podstawie wzornika firmy realizującej zamówienie) 

−frezy na słupkach stałych, z kostką ozdobną na skrzyŜowaniu słupków,
−szyby termoizolacyjne o współczynniku 1,0 W/m2 K i dźwiękochłonności Rw = 32 dB,
−wszystkie skrzydła z moŜliwością otwierania do środka
−ciepła ramka,
−podwójna uszczelka,
−okucia obwiedniowe z mikrouchyłem, podnośnikiem skrzydła i blokadą klamki,
−w oknach dwuskrzydłowych centralna zasuwnica,
−osłonki na zawiasy,
−klamki o podwyŜszonym poziomie antywłamaniowości,
−szyna deszczowa oraz parapecik przyszybowy,
−kolorystyka akcesorii okiennych dopasowana do kolorystyki okien.
−jedno z okien ma pełnić funkcję okna oddymiającego,

2.2.2. Obróbki
Parapety  zewnętrzne  oraz  wewnętrzne,  a  takŜe  obróbki  progów  drzwi  balkonowych  i/lub
materiały,  z  których  wyroby  są  wykonywane  powinny  spełniać  wymagania  dokumentacji
projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
2.2.3. Materiały uszczelniające
Do  wykonywania  uszczelnień  między  oknem  lub  drzwiami  balkonowymi  a  ścianą  mogą  być
stosowane, w zaleŜności od rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne,  środkowe – izolacja termiczna,
wewnętrzne), materiały zestawione w tablicy 3.
Tablica 3. Materiały uszczelniaj ące i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin m iędzy
oknem lub drzwiami balkonowymi a o ścieŜem

Warstwa zewnętrzna 
(uszczelnienie)

Warstwa środkowa 
(izolacja termiczna)

Warstwa wewnętrzna 
(uszczelnienie)

Impregnowana taśma rozpręŜna
paroprzepuszczalna
Folia paroprzepuszczalna
Folia elastyczna
paroprzepuszczalna

Pianka poliuretanowa
Wełna mineralna

Folia do okien paroszczelna
Kit trwale elastyczny
Impregnowana taśma rozpręŜna
paroszczelna
Taśma butylowa do okien

Wymienione  materiały  nie  mogą  wydzielać  szkodliwych  substancji  oraz  wchodzić  w  reakcje
chemiczne z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury.

Stosowane  materiały  uszczelniające  powinny  być  zgodne  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w
dokumentacji  projektowej  a  takŜe  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.
2.2.4. Inne wyroby i materiały
Przy montaŜu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje się takŜe inne wyroby i materiały:
• elementy mocujące okno/drzwi balkonowe w ościeŜu:

– kołki rozporowe (dyble),
– kotwy,
– śruby, wkręty,

• elementy podporowe i dystansowe:
– klocki, belki drewniane,
– podkładki, kątowniki stalowe,

• elementy wykończeniowe:
– listwy maskujące połączenia okien w zestawy,
– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeŜa.
Stosowane  materiały  i  wyroby  inne  powinny  być  zgodne  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w

dokumentacji  projektowej,  a  takŜe  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat
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technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.
Elementy mocujące powinny być  dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa)

oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.
2.3. Warunki  przyj ęcia  na  budow ę  materiałów  i  wyrobów  do  monta Ŝu  okien  i  drzwi

balkonowych  
Wyroby i  materiały do montaŜu okien i  drzwi  balkonowych mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli
spełniają następujące warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem i  charakterystyką  podaną  w dokumentacji  projektowej  i

specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– kaŜda  jednostka  ładunkowa lub  partia  okien  i  drzwi  balkonowych  luzem  jest  zaopatrzona  w

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

naruszenia  zamknięcia)  i  oznakowane  (pełna  nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa  handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub

jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  uŜycia  (termin  zakończenia
montaŜu  okien  i  drzwi  balkonowych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie wyrobów i  materiałów na budowę  powinno być  potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  do  monta Ŝu  okien  i  drzwi
balkonowych

Okna  i  drzwi  balkonowe  z  drewna  i  tworzyw  sztucznych  naleŜy  przechowywać  zgodnie  z
wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich
producenta.

Okna  i  drzwi  balkonowe,  z  wyjątkiem  wyrobów  uformowanych  w  jednostki  ładunkowe
kontenerowe,  naleŜy  przechowywać  w  magazynach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  i
przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostałe  wyroby  i  materiały  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z
odpowiednimi instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia
tj. norm bądź aprobat technicznych.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  opakowanych  pozostałych  wyrobów  i
materiałów  powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przez  zawilgoceniem,  opadami
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach, w temperaturze powyŜej +5°C a poni Ŝej +35°C.

Podłogi  we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być  utwardzone,  poziome,
równe.  Dopuszcza  się  w  pomieszczeniach  magazynowych  półotwartych  stosowanie
nieutwardzonego podłoŜa, ale wówczas okna i/lub drzwi balkonowe naleŜy ustawiać na legarach
ułoŜonych równolegle do siebie. Wysokość  legarów powinna wynosić  co najmniej 15 cm. Okna
i/lub  drzwi  balkonowe  naleŜy  ustawiać  w  odległości  co  najmniej  1,0  m  od  czynnych  urządzeń
grzejnych.  NaleŜy je  przechowywać  w jednej  lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je
przed  uszkodzeniami,  przy  zachowaniu  warunków  bezpieczeństwa.  W  zaleŜności  od  stopnia
wykończenia powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podłoŜa w magazynie, wyroby
naleŜy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.
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Tablica 4. Sposoby  przechowywania  okien  i  drzwi  balk onowych  w  zale Ŝności  od
stopnia wyko ńczenia powierzchni wyrobów oraz rodzaju podło Ŝa w magazynie

Lp. Rodzaj podłoŜa w
magazynie

Rodzaje wyrobów

okna i drzwi balkonowe drewniane
okna i drzwi balkonowe  z

tworzyw sztucznych

gruntowane

jednokrotnie malowane  i
ostatecznie wykończone

sposób pakowania

pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach
słupkowych

1 2 3 4 5 6 7

1. PodłoŜe 
nieutwardzone (na
legarach)

W jednej
warstwie na
progu
ościeŜnicy

Na progu
ościeŜnicy; okna w
warstwach do
łącznej wysokości
2 m, drzwi
balkonowe w
jednej warstwie

– W jednej
warstwie na
progu
ościeŜnicy

–

2. PodłoŜe 
utwardzone

Na legarach
w dwóch lub
trzech
warstwach

W dwóch
lub trzech
warstwach

Sposób przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien być zgodny z wymaganiami ich
producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt i narz ędzia do monta Ŝu okien i drzwi balkonowych
MontaŜ okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.

Przy montaŜu okien i drzwi balkonowych naleŜy wykorzystywać odpowiednie narzędzie,
elektronarzędzia i sprzęt do:
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w ościeŜach,
c) transportu technologicznego wyrobów,
d) wykonywanie montaŜu na wysokości wymagającej uŜycia rusztowań.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod

CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegółowe dotycz ące środków transportu
Wyroby i  materiały  do  montaŜu  okien  i  drzwi  balkonowych  mogą  być  przewoŜone  jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania  dotyczące  środków  transportu  oraz  zasady  ładowania  i  zabezpieczania  okien  i
drzwi balkonowych w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie
PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki  transportu  pozostałych  wyrobów i  materiałów powinny  być  zgodne  z  wymaganiami
norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
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4.3. Zasady ładowania okien i drzwi balkonowych na środki transportu
4.3.1. Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym
Wyroby naleŜy ustawiać w jednej warstwie ,  pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł
były  równoległe  do  podłuŜnej  osi  pojazdu,  z  tym  Ŝe  okna  –  na  progach  ościeŜnic,  drzwi
balkonowe – na stojakach ościeŜnic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających
wystają  ponad powierzchnię  skrzydła,  naleŜy przesunąć  względem siebie o szerokość  skrzydła
okiennego.
4.3.2. Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym śródlądowym
Wyroby  naleŜy  ustawiać  pionowo w rzędach  tak,  aby  płaszczyzny  skrzydeł  były  równoległe  do
podłuŜnej osi wagonu, z tym Ŝe:
a) okna – na progach ościeŜnic,
b) drzwi balkonowe:
– o  wysokości  ościeŜnicy  mniejszej  od  wysokości  bocznych  ścian  wagonu  na  progu

ościeŜnicy,
– o  wysokości  ościeŜnicy  większej  od  wysokości  bocznych  ścian  wagonu  na  stojaku

ościeŜnicy.
Wyroby  nieszklone,  w  których  okucia  zamykające  wystają  ponad  powierzchnię  skrzydła,

naleŜy przesunąć względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła.
Zaleca się  ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, Ŝe wysokość

bloku nie moŜe przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych
Ustawione  wyroby  w  środkach  transportowych  naleŜy  łączyć  w  bloki.  Połączenia  powinny
zapewniać  stabilność  i  zwartość  ładunku  oraz  zabezpieczać  go  przed  przemieszczaniem  i
uszkodzeniem wyrobów. Wyroby naleŜy zabezpieczać przez:
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach,
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających,
d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie

drogowym za pomocą elementów mocujących,
e) usztywnienie bloków za pomocą progów,
f)  ustawienie  w  przestrzeni  międzydrzwiowej  w  wagonach  wyrobów  w  ten  sposób,  aby  nie

blokowały drzwi.
W  przypadku  ładowania  wyrobów  dwuwarstwowo,  górną  warstwę  naleŜy  zabezpieczyć

podobnie jak dolną.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wyma gania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst ąpienia do monta Ŝu okien i drzwi balkonowych
Osadzenie  okien  przed  zakończeniem  robót  mokrych  jest  moŜliwe  przy  zapewnieniu

odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach.
W  przypadku  okien  drewnianych  naleŜy  nie  dopuścić  do  ich  zawilgocenia  na  skutek

wilgotności  względnej  powietrza  w  pomieszczeniach  (kondensacji  pary  wodnej  na  elementach
okien).  Wymagane  jest  więc  sprawdzenie  stanu  wilgotności  powietrza  i  zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczeń.

W  ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i  drzwi  balkonowe naleŜy wbudowywać  przed
wykonaniem ocieplenia.

Przed przystąpieniem do montaŜu okien i/lub drzwi balkonowych naleŜy sprawdzić:
– prawidłowość wykonania ścian,
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– stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeŜy,
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
– czy  wymiary  okien  i  drzwi  balkonowych  oraz  otworów umoŜliwiają  prawidłowe  ustawienie  i

podparcie  okien  z  zachowaniem  właściwej  szerokości  szczeliny  na  obwodzie  pomiędzy
ościeŜem a ościeŜnicą.

5.3. Ogólne zasady monta Ŝu okien i drzwi balkonowych
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w ościeŜu
5.3.1.1.  Okno  i/lub  drzwi  balkonowe  naleŜy  sytuować  w  ościeŜu  tak,  aby  nie  powstały  mostki
termiczne,  prowadzące  do  skraplania  się  pary  wodnej  na  wewnętrznej  stronie  ościeŜnicy  lub
powierzchni ościeŜa.

Na  wewnętrznych  powierzchniach  ościeŜa  powinna  się  utrzymywać  temperatura  wyŜsza  o
minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

JeŜeli nie jest znany przebieg izoterm, naleŜy stosować ogólne zasady usytuowania okien:
– w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany,
– w  ścianie  warstwowej  z  ociepleniem  wewnętrznym  –  w  strefie  umieszczenia  izolacji

termicznej,
– w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliŜej warstwy ocieplenia.
5.3.1.2. W przypadku ościeŜy z węgarkami okna lub drzwi balkonowe powinny być  usytuowane
tak,  by  węgarek  zasłaniał  stojaki  i  nadproŜe  ościeŜnicy  na  szerokość  nie  większą  niŜ  połowa
szerokości kształtownika ościeŜnicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze
5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniać:
– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę  wymiarów

okna  pod  wpływem  temperatury,  wilgotności  oraz  ruchu  konstrukcji  budynku  nie
ograniczającą funkcjonalności okna / drzwi,

– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.
Do  podpierania  progu  ościeŜnicy  okien  stosuje  się  klocki  lub  belki  drewniane  (czasami

elementy poszerzające,  o ile takie są  przewidziane w dokumentacji  producenta)  oraz kątowniki
stalowe.
Do ustawienia okna w otworze słuŜą klocki podporowe i dystansowe.

Klocki  podporowe  i  dystansowe  powinny  być  tak  rozmieszczone,  aby  była  zapewniona
moŜliwość odkształcania się kształtowników okien.

Zamocowanie okien przy uŜyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania
klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciąŜenia.

Klocki dystansowe, słuŜące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeŜnicy
powinny być usunięte, nie naleŜy natomiast usuwać klocków podporowych.
5.3.2.2.  Minimalne  wymiary  szczelin  między  ramą  ościeŜnicy  a  ościeŜem  umoŜliwiające
konieczne odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi balkonowych podane są w tablicy 5 i
6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część
B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „MontaŜ okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006
rok.

Tablica  5.  Minimalna  szeroko ść  szczelin  mi ędzy  ram ą  ościeŜnicy  a  o ścieŜem  przy
uszczelnieniach kitami elastycznymi*
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Rodzaj kształtowników

OścieŜe bez węgarka OścieŜe z węgarkiem

Długość elementów (m)

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5

Minimalna szerokość  szczeliny
– b (mm)

Minimalna szerokość
szczeliny – b (mm)

PVC białe 10 15 20 25 10 10 15

PVC z warstwą PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20

PVC z warstwą PMMA 10 10 15 20 10 10 15

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15

Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiał uszczelniający powinien wykazywać się odkształcalnością 25%.

Przy  wykonywaniu  uszczelnień  z  kitów  trwale  elastycznych  naleŜy  przestrzegać  zasady,  Ŝe
głębokość warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadać połowie szerokości szczeliny b i wynosić
nie mniej niŜ 6 mm.
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Tablica  6.  Minimalna  szeroko ść  szczelin  mi ędzy  ram ą  ościeŜnicy  a  o ścieŜem  przy
uszczelnieniach impregnowanymi ta śmami rozpr ęŜnymi*

Rodzaj kształtowników

OścieŜe bez węgarka OścieŜe z węgarkiem

Długość elementów (m)

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5

Minimalna szerokość  szczeliny
– b (mm)

Minimalna szerokość
szczeliny – b (mm)

PVC białe 8 8 10 10 8 8 8

PVC z warstwą PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8

PVC z warstwą PMMA 8 8 8 10 8 8 8

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 8 8

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru ciemnego) 8 8 10 10 8 8 8

Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

* Głębokość uszczelnienia t naleŜy dopasować w zaleŜności od jego szerokości b z producentem taśm
uszczelniających.

Maksymalny  wymiar  szczeliny  między  ościeŜnicą  okienną  a  ościeŜem  nie  powinien
przekraczać  40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić
maksymalnie 30 mm.
5.3.2.3.  Dopuszczalne  odchyłki  pionowe  i  poziome  ustawienia  okna  w  otworze  przy  długości
elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m.

Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego
wpływu na funkcjonalność okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Ogólne zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w ościeŜu
5.3.3.1.  Mocowanie  powinno  być  wykonane  w  taki  sposób,  aby  przewidywalne  obciąŜenia
zewnętrzne  były  przenoszone  za  pośrednictwem  łączników  na  konstrukcję  budynku,  a
funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu
był płynny.

Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeŜnicy.
5.3.3.2. Do mocowania okien w ścianie budynku – w zaleŜności od rodzaju ściany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolac yjne nie słu Ŝą do mocowania okien, a
wył ącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny mi ędzy oknem a ścianą.
5.3.3.3.  Śruby  mogą  być  stosowane  do  mocowania  ościeŜnic  do  betonu,  cegły  pełnej,  cegły
silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. NaleŜy stosować śruby dostosowane do
materiału ościeŜy.
5.3.3.4.  Kotwy budowlane  powinny  być  stosowane  wszędzie  tam,  gdzie  odstęp  ościeŜnicy  jest
zbyt  duŜy  do  stosowania  dybli,  np.  przy  mocowaniu  dolnym  (progowym)  lub  w  rozwiązaniach
ścian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi balkonowych ze ścianą
Uszczelnienie  powinno  zabezpieczyć  szczeliny  między  oknem  a  ościeŜem  przed  wnikaniem
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wody opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej.
Przy  wykonywaniu  uszczelnienia  naleŜy  przestrzegać  zaleceń  (wytycznych)  producenta

materiałów uszczelniających, dotyczących:
– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów,
– oczyszczenia powierzchni przylegania,
– zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleŜności od rodzaju materiału),
– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza.

Uszczelnienie  okien  na  obwodzie  składa  się  z  trzech  warstw:  wewnętrznej,  środkowej  i
zewnętrznej.
Warstwa  wewn ętrzna  to  uszczelnienie  wykonane  z  materiału  uszczelniającego  (kitu  trwale
elastycznego)  lub  impregnowanych  taśm  rozpręŜnych  nieprzepuszczających  powietrza  i  pary
wodnej (taśmy paroszczelne).

Uszczelnienie  to  powinno  uniemoŜliwiać  przenikanie  pary  wodnej  z  pomieszczenia  do
szczeliny  między  oknem  a  ścianą  budynku,  a  tym  samym  zapobiegać  wykraplaniu  się  pary
wodnej  w  szczelinie  między  oknem  a  ościeŜem  (tj.  w  miejscach  o  temperaturze  niŜszej  od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelność  uszczelnienia  po  stronie  wewnętrznej  okna  powinna  być  wyŜsza  niŜ  po
stronie  zewnętrznej.  Przestrzeganie  tej  zasady  umoŜliwia  dyfuzję  pary  wodnej  z  połączenia  na
zewnątrz budynku.

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie moŜe wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je
materiałami.
Warstwa  środkowa  to  izolacja  termiczna  wykonywana  z  pianki  wypełniającej  (np.  pianki
poliuretanowej)  lub  mineralnych  materiałów  izolacyjnych  (np.  wełny),  które  zapewniają  izolację
termiczną i akustyczną połączenia okna z ościeŜami.

Szczelina między ościeŜnicą a ościeŜem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji
termicznej.

Pianki  stosowane  do  wypełnienia  połączeń  (zaleca  się  pianki  dwuskładnikowe  o
kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani teŜ wydzielać substancji
szkodliwych.

Stosowanie  ich  powinno  być  zgodne  z  instrukcją  producenta.  Dotyczy  to  przede  wszystkim
temperatury otoczenia, przy której mogą być uŜyte oraz czystości wypełnianej szczeliny.

Podczas  wtryskiwania  pianki  naleŜy  zwracać  uwagę  na  dokładne  wypełnienie  szczeliny,  a
jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeŜnicy.
Warstwa  zewn ętrzna  to  uszczelnienie  wykonane  z  impregnowanych  taśm  rozpręŜnych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki
sposób, aby nie było moŜliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem
a ścianą.

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie moŜe wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je
materiałami.

Uwaga:  Detale  mocowania  i  uszczelnienie  okien  i  drzwi  balkonowych  powinny  być
zamieszczone  w  dokumentacji  projektowej.  W  razie  braku  w  dokumentacji  tych
szczegółów  odpowiednie  przykłady  standardowych  rozwiązań  moŜna  znaleźć  w
Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Część  B  –  Roboty
wykończeniowe, zeszyt 6 „MontaŜ okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok
oraz w dokumentacjach systemowych (producentów systemów).
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5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i o bróbek progów drzwi balkonowych
5.4.1. Parapety zewnętrzne
Parapet  zewnętrzny  powinien  być  osadzony  zgodnie  z  rozwiązaniem  przewidzianym  w
dokumentacji projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania:
– osadzanie parapetu naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu i uszczelnieniu na obwodzie

okna,
– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niŜ 2 cm,
– mocowanie do ościeŜnicy powinno być dostatecznie mocne,
– miejsca połączenia parapetu z ościeŜnicą  powinny być  szczelne lub  uszczelnione taśmami

rozpręŜnymi i silikonem,
– połączenia  boczne  parapetu  z  ościeŜami  oraz  w  naroŜu  (okno  –  mur  –  parapet)  powinny

zapewniać ciągłość uszczelnienia (przykłady uszczelnienia parapetu zewnętrznego na styku
z  ościeŜem  przedstawione  są  w  pkt.  4.4.1.  Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych.  Część  B  –  Roboty  wykończeniowe,  zeszyt  6  „MontaŜ  okien  i  drzwi
balkonowych”, wydanie ITB – 2006 r.),

– przy  oknach  z  kształtowników  aluminiowych  lub  z  PVC  kołnierz  parapetu  powinien  być
wprowadzony  pod  profil  progowy  ościeŜnicy  (wywinięcie  kołnierza  na  profil  ramy
ościeŜnicowej  bez  dodatkowego  uszczelnienia  taśmami  rozpręŜnymi  i  silikonem  nie
zapewnia szczelności połączenia),

– przy  oknach  drewnianych  kołnierz  parapetu  powinien  być  wprowadzony  w  miejsce  tzw.
wydry w ramiaku progowym,

– osadzenie  parapetu  z  kamienia  lub  elementów  ceramicznych  powinno  być  poprzedzone
ułoŜeniem  na  styku  ościeŜnicy  i  ościeŜa  izolacji  przeciwwilgociowej  wywiniętej  na
kształtownik progu ościeŜnicy, tak jak w obróbkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej
specyfikacji technicznej).

Przy montaŜu parapetów z blachy naleŜy zwrócić uwagę na:
– zmianę  ich  wymiarów  pod  wpływem  temperatury  (styki  dylatacyjne  powinny  być

rozmieszczone co 250 cm),
– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr,
– wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających),
– połączenia  końcowe parapetów z  ościeŜami  naleŜy  dobierać  w zaleŜności  od  konkretnego

rozwiązania elewacji.

Uwaga: Przykłady szczegółów zamocowania i  uszczelnienia parapetów zewnętrznych
przedstawione są w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Część  B  –  Roboty  wykończeniowe,  zeszyt  6  „MontaŜ  okien  i  drzwi  balkonowych”,
wydanie  ITB  –  2006  rok  oraz  w  dokumentacjach  systemowych  (producentów
systemów).

5.4.2. Parapety wewnętrzne
Osadzanie  parapetu  wewnętrznego  naleŜy  rozpocząć  po  zakończeniu  montaŜu  i  uszczelnieniu
na obwodzie okna.

Parapety  wewnętrzne  powinny  być  osadzone  w  dolnej  części  ościeŜa,  zgodnie  z
rozwiązaniami  przewidzianymi  w  dokumentacji  projektowej.  Płaszczyzna  styku  parapetu  z
wrębem ościeŜnicy  powinna  być  tak  uszczelniona,  aby  nie  dopuścić  do  penetracji  wody  i  pary
wodnej w przestrzeni pod progiem ościeŜnicy.

Uwaga: Przykłady szczegółów zamocowania i uszczelnienia parapetów wewnętrznych
przedstawione są w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Część  B  –  Roboty  wykończeniowe,  zeszyt  6  „MontaŜ  okien  i  drzwi  balkonowych”,
wydanie ITB – 2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
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6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jako ści  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do monta Ŝu okien i drzwi balkonowych 
Przed  przystąpieniem  do  montaŜu  okien  i  drzwi  balkonowych  naleŜy  ocenić  stan  ścian  i
przygotowania  ościeŜy  do  robót  montaŜowych  oraz  wykonać  badania  wyrobów  i  materiałów
wykorzystywanych w tych robotach.
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montaŜu okien i drzwi balkonowych
Przed przystąpieniem do montaŜu okien naleŜy sprawdzić:
– prawidłowość  wykonania  ścian,  zgodnie  z  odpowiednią  szczegółową  specyfikacją

techniczną,
– rodzaj  ościeŜy  (z  węgarkiem  czy  bez  węgarka)  oraz  ich  prawidłowość  wykonania  i  stan

wykończenia  (otynkowane  czy  nieotynkowane),  zgodnie  z  odpowiednimi  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi),

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,
– moŜliwość  zabezpieczenia  prawidłowego  luzu  na  obwodzie  pomiędzy  ościeŜem  a

ościeŜnicą.
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  odpowiednich

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w
dzienniku  budowy  a  takŜe  w  formie  protokołu  kontroli  podpisanego  przez  przedstawicieli
inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.
6.2.2. Badania materiałów i wyrobów
Przed rozpoczęciem montaŜu okien i drzwi balkonowych naleŜy sprawdzić:
– zgodność  okien i  drzwi  balkonowych oraz obróbek  z aprobatą  techniczną  lub indywidualną

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

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

– w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę:  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty
świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
wyrobów uŜywanych w robotach montaŜowych,

– stan opakowań  (oryginalność,  szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy
przydatności materiałów uszczelniających.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montaŜowych z
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  kartami  technicznymi  lub
instrukcjami  producentów.  Badania  te  w  szczególności  powinny  polegać  na  sprawdzeniu
prawidłowości wykonania:
– podparcia progu ościeŜnicy,
– zamocowania  mechanicznego  okna  lub  drzwi  balkonowych  na  całym  obwodzie  ościeŜnicy

(zachowania odstępów między łącznikami mechanicznymi),
– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeŜem, ze szczególnym zwróceniem uwagi

na wykonanie izolacji pod progiem ościeŜnicy,
– uszczelnienia  zewnętrznego  i  wewnętrznego  szczeliny  między  oknem  a  ościeŜem,  ze

szczególnym  uwzględnieniem  rodzaju  zastosowanych  materiałów  uszczelniających  i
przestrzegania zaleceń technologicznych,

– obróbek progu drzwi balkonowych,
– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5  niniejszej
specyfikacji,  odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące montaŜu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montaŜu,
– jakości robót montaŜowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące
wykonanych robót.

Badania  sprawdzające  jakość  wbudowania  okien  i/lub  drzwi  balkonowych,  według  pkt.  5.4.
Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Część  B  –  Roboty
wykończeniowe, zeszyt 6 „MontaŜ okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok:
a) sprawdzenie zgodno ści z dokumentacj ą – powinno być przeprowadzone przez porównanie

wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  wraz  ze  zmianami
naniesionymi  w  dokumentacji  powykonawczej;  sprawdzenia  zgodności  dokonuje  się  na
podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu  – odchylenie od pionu i poziomu przy długości
elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie  ró Ŝnicy  długo ści  przek ątnych  o ścieŜnicy  i  skrzydeł  –  róŜnica  długości
przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy
długości powyŜej 2 m,

d) sprawdzenie  prawidłowo ści  otwierania  oraz  zamykania  –  otwieranie  oraz  zamykanie
skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym
cięŜarem samoczynnie zamykać się lub otwierać,

e) sprawdzenie  szczelno ści  –  zamknięte  skrzydło  powinno  przylegać  równomiernie  do
ościeŜnicy zapewniając szczelność między tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidłowo ści regulacji oku ć.
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.  oraz  opisane  w

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

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót monta Ŝowych okien i drzwi balkonowych
Powierzchnię okien i drzwi balkonowych oblicza się w metrach kwadratowych:
• w świetle ościeŜnic, a w przypadku braku ościeŜnic w świetle zakrywanych otworów.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymaga nia  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Przy  wbudowywaniu  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  elementami  ulegającymi  zakryciu  są
mocowanie ościeŜnicy na całym obwodzie  oraz izolacja  termiczna i  uszczelnienie  (zewnętrzne,
wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeŜem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie
montaŜu okien i drzwi balkonowych.

W  trakcie  odbioru  naleŜy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.3.  niniejszej
specyfikacji,  a  wyniki  tych  badań  porównać  z  wymaganiami  określonymi  w  pkt.  5.3.  i  5.5.
niniejszej specyfikacji.
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JeŜeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  moŜna  uznać  zamocowanie,
uszczelnienie  i  izolację  okna  lub  drzwi  balkonowych  za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z
dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  i  zezwolić  na
przystąpienie  do  dalszych  prac  (obsadzenie  parapetów  zewnętrznych  i  wewnętrznych,
otynkowanie ościeŜy, montaŜ listew maskujących).

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być
odebrane.  W  takim  przypadku  naleŜy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów koniecznych  do
usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  naleŜy  ponownie
przeprowadzić badania.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  naleŜy
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót.

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór  częściowy robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika
budowy.

Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót  (
jeŜeli umowa taką formę przewiduje).

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania

robót,
– dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  uŜytych

materiałów i wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów,
– wyniki  ewentualnych  badań  laboratoryjnych  i  ekspertyz  dokonanych  na  wniosek  jednej  ze

stron umowy.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłoŜonymi  dokumentami,

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonać oceny wizualnej.

MontaŜ  okien i/lub drzwi balkonowych powinien być  odebrany,  jeŜeli  wszystkie wyniki  badań
są  pozytywne,  a  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod
względem merytorycznym.

JeŜeli  chociaŜby jeden  wynik  badań  był  negatywny okna  i/lub  drzwi  balkonowe nie  powinny
być przyjęte. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeŜeli  to  moŜliwe  naleŜy  ustalić  zakres  prac  korygujących  (np.  wskazać  na  konieczność

regulacji  okuć),  usunąć  niezgodności  robót  montaŜowych  z  wymaganiami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna
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i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,
– jeŜeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagraŜają  bezpieczeństwu  uŜytkownika,  funkcjonalności  i

trwałości okien i drzwi balkonowych zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru
końcowego  z  jednoczesnym  obniŜeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do  ustaleń
umownych,

– w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do
demontaŜu  wadliwie  wbudowanych  okien  i/lub  drzwi  balkonowych,  zamontowania  ich
ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i

wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montaŜu okien i/lub drzwi balkonowych z

zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy

zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po
uŜytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  czasie  ewentualnych  robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
oraz  sprawdzenia  prawidłowości  otwierania  oraz  zamykania  okien  i/lub  drzwi  balkonowych,  z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie
zauwaŜone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASO WYCH   I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagani a
ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści
Rozliczenie  montaŜu  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  moŜe  być  dokonane  jednorazowo  po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze 

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy  rozliczenia  wykonanego  i  odebranego  za kresu  monta Ŝu  okien  i/lub  drzwi
balkonowych

Podstaw ę rozliczania monta Ŝu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w umowie
kwota  ryczałtowa  za  okre ślony  zakres  robót  obejmuj ący  monta Ŝu  okien  i/lub  drzwi
balkonowych.
Kwota  ryczałtowa  obejmująca  montaŜ  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  uwzględnia  koszty
wykonania następujących robót montaŜowych oraz prac z nimi związanych takich jak:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
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– obsługę sprzętu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  montaŜ,  demontaŜ  i  pracę  rusztowań  niezbędnych  do

wykonania robót, niezaleŜnie od wysokości prowadzenia prac,
– zabezpieczenie  elementów  wymagających  zabezpieczenia  przez  zanieczyszczeniem  i

uszkodzeniem,
– ocenę  i  przygotowanie  ościeŜy,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i

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

wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeŜem,
– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
– regulacja skrzydeł i okuć,
– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej

specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),
– likwidację stanowiska roboczego,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 107:2002 (U)
Metody badań okien – Badania mechaniczne.
PN-EN 410:2001
Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003
jw.
PN-EN 410:2001/Ap2:2003
jw.
PN-EN ISO 717-1:1999
Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów
budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U)
jw.
PN-EN 1026:2001
Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania.
PN-EN 1027:2001
Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania.
PN-ENV 1187:2004
Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)
jw.
PN-EN 1191:2002
Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania.
PN-EN 1522:2000
Okna, drzwi, Ŝaluzje i zasłony – Kuloodporność – Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000
Okna, drzwi, Ŝaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań.
PN-ENV 1627:2006 (U)
Okna, drzwi, Ŝaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja.
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PN-ENV 1628:2006 (U)
Okna, drzwi, Ŝaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na
obciąŜenie statyczne.
PN-ENV 1629:2006 (U)
Okna, drzwi, Ŝaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na
obciąŜenie dynamiczne.
PN-ENV 1630:2006 (U)
Okna, drzwi, Ŝaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na
próby włamania ręcznego.
PN-EN ISO 10077-1:2007
Cieplne  właściwości  uŜytkowe  okien,  drzwi  i  Ŝaluzji  –  Obliczanie  współczynnika  przenikania
ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-EN ISO 10077-2:2005
Cieplne  właściwości  uŜytkowe  okien,  drzwi  i  Ŝaluzji  –  Obliczanie  współczynnika  przenikania
ciepła – Część 2: Metoda komputerowa dla ram.
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 obciąŜenie wiatrem – Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006
jw.
PN-EN 12211:2001
Okna i drzwi – Odporność na obciąŜenie wiatrem – Metoda badania.
PN-EN 12400:2004
Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, Ŝaluzji i ścian osłonowych
– Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, Ŝaluzji i ścian osłonowych
– Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej.
PN-EN 12365-3:2006
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, Ŝaluzji i ścian osłonowych
– Część 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego.
PN-EN 12365-4:2006
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, Ŝaluzji i ścian osłonowych
– Część 4: Metoda badania powrotu poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu.
PN-EN ISO 12567-1:2004
Cieplne  właściwości  uŜytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie  współczynnika  przenikania  ciepła
metodą skrzynki grzejnej – Część 1: Kompletne okna i drzwi.
PN-EN ISO 12567-2:2006
Cieplne  właściwości  uŜytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie  współczynnika  przenikania  ciepła
metodą skrzynki grzejnej – Część 2: Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny.
PN-EN 13049:2004
Okna  –  Uderzenie  ciałem  miękkim  i  cięŜkim  –  Metoda  badania,  wymagania  dotyczące
bezpieczeństwa i klasyfikacja.
PN-EN 13115:2002
Okna  –  Klasyfikacja  właściwości  mechanicznych  –  ObciąŜenia  pionowe,  zwichrowanie  i  siły
operacyjne.
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PN-EN 13123-1:2002 (U)
Okna,  drzwi  i  Ŝaluzje  –  Odporność  na  wybuch  –  Wymagania  i  klasyfikacja  –  Część  1:  Rura
uderzeniowa.
PN-EN 13123-2:2004 (U)
Okna,  drzwi  i  Ŝaluzje  –  Odporność  na  wybuch  –  Wymagania  i  klasyfikacja  –  Część  2:  Próba
poligonowa.
PN-EN 13124-1:2002 (U)
Okna, drzwi i Ŝaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 1: Rura uderzeniowa.
PN-EN 13124-2:2004 (U)
Okna, drzwi i Ŝaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 2: Próba poligonowa.
PN-EN 13141-1:2006
Wentylacja  budynków  –  Badanie  właściwości  elementów/wyrobów  do  wentylacji  mieszkań  –
Część  1:  Urządzenia  do  przepływu  powietrza,  montowane  w  przegrodach  zewnętrznych  i
wewnętrznych.
PN-EN 13363-1:2007 (U)
Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  połączone  z  oszkleniem  –  Obliczanie  współczynnika
przenikania promieniowania słonecznego i światła – Część 1: Metoda uproszczona.
PN-EN 13363-2:2006
Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  powiązane  z  oszkleniem  –  Obliczanie  współczynnika
przenikania  całkowitej  energii  promieniowania  słonecznego  i  światła  –  Część  2:  Szczegółowa
metoda obliczania.
PN-ENV 13420:2006 (U)
Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma róŜnymi klimatami – Metoda badania.
PN-EN 13501-1:2007 (U)
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i  elementów budynków – Część  1:  Klasyfikacja na
podstawie badań reakcji na ogień.
PN-EN 13501-5:2006
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i  elementów budynków – Część  5:  Klasyfikacja na
podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007
jw.
PN-EN 14608:2006
Okna – Oznaczanie odporności na obciąŜenia w płaszczyźnie skrzydła.
PN-EN 14609:2006
Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne.
PN-EN 14351-1:2006
Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne
bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.
PN-EN 20140-3:1999
Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów
budowlanych  –  Pomiary  laboratoryjne  izolacyjności  od  dźwięków  powietrznych  elementów
budowlanych.
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007
jw.
PN-77/B-02011
ObciąŜenia w obliczeniach statycznych – ObciąŜenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999
Akustyka  budowlana  –  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w  budynkach  –  Izolacyjność
akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów  budowlanych  –
Wymagania.
PN-B-05000:1996
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Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998
Stolarka budowlana – Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne.
PN-B-10222:1998
Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996
Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.
PN-75/B-94000
Okucia budowlane – Podział.

10.2.Ustawy
– Ustawa z dnia  16  kwietnia  2004 r.  o  wyrobach budowlanych  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  92,   poz.

881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U.  z 2004 

r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.  z 2001 

r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).

10.3. Rozporz ądzenia
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-uŜytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z  2002 r.  Nr  108,  poz.  953  z  późniejszymi
zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać  notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów  budowlanych  oznakowaniem  CE  (Dz.  U.  z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i  ich usytuowanie (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr 75,
poz. 690 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.
– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie  oznakowania

opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,
poz. 1679 z późn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod

CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Część  B  –  Roboty

wykończeniowe, Zeszyt 6 „MontaŜ okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok.
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SEKOspec

27

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady
– 1990 rok.








