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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wymianie okien w budynku 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 

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

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wymiany okien drewnianych na okna z PCV. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
2.2. Wszystkie materiały użyte do wykonania remontu (wymiany) okien muszą 

posiadać aktualny certyfikat zgodności dopuszczający wyrób do stosowania w 
budownictwie. 

2.3. Wymagania dla nowej stolarki okiennej: 
• Stolarka w kolorze białym z wewnątrz i zewnątrz 
• Okna wykonane z PCV przeznaczone dla budynków oświaty, 
• Współczynnik przewodzenia ciepła dla całego okna Umax<0,9 W/(m²xK), 
• Współczynnik przewodzenia ciepła dla zestawu szybowego Ug<0,6 W/(m²xK), 
• Szklenie zestawami dwu lub trzyszybowym 
• Stolarka okienna wyposażona w nawiewniki ciśnieniowe sterowane ręcznie o 
wydajności 30m³/h montowane fabrycznie, 
• W oknach stosowane są okucia rozwierane, rozwierano - uchylne lub uchylne z 
mikrorozszczelnieniem. 
• Izolacyjność akustyczna całego okna minimum 30-34 dB 
• Klamki w kolorze białym z PCV 
• W koniecznych przypadkach wykonanie listew dystansowych, pomiędzy glifem a 
oknem 
• Montaż ćwierćwałków z PCV pomiędzy istniejącym parapetem a oknem 
• Okna powinny spełniać wymagania warunków technicznych na 2019r. 
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3. SPRZĘT I MASZYNY 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez inspektora nadzoru. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

• Pomiar własny istniejącej stolarki okiennej do wymiany, 
• Demontaż i ponowny montaż  istniejących krat okiennych  
• Demontaż wraz z utylizacją stalowych zaokienników (parapetów zewnętrznych) w ilości 

zgodnej z zestawieniem stolarki okiennej oraz wskazań inwestora, 
• Demontaż wraz z utylizacją, istniejącej stolarki okiennej zgodnie z zestawieniem 

wymienianej stolarki okiennej oraz wskazań inwestora, 
• Przygotowanie podłoża do montażu stolarki okiennej, odpylenie i zagruntowanie, 
• Montaż stolarki okiennej stalowych uchwytów systemowych oraz niskoprężnej piany 

poliuretanowej, 
• W koniecznych przypadkach wykonanie listew dystansowych, pomiędzy glifem a 

oknem, 
• Montaż ćwierćwałków z PCV pomiędzy istniejącym parapetem a oknem 
• Wymiana istniejących zaokienników (parapetów zewnętrznych), na nowe wykonane z 

blachy stalowej o cynkowanej  gr. 0,5mm powlekanej w kolorze 
•  RAL 3007 
• Wyrobienie glifów wewnętrznych szpachlą gipsową wraz z gruntowaniem i malowaniem 

emulsją akrylową w kolorze białym,  lub kolorze istniejących glifów. 
• Wyrobienie glifów zewnętrznych, wraz zmalowaniem, 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.   Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN dla stolarki okiennej. 
6.2.  Ocena jakości powinna obejmować: 

o sprawdzenie zgodności wymiarów, 
o sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami 

dostarczonymi do odwzorowania, 
o sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
o sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 



5  

o prawidłowość zmontowania i uszczelnienia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 

 
9. WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ 
Zgodnie z załączonymi rysunkami zestawienia stolarki 

 
10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
10.1 Płaci się za: 

o wymianę stolarki okiennej z uzupełnieniem tynku na ościeżach 
(wewnętrznych i zewnętrznych) do lica muru, 

o wykonanie i montaż obróbki blacharskiej z blachy powlekanej (z 
plastikowymi zakończeniami ), 

o malowanie ościeży zewnętrznych i wewnętrznych, 
o wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko z uwzględnieniem kosztów 

składowania i utylizowania na wysypisku, 
o w razie potrzeby montaż i demontaż rusztowań. 
o demontaż i ponowne osadzenie krat wewnętrznych w otworach okiennych. 

 
11. UWAGI SZCZEGÓLNE 

 
Oferenci bior ący udział w post ępowaniu winni przed zło żeniem 
ostatecznej oferty dokona ć wizji lokalnej pomieszcze ń w których 
przewidziana jest wymiana stolarki, dokonuj ąc sprawdzenia wymiarów 
otworów okiennych w naturze. 

 
12. Dokumenty odniesienia 

 
PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
 
Wraz z późniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 


