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2 Podstawa opracowania
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr.202 z dn. 16.09.2004r. poz.2072/
· Rozporządzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV /Dz. u.WE L 340
z dnia 16.12.2002 z późn. zm./
· Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z
późn. zm. ogł.wDz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz
1537/.
3 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem termomodernizacji „Przedszkola Miejskiego nr 24,
Al. 3 Maja 15, Słupsk”
4 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako : Dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 6.1.
5 Zakres robót objętych ST
Zakres robót objęty Specyfikacją Techniczną dotyczy docieplenia stropodachuwentylowanego materiałem izolacyjnym w postaci granulatu z wełny mineralnej granulowanej oraz
stropu wewnętrznego nad piwnicą w systemie bezspoinowym przy użyciu płyt lamelowych ze
skalnej wełny mineralnej o grubości 5cm.

6 Szczegółowy opis robót
Zakres prac remontowych dotyczy docieplenia stropodachu-wentylowanego oraz stropu
wewnętrznego nad piwnicą w budynku „Przedszkola Miejskiego nr 24, Al. 3 Maja 15,
Słupsk”. Budynek jest aktualnie użytkowany.
6.1 Zakres prac budowlanych.
6.1.1 Stropodach-wentylowany
Należy przeprowadzić oczyszczenie powierzchni stropu, a następnie ocieplić strop na ostatniej
kondygnacji w przestrzeni wentylacyjnej materiałem izolacyjnym w postaci granulatu z wełny
mineralnej granulowanej 40, λ= [0,040 W/mK] ; grubość projektowanej warstwy termoizolacji 12 cm.
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Wyszczególnienie robót:
a). Ręczne przebicie otworu
b). Wyrównanie ścian otworu
c). Ustawienie płyty stalowej nierdzewnej w gotowym otworze dachu
d). Uszczelnienie płyty stalowej nierdzewnej
e). Ułożenie i zagęszczenie betonu
f). Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża
g). Kształtowanie papy wierzchniego krycia przy obróbkach i układanie metodą zgrzewania
h). przycięcie papy przy kominach, włazach, lukarnach itp.
i). Układanie papy metoda zgrzewania, gazem propan, butan
Należy przewidzieć wymianę lub, gdy ich brak montaż nowych kominków wentylacyjnych w
miejscach istniejących w stropodachu. Wykonać ze stali kwasoodpornej PN OOH17N14M2 WNR
1,4404 zabezpieczone siatką przeciw owadom o oczkach 1,6x1,6

6.1.1 Strop wewnętrzny nad piwnicą.
Wyszczególnienie robót:
a) Należy przeprowadzić oczyszczenie powierzchni stropu.
b) Przed wykonaniem docieplenia usunąć wszystkie luźne i łatwo odspalające się fragmenty tynku.
Powstałe ubytki uzupełnić gotową zaprawą wyrównującą .
c) Całą powierzchnię stropu piwnicy o słabym podłożu zagruntować emulsją gruntującą.
d) Docieplenie wykonać w systemie BSO przy użyciu płyt lamelowych ze skalnej wełny mineralnej o
grubości 5cm oraz współczynniku λ=0,39 W/mK. Płyty lamelowe kleić do stropu zaprawą klejowoszpachlową i dodatkowo zamocować kołkami plastikowymi o trzpieniu metalowym.
e) Wszystkie płaszczyzny stropu zazbroić siatką zbrojącą z włókna szklanego, zaszpachlować klejem
szpachlowym.
f) Na wyszpachlowanej ścianie położyć mineralny tynk cienkowarstwowy malowany farbą silikonową
w kolorze białym.

7 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.
7.1 Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są
materiały powszechnie stosowane w budownictwie , posiadające świadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/
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Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały , do czasu wbudowania ,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoja jakość.
Materiał na bazie celulozy
•

osiadanie przy otwartym nadmuchiwaniu (29kg/m3) 7%

•

współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,042 W/mK

•

wilgotność sorpcyjna 18,9 %

•

postać : suchy i sypki

•

gęstość dla stropu 31-38 kg/m3, dla dachu 45-50 km/m3

•

wymagane dokumenty : aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa

•

aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa

Zaprawa wyrównująca:
•

postać : sucha, jednorodna mieszanka bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych

•

plastyczność 15±2cm;

•

gęstość objętościowa po zarobieniu wodą 1.80g/cm3±5%;

•

odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubości do 8mm;

•

przyczepność do betonu ≥0,35 MPa (w stanie powietrzno-suchym);

•

przyczepność do styropianu ≥0,10MPa

Zaprawa klejowa:
•

sucha, jednorodna mieszanka koloru biało-kremowego bez zbryleń i zanieczyszczeń
mechanicznych;

•

plastyczność 15±2cm;

•

gęstość objętościowa po zarobieniu wodą 1,80g/cm3±5%

•

odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubości do 8mm;

•

przyczepność do betonu ≥0.50MPa (w stanie powietrzno-suchym)

•

przyczepność do styropianu ≥0,10MPa

Dyble plastikowe
•

dł. 220mm

Emulsja granulująca
•

wygląd zewnętrzny : jednorodna ciecz

•

gęstość 1.20g/cm3±5%
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•

zawartość suchej substancji 36,5%±5%

Podkładowa masa tynkarska
•

postać – sucha

•

ciężar objętościowy związanego tynku 1,6 – 1,8 kg/mm3

•

wytrzymałość na ściskanie > 2,5N/mm2

•

wytrzymałość na zginanie >1,15N/mm2

•

przyczepność >0,15N/mm2

•

współczynnik oporu dyfuzyjnego μ+7

Siatka z włókna szklanego
•

zgodna z PN-92/P-05010

•

szerokość tkaniny 100+2,-0cm

•

masa powierzchniowa ≥145g/m2

•

surowiec – przędza szklana,

•

ilość nici: osnowa 48±1 dm, wątek 16±1 dm,

•

siła zrywająca po niemniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i wątek - ≥150daN/5cm,

•

wydłużenie przy zarwaniu niewięcej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i wątek ≤ 3,5%

Papa
•

papa modyfikowana SBS

•

termozgrzewalna

•

grubość ok. 5-7mm-nawierchniowa, podkładowa 4-5mm

•

na włóknie poliestrowym

•

zakres elastyczności [oC] - 25÷100

•

wydłużenie przy zerwaniu: wzdłuż/poprzek[%] 40/40

•

siła zrywająca[N] 800-600

•

wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa

7.2 Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu , który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku materiałów itp.
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7.3 Transport
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu , które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały
przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układanie zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę .
7.4 Wykonanie robót
· Ogólne warunki wykonania i odbioru robót zawarte są w publikacji „ Warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / t.I cz. I-IV/
· Zakres wykonania robót określa pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji
· Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną,
wytycznymi niniejszej specyfikacji, opisem robót oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót
· Wykonawca musi uwzględnić wykonywanie robót w warunkach utrudnionych z
uwagi na przebywanie osób na terenie remontowanego obiektu.
· Należy zgłaszać na bieżąco do odbioru Inspektorowi nadzoru roboty zanikowe.
· Przed wbudowaniem materiałów przedstawić atesty dopuszczające wyrób do
wbudowania.
7.5 Kontrola jakości robót
· Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia
efektu użytkowego .
· Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót. Kontrola
powinna być przeprowadzona w oparciu o : „Warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlano – montażowych / T.I , cz.I-IV ,Tom II ”.
· kontrola zgodności stosowanych ,materiałów ze specyfikacją techniczną
· kontrola kompletności wymaganych atestów
· kontrola certyfikatów i oświadczeń , kontrola zgodności wymagań dotyczących
wyrobów stosowanych w instalacjach oraz kompletności wyrobów i działania
instalacji.
8 Ogólne wymagania dotyczące robót
8.1 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie wykonywanych
prac w okresie trwania realizacji zadania aż do momentu zakończenia i odbioru końcowego
robót.
8.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy
dotyczące środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione
kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
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terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał
szczególny wgląd na :
· lokalizacje magazynów
· środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i
gazami, możliwością powstania pożaru.
8.3 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
w pomieszczeniach biurowych 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 pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót.
8.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
8.5 Ochrona Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od rozpoczęcia realizacji do czasu odbioru końcowego.
8.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakichkolwiek sposób związane z
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod.
9 Odbiór robót
9.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek , bez hamowania ogólnego postępu robót.
9.2 Odbiór końcowy
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
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·
·
·
·

dokumentację budowlaną powykonawczą
protokóły odbiorów częściowych
świadectwa jakości materiałów, atesty
protokoły dokonanych pomiarów

10 Podstawa płatności
Wynagrodzenie za prace objęte przetargiem określone zostanie w złożonej przez
Wykonawcę ofercie cenowej. Podstawą realizacji faktury jest podpisany przez Inspektora
Nadzoru protokół wykonania robót.
11 Dokumenty odniesienia
11.1 Kody robót budowlanych
45111100-9 Rozbiórka
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45442100-8 Roboty malarskie
45321000-3 Izolacja cieplna
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
45261410-1 Izolowanie dachu
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
11.2Normy
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN
13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na
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budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
Opracowanie:
mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk
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2. Podstawa opracowania
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
dbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr.202 z dn.
16.09.2004r. poz.2072/
· Rozporządzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia5.11.2002r
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV /Dz. u.WE L 340 z dnia 16.12.2002 z
późn. zm./
· Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z późn.
zm. ogł.wDz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz
1537/.
3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z dociepleniem budynku „Przedszkola Miejskiego nr 24 Al. 3 Maja
15, Słupsk.
4. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako : Dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 6.1.
5. Zakres robót objętych ST
Zakres robót objęty Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem podziału robót według
Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/
- Ocieplenie ściany tylnej płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 15 cm wraz z wykonaniem
tynku cienkowarstwowego mineralnego o grubości ziarna 2,0 mm,
- Ocieplenie ościeży okiennych ściany tylnej płytami styropianowymi, gr. 3 cm wraz z
wykonaniem tynku cienkowarstwowego mineralnego o grubości ziarna 2,0 mm,
- Ocieplenie ścian od wewnątrz (ściana frontowa oraz boczne) płytami mineralnymi
izolacyjnymi wykonanymi z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego o gęstości
wynoszącej do 115 kg/m3 i wysokiej przepuszczalności pary wodnej (µ = 3), grubości 8 cm,
powierzchnię wykończyć przy pomocy gładzi wapiennej, zagruntować oraz pomalować farbą
emulsyjną do ścian.
- Ocieplenie ościeży okiennych ścian docieplonych od wewnątrz (ściana frontowa oraz
boczne) płytami mineralnymi izolacyjnymi wykonanymi z bardzo lekkiej odmiany betonu
komórkowego o gęstości wynoszącej do 115 kg/m3 i wysokiej przepuszczalności pary wodnej
(µ = 3), grubości 3 cm, powierzchnię wykończyć przy pomocy gładzi wapiennej, zagruntować
oraz pomalować farbą emulsyjną do ścian.

6. Szczegółowy opis robót
Zakres prac remontowych dotyczy ocieplenia ścian zewnętrznych budynku Przedszkola
Miejskiego nr 24 Al. 3 Maja 15, Słupsk. Budynek jest aktualnie użytkowany.
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6.1 Zakres prac budowlanych.
6.1.1 Docieplenie ścian od zewnątrz
-

-

Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia budynku, należy zdemontować
istniejące obudowy ścian zewnętrznych z płyt eternitowych zgodnie ze „Specyfikacją
Techniczną Wykonania i Odbiorem Robót dotyczącą prac rozbiórkowych płyt azbestowych”
Na ścianach zewnętrznych w miejscu zdemontowanej obudowy z płyt eternitowych należy
wykonać nową obudowę z impregnowanych płyt OSB gr. 18mm.

Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-040 gr. 15 cm do ścian budynku,
Przyklejenie płyt styropianowych gr 3 cm do ościeży budynku,
Kołkowanie płyt styropianowych,
Wklejenie siatki elewacyjnej z włókna szklanego,
Nałożenie mineralnego tynku cienkowarstwowego o gr. 2,0 mm,
Malowanie farbą silikonową

7. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.
7.1 Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są
materiały powszechnie stosowane w budownictwie , posiadające świadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały , do czasu wbudowania ,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoja jakość.

Styropian:
Samogasnący, sezonowany, płyta typu EPS 100-040, zgodny z PN-EN13163:2004
reakcja na ogień – euro klasa E, wymagane dokumenty : aprobata techniczna i certyfikat
bezpieczeństwa
Zaprawa wyrównująca:
postać : sucha, jednorodna mieszanka bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych,
plastyczność 15±2cm; gęstość objętościowa po zarobieniu wodą 1.80g/cm3±5%;
Zaprawa klejowa:
sucha, jednorodna mieszanka koloru biało-kremowego bez zbryleń i zanieczyszczeń
mechanicznych; plastyczność 15±2cm; gęstość objętościowa po zarobieniu wodą
1,80g/cm3±5%
Dyble plastikowe z trzpieniem metalowym
dł. 220mm
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Obróbki blacharskie:
nowe elementy blaszane wykonać z blachy ocynkowanej grubości 0,65mm lub
wariantowo z blachy powlekanej w kolorze RAL 7039, wymiary arkuszy 2000 x 1000
mm, parapety wszystkie powlekane białe
Klej Szpachlowy
postać – sucha, jednorodna mieszanka bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych,
plastyczność 15±2cm, gęstość objętościowa po zarobieniu wodą 1,80g/cm3±5%
Podkładowa masa tynkarska
postać – sucha, ciężar objętościowy związanego tynku 1,6 – 1,8 kg/mm3
Siatka z włókna szklanego
zgodna z PN-92/P-05010, szerokość tkaniny 100+2,-0cm, masa powierzchniowa
≥145g/m2, surowiec – przędza szklana, ilość nici: osnowa 48±1 dm, wątek 16±1 dm,
Tynki zewnętrzne
Średnioziarnisty gr. 2.0 mm,ciężar właściwy: ok. 1,6g/m2, o fakturze baranka, wygląd
zewnętrzny: ciekła jednorodna masa bez obcych wytrąceń, mrozoodporny
przyczepność międzywarstwowa ≥0,1MPa,
Farba elewacyjna silikonowa
gęstość 1,5g/cm3, odczyn pH 9,0-10,0

7.2 Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu , który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku materiałów itp.
7.3 Transport
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu , które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały
przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układanie zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę .
7.4 Wykonanie robót
· Ogólne warunki wykonania i odbioru robót zawarte są w publikacji „ Warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / t.I cz. I-IV/
· Zakres wykonania robót określa pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji
· Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną,
wytycznymi niniejszej specyfikacji, opisem robót oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót
· Wykonawca musi uwzględnić wykonywanie robót w warunkach utrudnionych z
uwagi na przebywanie osób na terenie remontowanego obiektu.
· Należy zgłaszać na bieżąco do odbioru Inspektorowi nadzoru roboty zanikowe.
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· Przed wbudowaniem materiałów przedstawić atesty dopuszczające wyrób do
wbudowania.
7.5 Kontrola jakości robót
· Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia
efektu użytkowego .
· Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót. Kontrola
powinna być przeprowadzona w oparciu o : „Warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlano – montażowych / T.I , cz.I-IV ,Tom II ”.
· kontrola zgodności stosowanych ,materiałów ze specyfikacją techniczną
· kontrola kompletności wymaganych atestów
· kontrola certyfikatów i oświadczeń , kontrola zgodności wymagań dotyczących
wyrobów stosowanych w instalacjach oraz kompletności wyrobów i działania
instalacji.
8. Ogólne wymagania dotyczące robót
8.1 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie wykonywanych
prac w okresie trwania realizacji zadania aż do momentu zakończenia i odbioru końcowego
robót.
8.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione
kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał
szczególny wgląd na :
· lokalizacje magazynów
· środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i
gazami, możliwością powstania pożaru.
8.3 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
w pomieszczeniach biurowych 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 pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót.
8.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
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użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
8.5 Ochrona Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od rozpoczęcia realizacji do czasu odbioru końcowego.
8.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakichkolwiek sposób związane z
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod.
9. Odbiór robót
9.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek , bez hamowania ogólnego postępu robót.
9.2 Odbiór końcowy
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
· dokumentację budowlaną powykonawczą
· protokóły odbiorów częściowych
· świadectwa jakości materiałów, atesty
· protokoły dokonanych pomiarów

10. Podstawa płatności
Wynagrodzenie za prace objęte przetargiem określone zostanie w złożonej przez
Wykonawcę ofercie cenowej. Podstawą realizacji faktury jest podpisany przez Inspektora
Nadzoru protokół wykonania robót.
11 Dokumenty odniesienia
11.1 Kody robót budowlanych
45321000-3 Roboty izolacyjne,
45324000-4 Tynkowanie,
45261320-3 Kładzenie rynien,
45262120-8 Wznoszenie rusztowań,
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45262110-5 Demontaż rusztowań,
11.2 Normy
Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
Karty techniczne produktów.
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN
13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze..
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
Opracowanie:
mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk
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2. Podstawa opracowania
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
dbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr.202 z dn.
16.09.2004r. poz.2072/
· Rozporządzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia5.11.2002r
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV /Dz. u.WE L 340 z dnia 16.12.2002 z
późn. zm./
· Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z późn.
zm. ogł.wDz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz
1537/.
3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z pracami rozbiórkowymi płyt cementowo-azbestowych budynku
„Przedszkola Miejskiego nr 24 Al. 3 Maja 15, Słupsk.
4. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako : Dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 6.1.
5. Zakres robót objętych ST
Zakres robót objęty Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem podziału robót według
Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/.
Opis robót rozbiórkowych przy usuwaniu elementów obudowy zawierających azbest:
-

wszelkie prace budowlano – rozbiórkowe przy usuwaniu azbestu wykonywane będą pod
nadzorem kierownika budowy, oraz przez zakład budowlany, któremu Prezydent Miasta
Słupsk wydał decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
wytwarzanych w wyniku prac związanych z rozbiórką budowli i budynków wykonanych z
materiałów zawierających materiały niebezpieczne w tym azbest (zarówno materiały
konstrukcyjne jak również materiały izolacyjne, pokryciowe i wszelkie inne
wykorzystywane w budownictwie),
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-

istniejące elementy azbestowe zlokalizowane w niniejszym budynku, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz.U. 2014 Nr0 poz. 1923), klasyfikowane zostały jako odpad niebezpieczny przy demontażu należy zachować szczególne środki ostrożności i przestrzegać przepisy
Prawa Budowlanego oraz przepisy specjalne dotyczące azbestu,
- usuwanie azbestu mogą wykonywać wyłącznie przedsiębiorcy posiadający odpowiednią
decyzję sankcjonującą wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (odpady azbestowe)
wydaną przez właściwego miejscowego starostę na podstawie decyzji - Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 Nr 0 poz. 21) z późn. zm.,
- wykonawca wytwarzający odpady niebezpieczne musi przekazać zdemontowane płyty
cementowo – azbestowe wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego
organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwi wiania odpadów
azbestowych i transportu tych odpadów,

6. Szczegółowy opis robót
Zakres prac remontowych dotyczy prac rozbiórkowych płyt cementowo-azbestowych
Przedszkola Miejskiego nr 24 Al. 3 Maja 15, Słupsk. Budynek jest aktualnie użytkowany.
Wykonawca prac prac, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest
zobowiązny będzie do:
- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon
- ogrodzenia terenu praz z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktór komunikacyjnych
dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m przy stosowaniu osłon,
- umieszczenie tablic ostrzegawczych treści „UWAGA! Zagrożenie azbestem”, „Osobom
nieupoważnionym wstęp wzbroniony”,
- zastosowanie odpowiednich środków technicznych celem zmniejszenia emisji włókien
azbestu.
- do składowania wszystkich zdemontowanych wyrobów oraz ich części w opakowaniach, w
osobnym pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych. Materiały te
powinny być opakowane w folie o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i odpowiednio
oznakowane.
- udowodnienia prawidłowego wykonania prac i wykazania braku zanieczyszczenia azbestem
miejsc wykonania robót przez przedstawienie wyników pomiarów stężeń pyłów azbestu,
- przedstawienie dowodu potwierdzającego przyjęcie odpadów (eternitu) przez odpowiedni
zakład utylizacyjny posiadający uprawnienia do składowania i utylizacji odpadów,
zawierających azbest.
- transportu z miejsca usuwania do miejsca składowania zdemontowanych wyrobów i
odpadów zawierających azbest oznakowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do
Rozporządzenia odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy z czerwca 1997r Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, nr 123, poz. 1086 oraz z 1998r. poz. 668 i nr 133
poz. 872)
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Etapy procesu usuwania azbestu:
-

zabezpieczenie terenu i oznaczenie tabliczkami ostrzegawczymi,
usuwanie płyt przez wyspecjalizowaną firmę,
robotnicy ubrani w specjalną odzież ochronną i w maski usuwają delikatnie płyty
azbestowe, tak aby się nie łamały,
płyty azbestowe co jakiś czas zwilżać delikatnie wodą aby unoszący się w powietrzu pył
nie roznosił się,
umieszczenie zdjętych płyt w foliowych workach poliuretanowych, które oznakowuje się
naklejkami ostrzegawczymi i zakrywa foliową plandeką,
transport na składowisko śmieci – będące podmiotem posiadającym zezwolenie
właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwi wiania
odpadów azbestowych i transportu tych odpadów, gdzie płyty azbestowe zostają
szczelnie zamknięte w opakowaniach i zakopane.

7. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.
7.1 Materiały
Materiałów z rozbiórki zawierających azbest nie przewiduje się do odzysku. Cały materiał z
rozbiórki przewidziany jest do odpowiednio zabezpieczonego wywozu do zakładów
posiadających zezwolenia na unieszkodliwienie odpadów. Ilość azbestu do wywozu na
składowisko odpadów azbestowych ustala się wg. Rzeczywistych ilości policzonych, lub
pomierzonych przed ich załadowaniem na środki transportowe.
7.2 Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania dynie takiego sprzętu , który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych robót, jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów itp.
7.3 Transport
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
Transport gruzu samochodami skrzyniowymi 5-10T na teren składowania odpadów
azbestowych, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności przy załadunku i wyładunku.
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7.4 Wykonanie robót
· Ogólne warunki wykonania i odbioru robót zawarte są w publikacji „ Warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / t.I cz. I-IV/
· Zakres wykonania robót określa pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji
· Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną,
wytycznymi niniejszej specyfikacji, opisem robót oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót
· Należy zgłaszać na bieżąco do odbioru Inspektorowi nadzoru roboty zanikowe.
· Przed wbudowaniem materiałów przedstawić atesty dopuszczające wyrób do
wbudowania.
7.5 Kontrola jakości robót
Rozbiórki budynków i budowli podlegają odbiorowi końcowemu
Przy odbiorze końcowym inspektor sprawdza uporządkowanie terenu po rozbiórce,
odtworzenie uszkodzonych elementów małej architektury podczas rozbiórki (ew. istniejące
ogrodzenia, drogi, krzewy itp.) które zostały nieodpowiednio zabezpieczone przez
Wykonawcę przed przystąpieniem do rozbiórki
8. Ogólne wymagania dotyczące robót
8.1 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie wykonywanych prac w
okresie trwania realizacji zadania aż do momentu zakończenia i odbioru końcowego robót.
8.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie
odejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na :
· lokalizacje magazynów
· środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pożaru.
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8.3 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych 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 pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót.
8.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
8.5 Ochrona Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od rozpoczęcia realizacji do czasu odbioru końcowego.
8.6 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakichkolwiek sposób związane z
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod.
9. Odbiór robót
9.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek , bez hamowania ogólnego postępu robót.
9.2 Odbiór końcowy
Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonania robót wg stanu na dzień
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je
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gzodnie z wymaganiami zawartymi w przemiarze i Szczegółowej specyfikacji technicznej, a
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym
w skład umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiającego o zakresie
i terminie odbioru.
10. Podstawa płatności
Wynagrodzenie za prace objęte przetargiem określone zostanie w złożonej przez Wykonawcę
ofercie cenowej. Podstawą realizacji faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru
protokół wykonania robót.
11 Dokumenty odniesienia
11.1 Kody robót budowlanych
CPV 262660-5 Usuwanie azbestu
11.2 Normy
Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
Karty techniczne produktów.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN
13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze..
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PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
Opracowanie:
mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk
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2 . Podstawa opracowania
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr.202 z
dn. 16.09.2004r. poz.2072/
-Rozporządzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia5.11.2002r
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV /Dz. u.WE L 340 z dnia 16.12.2002 z
późn. zm./
-Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z późn.
zm. ogł.wDz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz 1537/.
3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki w ramach zadania
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkole Miejskie nr 24, Al. 3
Maja 15, Słupsk”.
4. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako : Dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 6.1.
5. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy montażu okien z PCV i obejmuje wykonanie następujących czynności:
- demontaż istniejącej stolarki drewnianej,
- przygotowanie ościeży do wbudowania okien i drzwi,
- usytuowanie i mocowanie stolarki w otworach,
- uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek.
- Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów
wykorzystywanych do montażu okien i drzwi balkonowych oraz wymagań dotyczących
wykonania i odbiorów robót montażowych
6. Szczegółowy opis robót
Zakres prac remontowych wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku „Przedszkole
Miejskie nr 24, Al. 3 Maja 15, Słupsk”. Budynek jest aktualnie użytkowany.
6.1 Zakres prac budowlanych.
6.1 Wymiana istniejącej starej stolarki okiennej drewnianej na nową z PCV o profilu min.
trzykomorowym o współczynniku przenikania ciepła U=1,120 [W/m2 K] o minimalnym
współczynniku przenikania ciepła zestawu szyb U = 1,0 [W/m2 K] z nawiewnikami
higrosterowanymi, szczelność a<0,3 rozwieralno-uchylne. Okna w kolorze białym. Parapety
zewnętrzne nowe z blachy powlekanej lub aluminiowe w kolorze RAL 7039. Parapety
wewnętrzne drewniane lub drewnopochodne w kolorze białym.
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Drzwi zewnętrzne wymienić na nowe stalowe wypełnione pianką poliuretanową
U=0,95[W/m2K].
Ilości do wymiany wg zestawień stolarki okiennej i drzwiowej.
Zakres obejmuje wymianę drzwi i okien wraz z wymianą podokienników zewnętrznych oraz
obróbkami tynkarskimi z zachowaniem kolejności robót:
- Zabezpieczenie podłóg w pomieszczeniach budynku
- Demontaż skrzydeł okiennych oraz drzwiowych
- Demontaż ościeży z wykuciem z muru i zgromadzenie ich na wyznaczonym przez Zarządcę
budynku miejscu.
- Demontaż podokienników
- Dostawa i wstawienie nowych okien z PCV oraz drzwi stalowych pełnych wg uzgodnionych
wzorów .
- Mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych
mocowanych do zewnętrznej powierzchni ościeżnicy i przykręcanych do ściany
wkrętami szybkiego montażu z kołkami rozporowymi przeznaczonymi dla murów
ceglanych.
- Uszczelnienie pianką poliuretanową -uszczelniającą styk ościeżnicy z murem
- Wykonanie nowych podokienników
- Obróbka ościeżnic wewnętrznych i zewnętrznych wraz z parapetami
- Uszczelnienie połączeń ościeżnic z murami i parapetami silikonem
- Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki i wywiezienie z terenu budynku.
- Wyczyszczenie pomieszczeń po wymianie stolarki
- Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu wokół
budynku.
7. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.
7.1 Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są
materiały powszechnie stosowane w budownictwie , posiadające świadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały , do czasu wbudowania , były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoja jakość.
7.1.1. Okna i drzwi
Projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej na nowe okna z PCV o profilu
co najmniej 3-komorowym o współczynniku przenikania ciepła U=1,120 [W/m2 K] o
minimalnym współczynniku przenikania ciepła zestawu szyb U = 1,0 [W/m2 K] z
nawiewnikami higrosterowanymi, szczelność a<0,3 rozwieralno-uchylne. Okna w kolorze
białym. Parapety zewnętrzne nowe z blachy powlekanej lub aluminiowe w kolorze RAL
7039. Parapety wewnętrzne drewniane lub drewnopochodne w kolorze białym.
Kierunek otwarcia – uzgodnione przed zamówieniem okien przez wykonawcę u producenta,
w trakcie realizacji robót budowlanych.
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Drzwi zewnętrzne wymienić na nowe stalowe wypełnione pianką poliuretanową
U=0,95[W/m2K].
Wyposażenie drzwi i okien:
• samozamykacze we wszystkich drzwiach
• ilość zamków i rodzaje klamek – wg oddzielnych ustaleń w czasie realizacji w
uzgodnieniu z inwestorem
• wszystkie okna wyposażyć w klamki z zamkiem patentowym elektromagnesem
• drzwi z dodatkowym uszczelnieniem, odbojnikiem
7.1.2. Podokienniki zewnętrzne :
Podokienniki zewnętrzne wykonać z blachy stalowej powlekanej grubości 0.70 mm. Kolor
biały
Mocowanie wkrętami powlekanymi w kolorze blachy z podkładką samowulkanizującą.
7.1.3. Inne materiały uzupełniające :
- Pianka uszczelniająca poliuretanowa
- Kotwy montażowe ze stali nierdzewnej do mocowania ościeżnic okiennych
Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne i być dopuszczenie do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
- silikon akrylowy wodoodporny
Atesty na okna i parapety należy przedstawić Inwestorowi przed przystąpieniem do montażu

7.2 Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych robót, jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku
i wyładunku materiałów itp.
7.3 Transport
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały
przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układanie zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę .
7.4 Wymagania dotyczące wykonania robót :
- montaż okien : Po demontażu starych ram i podokienników należy zamocować nowe okna
spełniające wyżej podane wymogi. Mocowanie do ściany za pomocą stalowych łączników
(blach montażowych) przykręcanych do zewnętrznej powierzchni futryn wkrętami, Ilość
łączników – co najmniej 2 na jeden metr obwodu ościeżnicy. Łączniki mocować do ściany za
pomocą śrub kotwowych szybkiego montażu. Śruby stalowe z dyblami stalowymi
rozprężnymi stanowiącymi jedną całość. Dyble powinny się klinować podczas dokręcania
śruby mocującej. Nie dopuszcza się technologii przewiercania ościeżnicy. Przestrzeń
pomiędzy ścianą a ościeżnicą wypełnić szczelnie pianką poliuretanową. Po jej rozprężeniu
odciąć nadmiar. Od strony zewnętrznej powinna ona schować się za węgarkami. Po obu
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stronach zabezpieczyć przed dopływem powietrza zaprawa klejową. Po wykonaniu renowacji
ościeży wewnętrznych osadzić i wyregulować dźwignie uchylania i otwierania skrzydeł .
- podokienniki zewnętrzne : wykonane z blachy powlekanej z zabezpieczeniem krawędzi
bocznych podokienników. Pod blachą należy uzupełnić i wyprofilować warstwę
wyrównawczą z zaprawy cementowej lub klejowej. Podokienniki powinny przylegać do
podłoża całą powierzchnią. Spadki wyrobić w kierunku zewnętrznym wielkości około 1,5%
do.3,0 %. Mocowanie do okien za pomocą powlekanych wkrętów z podkładką gumową.
- wykończenie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych:
Wykonać tynk ościeży z zaprawy cementowo-wapiennej.

7.5 Ogólne zasady montażu
Okno należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do
skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża.
Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o
minimum 1°C od temperatury punktu rosy.
Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy 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 najbliżej warstwy ocieplenia.
W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi powinny być usytuowane tak, by węgarek
zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości
kształtownika ościeżnicy.
7.6 Zasady ustawienia okna w otworze
Ustawienie okien 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,
- miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.
Do podpierania progu ościeżnicy 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 służą klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona
możliwość odkształcania się kształtowników okien.
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez
zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia.
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy
powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych.
7.7 Uszczelnienie i izolacja połączenia okna ze ścianą
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem
wody opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej.
Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta
materiałów uszczelniających, dotyczących:
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- zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów,
- oczyszczenia powierzchni przylegania,
- zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału),
- wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i
zewnętrznej. Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiału uszczelniającego
(kitu trwale elastycznego) lub impregnowanych taśm rozprężnych nieprzepuszczających
powietrza i pary wodnej (taśmy paroszczelne). Uszczelnienie to powinno uniemożliwiać
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 ościeżem
(tj. w miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy).
Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie
zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na
zewnątrz budynku. Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może 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
ościeżami. Szczelina między ościeżnicą a ościeżem 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 też wydzielać
substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta.
Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz
czystości wypełnianej szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na
dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia
(deformacji) ramy ościeżnicy.
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych
paroprzepuszczalnych.
Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki
sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między
oknem a ścianą.
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi
je materiałami.
7.8 Kontrola jakości robót
-Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia efektu
użytkowego .
-Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być
przeprowadzona w oparciu o : „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –
montażowych / T.I , cz.I-IV ,Tom II ”.
-kontrola zgodności stosowanych ,materiałów ze specyfikacją techniczną
-kontrola kompletności wymaganych atestów
-kontrola certyfikatów i oświadczeń , kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów
stosowanych w instalacjach oraz kompletności wyrobów i działania instalacji.
8 Ogólne wymagania dotyczące robót
8.1 Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie wykonywanych prac
w okresie trwania realizacji zadania aż do momentu zakończenia i odbioru końcowego robót.
8.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał
szczególny wgląd na :
-lokalizacje magazynów
-środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i
gazami, możliwością powstania pożaru.
8.3 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych 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 pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót.
8.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
8.5 Ochrona Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od rozpoczęcia realizacji do czasu odbioru końcowego.
8.6 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakichkolwiek sposób związane
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.
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9 Odbiór robót
9.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek , bez hamowania ogólnego postępu robót.
9.2 Odbiór końcowy
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
-dokumentację budowlaną powykonawczą
-protokoły odbiorów częściowych
-świadectwa jakości materiałów, atesty
-protokoły dokonanych pomiarów
10. Podstawa płatności
Wynagrodzenie za prace objęte przetargiem określone zostanie w złożonej przez Wykonawcę
ofercie cenowej. Podstawą realizacji faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru
protokół wykonania robót.
11 Dokumenty odniesienia
11.1. Kody robót budowlanych :
45000000-7 Roboty budowlane
45410000-4 Tynkowanie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45321000-3 Izolacja cieplna
11.2. Normy
1. PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien - Badania mechaniczne.
2. PN-EN 410:2001Szkło w budownictwie - Określenie świetlnych i słonecznych
właściwości oszklenia.
3. PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.
4. PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.
5. PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków
powietrznych.
6. PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.
7. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania.
8. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania.
9. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie Metoda badania.
10. PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje - Odporność na włamanie - Wymagania i
klasyfikacja.
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11. PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje - Odporność na włamanie - Metoda badania
dla określenia odporności na obciążenie statyczne.
12. PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje - Odporność na włamanie - Metoda badania
dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne.
13. PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje - Odporność na włamanie - Metoda badania
dla określenia odporności na próby włamania ręcznego.
14. PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne.
15. PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 2: Metoda komputerowa dla ram.
16. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja.
17. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja.
18. PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja.
19. PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.
20. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi,
okien, żaluzji i ścian osłonowych - Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
21. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi,
okien, żaluzji i ścian osłonowych - Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej.
22. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi,
okien, żaluzji i ścian osłonowych - Część 3: Metoda badania powrotu
oodkształceniowego.
23. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi,
okien, żaluzji i ścian osłonowych - Część 4: Metoda badania powrotu
poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu.
24. PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi - Określanie
współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej - Część 1: Kompletne okna i
drzwi.
25. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi - Określanie
współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej - Część 2: Okna dachowe i
inne okna wystające z płaszczyzny.
26. PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim - Metoda badania,
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja.
27. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenia
pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne.
28. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań - Część 1: Urządzenia
do przepływu powietrza, montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych.
29. PN-EN 13363-1:2007 (U) Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem
- Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i światła - Część 1:
Metoda uproszczona.
30. 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.
31. PN-ENV 13420:2006 (U) Okna - Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami Metoda badania.
32. PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów
budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
33. PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów
budynków - Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia
zewnętrznego na dachy.
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34. PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.
35. PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie
skrzydła.
36. PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne.
37. 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.
38. PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjności
od dźwięków powietrznych elementów budowlanych.
39. PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.
40. PN-77/B-02011Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem.
41. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w
budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność
akustyczna elementów budowlanych - Wymagania.
42. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.
43. PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne.
44. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
45. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.
46. PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podział.
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