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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 
 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 
Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie 
ul Roztocze 14, 20-722 Lublin 
 
 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : 
 

Wymiana stolarki okiennej drewnianej  
 
CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA : Wymiana stolarki okiennej na PCV w  budynku szkoły 

zgodnie z załączonym zestawieniem. 
 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 
Wymiana stolarki okiennej obejmuje wykonanie prac remontowo-budowlanych w 
tym: 

 demontaż istniejącej stolarki  

 wymianę stolarki okiennej 

 zewnętrznych 

 obróbka murarska ościeży od wewnątrz i zewnątrz 

 wywóz i utylizacja 
 

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE  
Nie przewiduje się wykonania prac towarzyszących i robót tymczasowych 
poprzedzających roboty podstawowe. 
 

1.4. ORGANIZACJA ROBÓT,  
Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do szkoły od piątku do niedzieli  na 
zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót. Zamawiający 
wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej.  
 

1.5. ZABEZPIECZENIE INTERESU OSÓB TRZECICH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów 
oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca 
jest odpowiedzialny na szkody w instalacjach i urządzeniach spowodowane w 
trakcie wykonywania robót budowlanych.  
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
2.1. WYMAGANIE OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I 

WYROBÓW  
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
 

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali miejsca składowania 
materiałów i wyrobów.  
 

5.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i 
elementów, zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli 
 

 
6. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. RODZAJE ODBIORÓW 

Rodzaje i zasady odbioru robót określono w umowie na roboty budowlane. 
 

7. ROZLICZENIE ROBÓT 
Zasady rozliczania robót ustalone zostały w umowie na roboty budowlane. 
 

 

 

 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

wymiana stolarki okiennej 

1.WSTĘP 
1.1.PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających wymianie 
stolarki okiennej w budynku szkolnym zgodnie z załączonym zestawieniem 
 
Podwójne okno w klasie lekcyjnej SP 50 - ilość 7 szt. 
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1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

SST dotyczy robót mających na celu wymianę stolarki okiennej wymienioną w 
p.1.1. 
 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna. 
 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST  
 

2. MATERIAŁY I WYROBY 
 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wyroby zastosowane do wbudowania muszą posiadać wymagane dokumenty 
wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 
2004 r., Nr 92, poz.881). 
Okna wg zestawienia stolarki drzewnej 
 

3. WYKONANIE ROBÓT 
3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna. Montaż stolarki okiennej 
należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
 

3.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT  
Stolarkę okienną należy mocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 
zgodnie z instrukcją producenta. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i 
w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze niż 1 
mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po 
przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm   przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
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Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem 
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu odpowiednią aprobatą 
techniczną ITB. Osadzone okno po zamontowaniu należy oczyścić w 
miejscach przylegania skrzydeł i dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów 
należy wykonać po osadzeniu i uszczelnieniu okna ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na prawidłowe połączenie w miejscu mocowania z ramą 
okna zgodnie z zaleceniami producenta okien.  
 

4. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej 
specyfikacji wykonania i odbioru robót. 
Zamontowanie i uszczelnienie stolarki uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą SST  
 

 

 
Powyższa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została 
opracowana 
w oparciu o posiadane: 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego 
(Dz.U. z 2004r, Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 
 
 
 
 
 
...........................................................  .......................................................... 
 
...........................................................  .......................................................... 

 


