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1.
1.1.

PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA.
Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru „Wymiany stolarki drzwiowej w
budynku Dziennego Pobytu
a) wymianę stolarki drzwiowej - drzwi zewnętrznych -2szt,
b) wymianę stolarki drzwiowej – drzwi wewnętrzne -1 szt.

1.2.

Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania jest:

•

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 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 2013r. poz. 1129

•

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późniejszymi zmianami) w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422);
Dalej zwane Warunkami Technicznymi:
.

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - UWAGI PODSTAWOWE.
2.1. Określenia podstawowe.
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora,
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej,
Wyceniony przedmiar robót - przedmiar robót wyceniony przez wykonawcę i stanowiący cześć jego oferty
Kontrakt - przedmiot zamówienia realizowany przez wykonawcę na podstawie umowy zawartej z zamawiającym
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że
wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których
jest wymagane pozwolenie na budowę.
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentów.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego; reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
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wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości.
Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona odpowiednim dokumentem. PB projekt budowlany;
BIOZ - bezpieczeństwo i ochrona zdrowia;
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy;

2.2.

Stosowanie norm i standardów.

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów.
Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w
połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi
się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na
30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi
w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

2.3.

Zgodność robót z dokumentacją przetargową i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje Techniczne dostarczone wykonawcy przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego są
istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są dla
wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte we wszystkich dokumentach. Wykonawca nie
może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w dokumentacji lub specyfikacjach
technicznych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

3.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.

■

demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami ;;

■

montaż drzwi aluminiowych system z przegrodą termiczną ( ciepły profil) ,

■

poszerzenie otworów drzwiowych do montażu nowych drzwi celem zachowania szerokości przejścia

min 140 cm ( 110 +30 cm )

■

obsadzenie nadproży drzwiowych szt. 3 ( nad każdymi drzwiami ) wraz z osiatkowaniem i tynkowaniem

■

uzupełnienie tynków wewnętrznych po montażu drzwi;

■

szpachlowanie otynkowanych powierzchni z malowaniem ;

■

wywiezienie gruzu (karta odpadu);

■

wywiezienie szkła i drewna malowanego do utylizacji;

4.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ORGANIZACYJNE.

4.1.

Przekazanie placu budowy.

W terminie określonym w umowie zamawiający przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla prowadzenia robót:

a)

dla robót wymagających pozwolenia: pozwolenie, dziennik budowy, dokumentację techniczną;
Na 7 dni przed przekazaniem terenu robót wykonawca przekaże zamawiającemu wszystkie niezbędne
dokumenty dotyczące kierownika budowy, umożliwiające dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu robót.

b)

dla robót nie wymagających pozwolenia: zgłoszenie;
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4.2.

Zabezpieczenie placu budowy

1.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania należytego porządku na placu budowy przez cały okres

realizacji umowy, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót.

2.

W czasie wykonywania robót wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy i placu budowy w

sposób minimalizujący uciążliwości związane z realizacją kontraktu.

3. Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od czasu jego przejęcia od zamawiającego, do czasu
wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w tym
na tym terenie.
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenie przedmiotu zamówienia .

4.3.

Prace wstępne

Przed rozpoczęciem prac . Oznakować i zabezpieczyć teren robót, aby był niedostępny dla osób trzecich.
UWAGA: Wykonawca zostanie udostępnione media niezbędne do realizacji w/w zadania tj. wodę oraz
energię elektryczną.

4.4.

Urządzenia socjalne i gospodarcze.

Zagospodarowanie placu budowy pod kątem urządzeń socjalnych powinno odpowiadać ogólnym warunkom bhp, z
uwzględnieniem:

•

•

pomieszczenia na szatnię,

•

•

pomieszczeń sanitarnych,

Ich rozmiar, jak i usytuowanie jest zależne od wielkości budowy i czasu trwania.
Wykonawca robót we własnym zakresie zabezpieczy pomieszczenia socjalne.

4.5.

Transport

Transport materiałów z zachowaniem ostrożności przed ich zniszczeniem oraz wg wskazówek od producenta.
Transport obejmuje: załadowanie, przewóz i rozładowanie materiału i elementów w miejscu wskazanym przez
kierownika budowy lub kierownika robót uzgodnionym z użytkownikiem obiektu. Wykonawca będzie usuwać na
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na
dojazdach do placu budowy.

4.6.

Składowanie

Wykonawca zapewni aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do robót, były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez
upoważnionego przedstawiciela zamawiającego lub inwestora.
Elementy, wyroby i materiały należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości miejsca ich
wbudowania,. za wyjątkiem gruzu z demontażu) w miejscu wskazanym przez użytkownika.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
upoważniony przedstawicielem zamawiającego lub inwestora lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez wykonawcę. Magazynowanie materiałów budowlanych powinno być przygotowane w ramach
planu zagospodarowania placu budowy.
Przy składowaniu materiałów i wyrobów należy przestrzegać warunków określonych przez ich producentów. Warunki
oraz sposób składowania (magazynowania) materiałów na placu budowy wg. „Warunków technicznych i wykonania i
odbioru robót budowlanych”
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Na wykonawcy spoczywa obowiązek dbania o powierzony teren oraz na bieżąco usuwać pozostałości po robotach
rozbiórkowych i montażowych .

4.7.

Zabezpieczenie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, wszystkich materiałów i urządzeń wykorzystywanych do
budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokołu odbioru końcowego i przekazania budowy
Zamawiającemu.
Upoważniony przedstawiciel zamawiającego może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna
za niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej dbałości o
stan robót i ich zabezpieczenie.

4.8. Dodatkowe wytyczne zamawiającego.
1)

Wszystkie roboty budowlane, które mogą utrudnić lub uniemożliwić bieżące użytkowanie budynku zgodnie z

jego przeznaczeniem należy zgłaszać z kilkudniowym wyprzedzeniem upoważnionym przedstawicielem
zamawiającego lub inwestora, w celu zminimalizowania niedogodności (np. wymiana okien lub drzwi itp.).

2)

Wszelkie pozostałości budowlane z rozbiórek typu: gruz ceglany, gruz betonowy, należy wywieźć z terenu

inwestycji i utylizować .

3)

Materiały –stolarka drzwiowa przekazać dla zamawiającego .

4)

Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

5)

Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającego w 1

egzemplarzach następujące dokumenty: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały

5. WYMAGANIA MATERIAŁOWE.
5.1.

Wymagania ogólne

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonywanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań
podstawowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Materiały
powinny być nowe i nieużywane (wyjątkiem są materiały zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela
zamawiającego do demontażu i ponownego montażu).
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót Inspektor dopuści do użycia
tylko te materiały, które posiadaj ą:

-

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
certyfikat na znak bezpieczeństwa, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi;

-

Atesty PZH

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę
inspektorowi.
UWAGA: Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania są wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej
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sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że
zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości wystawione przez producenta lub atest
potwierdzający wymagane cechy materiałowe na podstawie badań. Zastosowane wyroby lub materiały winne być
zgodne odpowiednimi PN lub posiadać aprobatę techniczną. Wszystkie użyte materiały i wyroby winny posiadać
pozytywną opinię techniczną wystawioną przez Instytut Techniki Budowlanej. Należy także ściśle przestrzegać
przepisów technicznych producentów.

5.2.

Wymagania szczegółowe

UWAGA: Wszystkie nazwy własne materiałów, urządzeń i sprzętu użyte w przedmiarze robót i specyfikacji
technicznej należy traktować jako określenie standardów, parametrów technicznych, funkcjonalnych i
estetycznych oczekiwanych przez Zamawiającego.
Nazwy własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznej dla urządzeń, materiałów, sprzętu
i wyposażenia należy traktować w określeniu: „i równoważne”.

5.2.1.

Cement

Cement użyty do wytwarzania zapraw powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż 32,5 i powinien
odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-196-1:2006 - Cement portlandzki.

5.2.2.

Piasek

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-06712

5.2.3.

Woda

Woda zarobowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:204 jako woda do celów budowlanych.

5.2.4.

Ślusarka drzwiowa aluminiowa.
Wymagania dla stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej zgodnie z zestawieniem stolarki
.Współczynnik dla kompletnych drzwi [W/(m2·K)] max 1,3

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.
6.1.

Opis projektowanej wymiany drzwi

Uwaga: Wykonawca robót przed wykonaniem drzwi powinien wykonać obmiar na budowie.
.

6.1.1.

Współczynniki izolacyjności.

-

współczynnik przenikania ciepła dla kompletnych drzwi Umax 1,3 W/m2K

6.1.2.

Montaż i osadzenie ościeżnic.

Warunki przystąpienia do robót:
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów.
Dla ścian murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż: ◦ szerokość - +10 mm ◦ wysokość - +10 mm ◦
dopuszczalna ró2nica długości przekątnych – 10 mm
• przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów
pomocniczych.
Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi.
Prace związane z montażem stolarki budowlanej:
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• sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic
• obsadzenie nadproży prefabrykowanych ( naproże ma być oparte min 20 cm na ściany )
• zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
• ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki
• wypełnienie pianka szczelin
• silikonowanie złączy usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu
• osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych
• montaż parapetów Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.
Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby.
Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do
których ma przylegać ościeżnica.
W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy
oczyścić i naprawić.
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku.
Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy.
Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu
metalowego.
Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie ich
murowania.
Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po
wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób.
Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podlinkowanie i skośne podparcie zastrzałami.
Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie
można było je obmurować lub osadzić.
Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną.
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż
50 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm.
Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia
ościeżnicy poniżej poziomu podłogi.
Miedzy powierzchnią profili ościeżnic, a tynkiem należy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu
robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą.
Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc
zawczasu poprawić ustawienie i osunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze niestężonej.
Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej.
W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na
podkładkach lub listwach.
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.
Szczelina pomiędzy drzwiami a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki.
Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej
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wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa.
Ślusarka aluminiowa Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest
możliwość bezusterkowego wykonania montażu.
Ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane, drzwi i ścianki należy uszczelnić pod względem termicznym.
Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników
wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.
Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.
W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji
aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcje folią PCW.
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku.
W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM.
Cięcia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami.
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi
gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru.
Luzy wokół drzwi uszczelnia się stosując:

-

uszczelnienie wewnętrzne - paroszczelne w postaci: materiału trwale elastycznego np. masy silikonowej lub

akrylowej nanoszonej pistoletem, taśmy uszczelniaj ącej z pianki poliuretanowej, folii samoprzylepnych do
uszczelnień wewnętrznych

-

uszczelnienie środkowe - cieplne i akustyczne wykonane z: pianki poliuretanowej natryskiwanej pistoletem,

elastycznej gąbki z pianki poliuretanowej,

-

uszczelnienie zewnętrzne - wodoszczelne wykonane z materiału trwale elastycznego np. masy silikonowej

lub akrylowej nanoszonej pistoletem, taśmy uszczelniającej z pianki poliuretanowej, folii samoprzylepnych do
uszczelnień zewnętrznych
Zabrania się użycia do uszczelnień materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić wymiary i osadzenie istniejących nadproży. W razie potrzeby
wymienić na nowe dostosowane do wielkości otworu i grubości ścian.
W takim przypadku należy dokonać odkucia tynku i sprawdzenia zainstalowanych nadproży .
Odbiór robót:
Stolarka drzwiowa przed odbiorem powinna być oczyszczona z brudu (mycie) oraz pozbawiona foli ochronnej na
profilach.
Koszt w/w prac należy uwzględnić w cenie inwestycji (w kosztach ogólnych).
Przy odbiorze stolarki drzwiowej powinna być sprawdzona prawidłowość osadzenia i zamocowania elementu w
konstrukcji budowlanej, dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu ze ścianami, prawidłowość działania elementów
ruchomych urządzeń zamykających , sprawdzenie wymiarów z dokładnością do 1 mm.
Powierzchnie kształtowników powinny być gładkie, równe i o jednolitej barwie. Niedopuszczalne jest występowanie
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rys, pęknięć i spękań.
Odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:

•

•

wymiarów zewnętrznych ościeżnicy +/- 1 mm,

•

•

luzu wrębowego ościeżnicy +/- 1 mm,

•

•

różnicy długości przekątnych ościeżnicy o wymiarach: do 1,0 m - 1 mm, powyżej 1,0 do 2,0 m - 2 mm,

powyżej 2,0 m - 3 mm.

6.2.

Opis projektowanej wymiany drzwi.

6.2.1.

Rodzaj profilu drzwiowego dla drzwi zewnętrznych i wewnętrznych :

Drzwi profilowe o konstrukcji aluminiowej na szerokich profilach komorowych,
kształtowniki wykonane ze stopu aluminium.
Właściwości mechaniczne kształtowników powinny być zgodne z PN-EN755-2-2001, a odchyłki od wymiarów
zgodne z PN-EN12020-2-2004,
kształtowniki w drzwiach ocieplone - z przekładką termiczną,
kształtowniki zabezpieczone powloką poliestrową proszkową, odporność powłoki na korozje wg PN-76/h0406/02;, grubość powłoki nie mniejsza niż 60 µm,
szklenie szyba bezpieczna laminowana obustronnie naświetla , oraz drzwi wewnętrzne góra
dół panel PCV / blacha stalowa ( w środku pianka izolacyjna)
do uszczelnienia szyb stosować uszczelki z kauczuku etylenowo – propylenowego EPDM spełniającego
wymagania norm DIN 7863.
współczynnik przenikania ciepła dla drzwi Umax=1,3 W/m2K,. .
Szczelność stolarki zapewniona jest dzięki stosowaniu specjalnych uszczelek z kauczuku
6.2.2. Rodzaj drzwi :
- kolor biały , kolor brązowy - zgodnie z wykazem stolarki drzwiowej ;
- skrzydło bierne rygle ręczne góra-dół. niski próg ( z uwagi na korzystanie przez osoby niepełnosprawne

- Min 4 zawiasy na każdym skrzydle , klamka ,zamek z 3 kpl kluczy wkładka w klasie C

(

pozostałe wymagania dla stolarki drzwiowej wykazano w złączniku wykaz stolarki drzwiowej )

6.2.2. Nadproża – prefabrykowane dostosowane do grubości ścian
6.2.3. Farba do malowania ościeży - lateksowa zmywalna

6.2.4. Montaż i osadzenie ościeżnic drzwiowych.
Montaż drzwi - wg pkt 6.1.2.
Uwaga:

1)

Wykonawca, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego zobowiązany jest przed wykonaniem

robót dokonać pomiaru stolarki w budynku

2)

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, dla każdego otworu osobno, uwzględniając odchyły od pionu i

poziomu.
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6.2

Roboty tynkarskie - Tynki

Roboty tynkarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 °C. Tynki świeżo wykonane chronić w ciągu
pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem przekraczającym 2 godz. dziennie . W okresie wysokich temperatur
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie twardnienia tj. w ciągu jednego tygodnia zwilżane wodą .
Podłoże murowe pod tynki powinno mieć spoiny nie wypełnione zaprawą na głębokość 10 - 15 mm od lica.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku i płaszczyzny 3 mm na 1 m.
Odbiór robót tynkarskich
Odbiór powinien objąć :

-

odbiór podłoża ,

-

ukształtowanie powierzchni i krawędzi, dopuszczalne maksymalne odchyłki 3 mm na 1 m ,

-

tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć barwę o jednolitym natężeniu ,

-

wypryski spęcznienia, odparzenia, naloty ,zacieki i pęknięcia - niedopuszczalne,

-

przyczepność tynku do podłoża - przyczepność tynku do podłoża z cegły 0,025 MPa

Szczegółowe wytyczne wykonania prac wg. „ Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych”

7.

ODBIÓR ROBÓT.

Odbiór częściowy obejmuje te elementy budynku, które znikają w wyniku postępu prac budowlanych jak np.
poprawności mocowania stolarki drzwiowej i okiennej , itp. Po zakończeniu każdego rodzaju robót
ogólnobudowlanych zaleca się dokonywanie odbiorów w celu określenia jakości wykonanych robót i stwierdzenia
możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonywania kolejnego rodzaju robót . Dokonanie odbioru określonego
rodzaju robót jest obowiązkowe, jeżeli wynika to z aktualnych przepisów bezpieczeństwa konstrukcji lub z
bezpiecznym wykonywania robót albo dokonanie takiego odbioru zostało zażądane przez nadzór techniczny
(inwestorski). Z każdego odbioru robót powinien byś sporządzony odpowiedni protokół zakończony konkretnymi
wnioskami.
Odbiór końcowy obiektu budowlanego ma na celu potwierdzenie zgodności wykonania prac budowlanych z
dokumentacją techniczną (SPECYFIKACJĄ) oraz sprawdzenie poprawności jej wykonania.
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych.
Warunki odbioru
W czasie odbioru prac, kontrola obejmie w szczególności:

-

jakość wykończenia powierzchni, wypełnienia spoin i uszczelnienia;

-

wygląd ogólny, jednorodność tonacji wszystkich elementów wykończenia budynków;

-

mocowanie elementów;

-

zgodność świadczeń z postanowieniami umowy.

-

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 2

-

Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu ,Ościeżnice należy zabezpieczyć

przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic
w pionie i poziomie. Po zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
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8.

KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

8.1.

Kontrola jakości materiałów.

Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom Projektu budowlanego i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

8.2.

Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z zawartą umową na realizację kontraktu).
Upoważniony przedstawiciel zamawiającego - osoba wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzoru
nad Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu (zgodnie z zawartą umową na
realizację kontraktu).
Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z przedmiarem i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela zamawiaj ącego.

8.3.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z zawartością niniejszej specyfikacji i wymaganiami tam
zawartymi. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą
zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami
i wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich
wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami wskazanego
przez zamawiającego przedstawiciela, upoważnionego przedstawiciela Inwestora.

9.

OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następuj ących warunków:
Podejmować wszelkie uzasadnione kroki maj ące na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, a wynikających
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, Stosując się do tych
wymagań będzie miał szczególny wgląd na:

-

lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

-

środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

-

zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,

-

zanieczyszczeniem gleby płynami lub substancjami toksycznymi,

-

możliwością powstania pożaru.

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

10.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji albo przez personel
wykonawcy.

11.

MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż
dopuszczalne. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określaj ące brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania.

12.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników oraz
zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony
osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni i
utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na Placu Budowy. Uznaje się, że
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione przez wykonawcę w cenie
inwestycji.

13.

OCHRONA WŁASNOŚCI PRYWATNEJ I PUBLICZNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi takie jak kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiającego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

14. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM I INNYMI PRZEPISAMI.
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie przepisy administracji
państwowej i wojskowej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące robót. Wykonawca będzie
przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować do wszystkich prawnych wymagań dotyczących
używania opatentowanych urządzeń i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco
informować upoważnionego przedstawiciela zamawiającego o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez
przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów.

15.

WYKONANIE ROBÓT Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na własny
koszt.
Decyzje upoważnionego przedstawiciela zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, przedmiarem i w specyfikacjach technicznych, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji upoważnionego przedstawiciela zamawiającego
uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
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wpływające na rozważaną kwestię
Polecenia upoważnionego przedstawiciela inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi
wykonawca.

16.

ODBIÓR ROBÓT

16.1.

Rodzaje odbiorów

Prowadzone roboty podlegaj ą następującym etapom odbioru dokonywanym przez upoważnionego przedstawiciela
zamawiającego przy udziale wykonawcy:

-

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

-

odbiorowi końcowemu,

-

odbiorowi pogwarancyjnemu.

16.2.

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje upoważniony przedstawiciel zamawiającego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem upoważnionego przedstawiciela
zamawiaj ącego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty
zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.
Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia upoważniony przedstawiciel zamawiającego na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
przedmiarem, specyfikacja techniczną i uprzednimi ustaleniami. Nie odebranie robót we wskazanym terminie nie
wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

16.3.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 21 od umownej daty zakończenia robót, po wcześniejszym zgłoszeniu ich
zakończenia.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez upoważnionego przedstawiciela inwestora w obecności
zamawiającego oraz wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
techniczną i specyfikacją techniczną.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.
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16.4.

Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad opisanych w
punkcie 16.3 „Odbiór końcowy robót”.
17. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

17. 1. Materiały / elementy stalowe z demontażu.
ZŁOM - MATERIAŁY / ELEMENTY STALOWE Z DEMONTAŻU:
Stolarkę drzwiową należy przekazać dla zamawiającego ,pozostałe należy materiały uzyskane z robót
rozbiórkowych należy wywieść i dokonać ich utylizacji na koszt wykonawcy
17.2 Pozostałe wymagania.
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych
elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące
odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem, specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z przedmiarem, wymaganiami specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, przedmiarem robót i w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występuj ące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływaj ące na rozważaną
kwestię.
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.
OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT
BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA;
Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badania materiałów oraz robót.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań. Wszystkie koszty
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związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją. W takim
przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadaj ą:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

-

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych;
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

-

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały nie spełniaj ące tych wymagań będą odrzucone.
Dokumenty budowy:
do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również:

-

protokół przekazania terenu budowy,

-

protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,

-

protokoły z pomiaru instalacji elektrycznej wykonanej w związku wykonaniem instalacji zasilającej automaty

drzwiowe
Przechowywanie dokumentów budowy
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
USTAWY I ROZPORZĄDZENIA.

18.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15.06.2002r. (Dz. U. Nr 75 poz.690 z
2002 , Dz. U. Nr 33 poz. 276z 2003, Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z 2004, Dz. U. Nr 201 poz. 1239 z 2008 , Dz.
U. Nr 56 poz. 461 z 2009. Dz. U. Nr 239 poz. 1597.
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy - (tekst jednolity - Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.1650); zmiany: Dz. U. z 2007r.
Nr 49 poz. 330, Dz. U. z 2008r. Nr 108 poz. 690.
•

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 , z dnia 19.03.2003.
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•

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 dnia 10 lipca 2003
r.).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. nr 109 poz. 719 z 2010 r.
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r. poz.290 ze zm ).
• Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2014r. poz. 883).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011 w sprawie próbek budowlanych wprowadzonych do
obrotu (Dz. U. z 2011r. nr 23 poz. 122).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 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 2004r. nr 195 poz. 2011).
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 138 poz. 935).
•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. Nr
237, poz. 2375).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2006r Nr
245, poz. 1782).

•

Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodności (Dz. U. Nr 114, poz. 760) Dz. U. z 2010 r.

19.

NORMY.

PN-EN ISO 10077-1 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Część 1 Metoda uproszczona
PN-EN ISO 10077-2 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Część 1 Metoda numeryczna
PN-EN ISO 12567-1 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Część 1 Metoda numeryczna - metoda skrzynki
PN-EN 410 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia
PN-EN 673 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła U. Metoda obliczeniowa
PN-EN 14351 Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczącej odporności ogniowej i dymoszczelności.
PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12217:2004(U) Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 12219:2002 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenia ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania dotyczące
bezpieczeństwa i klasyfikacja
PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły
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operacyjne
b) normy dotyczące badań i obliczeń
PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenia pionowe
PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie wytrzymałości na skręcanie statyczne.
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczenie odporności drzwi na uderzenie ciałem
miękkim i ciężkim
PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczenie odporności drzwi na uderzenie ciałem twardym
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania
PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami. Metoda badania
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Metody badań
PN-EN 12046-1:2004(U) Siły operacyjne. Metoda badań. Część 1: Okna
PN-EN 12046-2:2001 Siły operacyjne. Metoda badań. Część 2: Drzwi
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badania
PN-EN 13124-1:2002(U) Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania. Część 1: Rura uderzeniowa
PN-EN 13124-2:2004(U) Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania. Część 2: Próba poligonowa
PN-EN 14608:2005(u) Okna. Oznakowanie odporności na obciążenie w płaszczyźnie skrzydła
PN-EN 14609:2005(U) Okna. Oznakowanie odporności na skręcanie statyczne
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B - Roboty wykończeniowe, Zeszyt 6 „Montaż
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2006 rok
PN-B-10085:2001-Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.
PN-87/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy
- PN-EN 292-1 i 2 :2000 Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcie podstawowe, ogólne zasady i wymagania. Część 1:
Podstawowa terminologia, metodologia. Część 2: Zasady i wymagania techniczne.
- PN-EN 418:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Wyposażenie do awaryjnego zatrzymywania: aspekty funkcjonalne.
Zasady projektowania.
- PN-EN 954-1:1997 Bezpieczeństwo maszyn. Zasady projektowania systemów kontroli związanych z
bezpieczeństwem kontroli.
- PN-EN 1050:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka.
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- PN-EN 12978:2004 (U) Drzwi i bramy. Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem. Wymagania i
metody badań.
- PN-EN 61000-6-1:2004 (U) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-1: Normy ogólne. Wymagania
dotyczące odporności w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko przemysłowym.
- PN-EN 61000-6-2:2002 (U) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-2: Normy ogólne. Wymagania
dotyczące odporności w środowisku przemysłowym.
- PN-EN 61000-6-3-2004 (U) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-3: Normy ogólne. Wymagania
dotyczące emisyjności w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko przemysłowym.
- PN-EN 61000-6-4:2002 (U) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-4: Normy ogólne. Wymagania
dotyczące emisyjności w środowisku przemysłowym.
- PN-EN 60335-1:1999 Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania
ogólne.
- PN-EN 60335-2-103:2004 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania.
Część 2-103: Wymagania szczegółowe dotyczące układów napędowych do bram, drzwi i okien.
- PN-EN 60204-1:1997 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Wymagania ogólne.
- PN-EN 55022:2000 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru zakłóceń
radioelektrycznych wytwarzanych przez urządzenia informatyczne.
- PN-EN 60704-1:2000 Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego. Procedura badania hałasu.
Wymagania ogólne.
-EN 12650-1:2002 Okucia budowlane. Automatyczne systemy drzwi z napędem dla ruchu pieszego. Część 1:
Wymagania do wyrobu i metody badań.
-EN 12650-2:2002 Okucia budowlane. Automatyczne systemy drzwi z napędem dla ruchu pieszego. Część 2:
Bezpieczeństwo przy drzwiach z napędem dla ruchu pieszego
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