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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z remontem polegającym na montażu elementów stolarsko-ślusarskich w 
związku z wymianą wyeksploatowanej drewnianej stolarki okiennej na nową w budynkach 
spichlerzy „Mała i Duża Dąbrowa” oraz „Panna” w siedzibie Narodowego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku przy ul. Ołowianka 9-13. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest jednym z dokumentów będących podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót. 
Inwestor/Zamawiający: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku 
Adres inwestycji: spichlerz „Mała i Duża Dąbrowa” oraz spichlerz „Panna” w Gdańsku przy 

ul. Ołowianka 9-13, działki nr 2, 3, 4, 5. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Spis działów STWiORB wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Wymagania ogólne zawarte w STWiORB dotyczą wszystkich prac budowlanych  i należy je 
stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45000000-7   Roboty budowlane 
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 
budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrębne 
pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową, 

data rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu 
budowy, 

dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również rysunki i 
zestawienia, stanowiącą załącznik do Specyfikacji, 

Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez 
Zamawiającego do działania, 
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Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu jest poinformowany  
Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodności 
realizowanych robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, STWiORB, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunków 
Kontraktowych (Umowy), 

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zadania, 

Książka Obmiarów / Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera, 

materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Zadania, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera, 

obiekt budowlany – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę 
techniczno-użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do 
spełnienia przeznaczonych funkcji, 

odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych prac z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych, 

oferta – oznacza dokument zatytułowany „oferta”, który został wypełniony przez 
Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do 
Zamawiającego, 

plac budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót, 
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 

jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz 
prawnych następców każdej z tych osób, 

polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera lub/i 
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, 

protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 
zakończeniu, 

Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu 
Wykonawcy, 

Roboty - oznaczają roboty stałe i tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie, 

Roboty Stałe – oznaczają roboty, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 
Umowy, 

Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż 
Sprzęt Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia 
Robót Stałych oraz usunięcia wszelkich wad, 
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Rysunki – część Dokumentacji Technicznej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, 

Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została 
Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 

STWiORB (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument zatytułowany 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne 
do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt 
Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli 
występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub 
stanowiących część Robót Stałych, 

sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w 
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez 
Zamawiającego, 

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu, 
Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, 

Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót, dokumentację techniczną, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty 
(jeśli są) wskazane w Akcie Umowy, 

urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część 
Robót Stałych, 

wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 
dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać 
Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen, 

Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby(ób), 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót 
związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli lub jej elementu, 

załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane „załącznik do oferty”, które 
są załączone do Oferty i stanowią jej część, 

Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby, 

 
1.5. Przeznaczenie i podstawowe dane obiektu 
1.5.1. Przeznaczenie obiektu 

Siedziba Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku mieści się na wyspie Ołowianka w 
Gdańsku. Muzeum, na wskazanym terenie, jest właścicielem kompleksu budynków, na 
który składają się: Spichlerze „Panna”, „Miedź”, „Oliwski” - pełniące funkcje przede 
wszystkim wystawiennicze i magazynowe - oraz przylegające do Spichlerzy budynki „Mała i 
Duża Dąbrowa” – o funkcjach biurowo - administracyjnych. 
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Nieruchomość, na której będzie realizowane zadanie znajduje się w województwie 
Pomorskim, w Gdańsku, oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działki nr 2, 3, 4, 5  w 
obrębie ewidencyjnym 0099, w Gdańsku przy ul. Ołowianka 9-13. Nieruchomość 
usytuowana jest pomiędzy rzeką Motławą i kanałem Na Stępce, na wyspie Ołowianka. 
Działka zabudowana jest spichlerzami „Panna”, „Miedź”, „Oliwski” oraz „Mała i Duża 
Dąbrowa”, teren nie jest ogrodzony i zadrzewiony.  
Remontowane obiekty to spichlerze „Mała i Duża Dąbrowa” oraz „Panna”. 
 
1.5.2. Zakres robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania 

Realizacja zadania polegać będzie na wykonaniu prac remontowych: 

I. Demontażu wyeksploatowanej drewnianej stolarki okiennej wraz z parapetami; 

II. Montażu nowej stolarki okiennej w ilości 62 sztuk okien łącznie, w tym: 

a) okna w budynku „Mała i Duża Dąbrowa” 

i. parter, I piętro, II piętro – łącznie 52 szt.; 

ii. fasady – łącznie 4 szt. 

b) okna w budynku Spichlerz „Panna” – IV piętro, V piętro – łącznie 6 sztuk; 

 

Charakterystyka nowej stolarki okiennej: 

c) okna drewniane (dąb lub meranti), w kolorze istniejącej stolarki okiennej; 

d) okna rozwierno – uchylne lub stałe witryny (zgodnie z załączonym Zestawieniem 

stolarki okiennej); 

e) szklenie parter:  szyby  P4, szyby  absorpcyjne  zmniejszające wydatkowanie energii 

cieplnej na zewnątrz budynku, pochłaniające część energii promieniowania 

słonecznego i dzięki temu chroniące pomieszczenie przed nadmiernym 

przegrzewaniem oraz odbijające do wnętrza pomieszczeń ciepło wypromieniowane 

z grzejników; 

f) szklenie I i II piętro, oraz w spichlerzu „Panna”:  szyby P2, szyby absorpcyjne 

zmniejszające wydatkowanie energii cieplnej na zewnątrz budynku, pochłaniające 

część energii promieniowania słonecznego i dzięki temu chroniące pomieszczenie 

przed nadmiernym przegrzewaniem oraz odbijające do wnętrza pomieszczeń ciepło 

wypromieniowane z grzejników; 

III. Wykonaniu obróbek murarskich, naprawy tynków wewnętrznych oraz dwukrotnego 
malowania ścian farbami emulsyjnymi; 

IV. Naprawie lub wymianie parapetów drewnianych (dębowe gr. 5 cm); 

V. Wykonaniu i montażu gzymsów i pasów opierzeń  elewacyjnych z blachy miedzianej;  

VI. Montażu rolet przeciwsłonecznych - materiałowych oraz osprzętu pcv w kolorze brązowym 
dopasowanym odcieniem do ram okien: 

− rolety wewnętrzne – łącznie 74 szt.; 

− montaż rolet w kasetach, prowadnicach aluminiowych lub PCV, w kolorze wybranej 
stolarki okiennej; 

− rolety materiałowe, zaimpregnowane; 
z mechanizmem łańcuszkowym pozwalającym na zatrzymanie rolety w dowolnym miejscu; 
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1.5.3. Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 8 dni, przed ustalonym w Umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, 
kierownicy robót). 
Inwestor przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym Umową. 
W dniu przekazania terenu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy wszystkie niezbędne 
dokumenty administracyjne, wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. 
 
1.5.4. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: 
- Projekt organizacji robót, 
- Szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
 
1.5.5. Zgodność robót z dokumentacją techniczna i STWiORB 

Dokumentacja techniczna i Specyfikacje Techniczne (STWiORB) oraz inne dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły 
konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym 
zakresie i są integralną częścią Umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla 
Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji technicznej lub ich pomijać. 
O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który w 
porozumieniu z Zamawiającym dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne dokumentacją 
techniczną i STWiORB. 
Dane określone w dokumentacji technicznej i w STWiORB uważane są za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacja techniczną 
lub STWIORB i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów, to takie 
materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.6 Zabezpieczenie terenu 

Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
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realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Zamawiającym. 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 
Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna. Stosowanie się do ustaleń prawa i 
innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 
W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty. 
Jeśli niedotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 
całości obciążą one Wykonawcę. 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. 

2. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 
Wykonawca powiadomi Inżyniera oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do 
czasu otrzymania dalszej decyzji 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje 
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez 
te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie 
Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuż dłuższym jednak niż w czasie 
przewidzianym w programie Robót. Wykonawca będzie współpracował w zakresie 
przeprowadzenia wymienionych robót. 

5. Zakłada się, ze Wykonawca zapoznał się z wymienionym zakresem robót i ze planując 
swoje roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, wymienione Roboty 
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przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie 
mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu 

6. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń 
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 
odpowiednia instytucję użytkująca lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń, 
a także Inżyniera. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z 
odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

7. Zaleca się aby Wykonawca przed rozpoczęciem robót uzgodnił z wszystkimi właścicielami 
infrastruktury podziemnej zlokalizowanej na terenie placu budowy, zaplecza wykonawcy 
i pod drogami dojazdowymi jej aktualny przebieg. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub 
urządzeń podziemnych lub nadziemnych obciążą Wykonawcę i zostaną usunięte na jego 
koszt. Wykonawca może dochodzić zwrotu kosztu usunięcia awarii urządzeń i instalacji 
podziemnych od instytucji je obsługujących, jeśli nie zostały one wskazane na 
uzgodnionych planach lub rysunkach Wykonawca zapewni w czasie trwania robót 
właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

1.5.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 
- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary 
za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, 
obciążają Wykonawcę; 
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

1.5.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć 
świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do 
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 

1.5.12. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
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Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 
rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace 
pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 
użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 
jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca 
odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
Wykonawca zapozna się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego i będzie stosował się do 
wskazanych w niej obowiązków. 

1.5.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych Robót 
Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnośnie BHP łącznie z 
urządzeniami socjalnymi. 
W szczególności zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: (ochronne nakrycie głowy, 
obuwie i odzież ochronną; zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi; urządzenia 
budowlane w tym zawiesia haki itp.; dojścia na budowę i oświetlenie; sprzęt pierwszej 
pomocy i procedury awaryjne; sprzęt pomiaru gazu; pomieszczenia dla pracowników; 
środki p.poż.) 
Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi, musi posiadać urządzenia monitorujące i 
odpowiedni sprzęt ratunkowy.  
W miarę postępu prac Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie Zgodnie z art. 21a ust.1 
Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego. 

1.5.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu, nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
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budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały i urządzenia budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone w Dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych lub w 
normach i aprobatach technicznych. 
Wszystkie użyte materiały urządzenia budowlane muszą posiadać aktualne, wymagane 
przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, czyli: 

1) być oznakowane znakiem CE i posiadać wydaną przez producenta deklarację 
zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi. Jeśli jest to wymagane w aprobatach lub 
specyfikacjach technicznych, producent powinien posiadać odpowiednio wydany 
przez notyfikowaną jednostkę certyfikacyjną lub, jeśli jest to dopuszczalne, przez 
zakładową kontrolę produkcji, certyfikat zgodności wyrobu z aprobatą lub 
specyfikacją techniczną, wydany na podstawie przeprowadzonych wymaganych 
badań zgodności, 

lub 
2) być oznakowane znakiem budowlanym i posiadać wydaną przez producenta 

krajową deklarację zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 
Jeśli jest to wymagane w aprobatach technicznych, producent powinien posiadać 
odpowiednio wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikacyjną lub, jeśli jest to 
dopuszczalne, przez zakładową kontrolę produkcji, krajowy certyfikat zgodności 
wyrobu z aprobatą techniczną, wydany na podstawie przeprowadzonych 
wymaganych badań zgodności. 

3) Wyroby umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa muszą posiadać 
wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji 
potwierdzającej spełnienie powyższych wymagań. Wykonawca powinien przed 
zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje, dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania Dokumentacji i 
Specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed 



 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
STOLARKA I ŚLUSARKA 

„Wymiana stolarki okiennej w spichlerzach Mała i Duża Dąbrowa oraz spichlerzu „Panna” 
 

Strona 12 z 28 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
Zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
Zarządzającego realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony 
do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń, a Wykonawca ma 
obowiązek zapewnić niezbędne wsparcie i pomoc w tych czynnościach. Zarządzający 
realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do miejsc 
wytwarzania materiałów i urządzeń przeznaczonych do realizacji robót. 

2.2. Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania 
jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWIORB 
w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.  
 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Inżyniera i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 
będą zapłacone. 

2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w dokumentacji lub szczegółowej specyfikacji technicznej, 
poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego 
realizacją umowy. 

2.7. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami STWiORB. 
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 
- współpracę i pomoc Wykonawcy, 
- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 
dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny 
być po zakończeniu robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji i STWIORB. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący 
do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami STWIORB, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez 
Zarządzającego realizacją umowy lub Inspektora nadzoru Szczegółowy harmonogram 
rzeczowy i finansowy robót, który musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
Dokumentacji i ustaleń zawartych w umowie. 
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Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie remontu w terminie 
określonym w umowie. 
Wykonawca sporządzi i przestawi Zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych 
proponowany postęp robót. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 
trakcie realizacji robót. 

5.2. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji, STWIORB, PN, 
innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty 
na koszt Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWIORB i normach 
koniecznych, do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

6.2. Program zapewnienia jakości 

Roboty mogą zostać rozpoczęte przez Wykonawcę dopiero po zatwierdzeniu powyższych 
dokumentów przez Zarządzającego realizacją umowy lub Inspektora nadzoru, zależnie od 
zapisów w Umowie. 
Wszelkie prace budowlane należy prowadzić na podstawie Dokumentacji, zgodnie z 
Prawem budowlanym, Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, innymi obowiązującymi przepisami, odnośnymi normami, i innymi 
dokumentami wskazanymi niniejszej specyfikacji i odpowiednich szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem wymaganej 
dokładności montażu i ostrożności. 
W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań wszystkich aktualnie obowiązujących: 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, 
etc. 
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Obowiązkiem Wykonawców jest dostarczenie wymaganych, aktualnych aprobat 
technicznych i/lub certyfikatów zgodności wszystkich zastosowanych materiałów i 
urządzeń. Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel 
legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. 
 
W wypadku prac montażowych obejmujących instalacje o szczególnym przeznaczeniu 
wykonywać je może tylko personel posiadający udokumentowane uprawnienia do montażu 
takich instalacji. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 
zanieczyszczenia montowanych elementów bądź innych części budynków i budowli. 
Wszelkie elementy, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio 
zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) 
zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio 
przygotowanych i zabezpieczonych pomieszczeniach lub miejscach składowania. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w Dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Decyzje Zarządzającego realizacją umowy lub Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez STWIORB, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje 
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

6.4. Dokumenty robót 

- protokół przekazania terenu robót, 
- dokumentacja techniczna, 
- harmonogram budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji, 
- korespondencja na budowie. 
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6.5. Przechowywanie dokumentów robót 

Dokumenty robót budowlanych będą przechowywane w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym, w siedzibie Narodowego Muzeum Morskiego przy ul. Ołowianka 9-13. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie 
Inwestora/Zamawiającego. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
- odbiorowi robót zanikających, 
- odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika protokołów i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomieniem o tym także 
Inspektora. 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
powiadomieniem pisemnym Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do protokołu robót z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora i Zamawiającego. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletną dokumentację powykonawczą. 
 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję 
roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
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Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie 
ustalonym przez komisję. 
 
7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 
Zamawiający powołuje Komisję odbiorową, która sporządza protokół Odbioru 
Ostatecznego Budowy. W wypadku stwierdzenia przez Komisję nie usunięcia wszystkich 
wad lub powstania nowych, Komisja wyznacza Wykonawcy termin ich usunięcia jak 
najkrótszy z możliwych, a po ich wykonaniu i zgłoszeniu tego faktu przez Wykonawcę, 
dokonuje ponownego odbioru. Po pozytywnym Odbiorze Ostatecznym Inżynier Kontraktu 
wydaje Wykonawcy Świadectwo Wykonania. 

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
- Dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami wykonawczymi na rysunkach lub 
kserokopiach dokumentacji wyjściowej; 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń; 
- Dokumenty wymagane przez Inwestora; 
- rysunki/dokumentacje na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru. 
 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 
8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
8.1. Ustalenia ogólne 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w STWIORB i dokumentacji projektowej. 
 
Cena obejmuje: 
- robociznę, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
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- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o 
procentowe zaawansowanie robót dla poszczególnych elementów robót. 
Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne STWIORB 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszej STWIORB obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, 
a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawi e dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 
401 z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r 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 późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 
Warszawa 1997 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na montażu elementów stolarsko-ślusarskich w 
związku z remontem wyeksploatowanej drewnianej stolarki okiennej na nową w 
budynkach spichlerzy „Mała i Duża Dąbrowa” oraz „Panna” w siedzibie Narodowego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku, przy ul. Ołowianka 9-13. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

93000000-8   Różne usługi 
 93900000-7  Różne usługi niesklasyfikowane 
  93950000-2 Usługi ślusarskie 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 
 45420000-7  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

oraz roboty ciesielskie 
  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych 

elementów 
  45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
  45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym, 
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 
stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i 

rozciąganych usztywniających konstrukcję, 
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, 

elementów budowlanych zestawionych razem albo połączonych z 
zastosowaniem lub bez łączników, 

nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w 

stosunku do jego długości, 
stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów 

płytowych. Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin, 
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1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu montaż stolarki i ślusarski obiektu, które obejmują: 
- obsadzenie ościeżnic drewnianych, 
- montaż okien 
- innych prac określonych w dokumentacji projektowej i opisanych w pkt. 1.5.2. Zakres 
robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania. 
Zastosowaniu podlegają tylko i wyłącznie wyroby odpowiadające wymaganiom norm i 
posiadające niezbędne aprobaty techniczne STWiORB. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt 2. 
Materiały STWiORB. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty 
techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 
Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane będą wg wymiarów 
pobranych z natury, wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe. 
Przy składaniu zamówienia u wybranego producenta należy wskazać, które elementy 
ślusarki i stolarki powinny być wyprodukowane z uwzględnieniem oddzielnych otworów 
montażowych do zabezpieczeń kontroli dostępu. 
 
2.2. Stolarka okienna 

Przy wykonaniu prac objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną zastosowaniu podlegają 
następujące rodzaje materiałów: 

a) okna drewniane (dąb lub meranti), w kolorze istniejącej stolarki okiennej, rozwierno 
- uchylne; 
b) szklenie: szyby antywłamaniowe P2 i P4 (parter), szyby absorpcyjne zmniejszające 
wydatkowanie energii cieplnej na zewnątrz budynku, pochłaniające część energii 
promieniowania słonecznego i dzięki temu chroniące pomieszczenie przed nadmiernym 
przegrzewaniem oraz odbijające do wnętrza pomieszczeń ciepło wypromieniowane z 
grzejników; 
c) parapety: drewniane (dębowe gr. 5 cm) 
d) fasady: 

- szklenie: szyby antywłamaniowe P2 i P4 (parter), absorpcyjne, jednokomorowe 
zmniejszające wydatkowanie energii cieplnej na zewnątrz budynku, pochłaniające 
część energii promieniowania słonecznego i dzięki temu chroniące pomieszczenie 
przed nadmiernym przegrzewaniem oraz odbijające do wnętrza pomieszczeń 
ciepło wypromieniowane z grzejników; szkło w kolorze "NEUTRAL"; 

- Współczynnik przenikania ciepła  nie większy niż U(max) = 1,1 W/(m2·K) – dla okien i 
powierzchni przezroczystych nieotwieralnych; 



 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
STOLARKA I ŚLUSARKA 

„Wymiana stolarki okiennej w spichlerzach Mała i Duża Dąbrowa oraz spichlerzu „Panna” 
 

Strona 24 z 28 

- Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego  
nie większy niż  gn = 0,85 – szklenie pojedyncze; 

- przed wykonaniem elementów fasady należy ocenić możliwość wykorzystania 
istniejącej konstrukcji wsporczej; 

- podziały w szkleniu fasad pozostają bez zmian. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części 4. TRANSPORT STWiORB. 
 
4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów musi odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport 
powinien być realizowany wg instrukcji Producenta, dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych. 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy ślusarskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem, określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, 
styropianu. Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i zniszczeniem powłok. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 
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odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale i drewno takich 
jak wapno, zaprawy, kwasy, farby itp. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA 
ROBÓT STWiORB. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i Zamawiającego. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się 
zgodnie ze specyfikacją podaną przez producenta. Przed złożeniem zamówienia u 
producenta należy zweryfikować poprawność wymiarów przedstawionych w zestawieniu 
stolarki. 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania 
otworów pod ościeżnicę. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń 
powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. 
Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne 
wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać 
sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 
- powierzchnia podłoży powinna być wykonana tak, by możliwy był właściwy i poprawny 
montaż, 
- powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 

5.4. Montaż stolarki i ślusarki 

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy 
sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Elementy kotwiące: 
- na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 
mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 
- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 
powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 
- na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 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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5.5. Montaż ślusarki 

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty 
budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów  
metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i 
higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub 
instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. 
Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi 
elementów wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w 
elementach w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki 
antykorozyjne wyrobów. 
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w 
podłożu. Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem 
wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia 
montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z 
uszkodzonymi łbami. 
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, 
uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie 
powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany 
otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub 
elementów. 
Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich 
zasad: 
- otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 
- z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 
- wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka 
- przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 
- kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. 
W przypadku kotew wklejanych: 
- otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 
- kotwę posmarować klejem, 
- wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 
- po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można 
przystąpić do montażu wyrobów metalowych. 
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny 
być metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. 
Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i 
zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.5. Montaż fasady szklanej 

Montaż fasady szklanej należy przeprowadzić ściśle wedle wytycznych wybranego 
producenta systemu. 
Wymagane jest, aby montaż fasady szklanej przeprowadzała firma, która posiada  
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atest/przeszkolenie z zakresu montażu danego rozwiązania systemowego lub dysponowała 
referencjami poświadczającymi bezbłędne i odebrane bez uwag podobne roboty. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
STWiORB. 

6.2. Kontrola jakości wyrobów 
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086. W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 
- zgodność wymiarów 
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 
- wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność 
z dokumentacją techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem stolarki i ślusarki 
podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 8. ODBIÓR ROBÓT. 
Sprawdzeniu bezwzględnie podlegają: 
- jakość dostarczonej stolarki i ślusarki, 
- poprawność wykonania montażu 
W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót. Jeżeli wszystkie 
czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami SST i dokumentacją projektową. 

7.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 
średnice otworów, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
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7.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami SST i dokumentacji technicznej. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie negatywny, zakres prac określonych niniejszą 
szczegółową specyfikacją techniczną nie może zostać odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
materiału oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć ostatecznie wartość wykonanych 
robót, 
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć efekt błędnie wykonanych 
prac i ponownie je wykonać. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem stolarki i ślusarki 
podano w ogólnej specyfikacji technicznej w pkt. 9. PODSTAWY PŁATNOŚCI STWiORB. 
 
Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] stolarki obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- montaż drzwi drewnianych płytowych, 
- montaż drzwi drewnianych płytowych z kratką, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia 


