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1.0 SST B 0.00 - WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 
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1.  Wymiana  Stolarki Okiennej I Drzwiowej Zewnętrznej  W Budynku  Miejsko Gminnej  Biblioteki  

Publicznej Im. Cypriana Norwida Przy Ul. Gen. Józefa Sowińskiego 80 W Wyszkowie   

1,1 . PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące   
wymiana stolarki okiennej , ślusarki drzwiowej . 
 
 PLAN  WYMIANY  OKIEN  
Wymiana okien dotyczy części budynku zajmowanego przez Miejsko-Gminna Publiczna Bibliotekę . 
Wymiary okien i podział pozostają bez zmian.   
Zestawienie okien do wymiany : 
1. Okna PCV  o profilu klasy A  sześciokomorowe  Uw  ≤  1.1 W/(m2K) 
-   szyba potrójna  Ug  ≤ 0.6  W/(m2K)  z ramką ciepłą od zewnątrz szyba bezpieczna     

-     mikrowentylacja - każde skrzydło rozwierno-uchylne wyposażyć  mechanizm mikrowentylacji,   
        umożliwiający kontrolowany dopływ powietrza; 
 -  okna wyposażyć w nawiewniki  
-   schemat podziału okna w.g rys. nr 1 
-   ościeża ścian wewnętrzne i zewnętrzne   malowane farbami  
-   parapet wewnętrzny z  konglomeratu/ kamień naturalny  gr 3 cm  wypuszczony  

  poza lico muru 12 cm (~szer. parapetu 42 cm ) 
-   parapet zewnętrzny z blachy  ocynkowanej  powlekanej wypuszczony  poza lico  

   muru 6 cm . 
Wykaz Okien : 
1.Okna PCV  o wym.  w  świetle muru   164/189 ,  ilość szt - 51  , pow. - 158,08 m2. 
2. Okno półokrągłe  o wym. w świetle muru 164/189 , ilość 24 szt , pow - 61,2 m2 . 
3. Okno PCV o wym. 88/146  , ilość - 1 szt , pow - 1,29 m2  



4. okno PCV o wym.    206/145 , ilość -  1 szt , pow. -  2.99 m2 
  
Opis wymiany okien: 

a. / prace demontażowe. 
- demontaż  parapetu blaszanego zewnętrznego , 
- odkucie tynku na ościeżach lub glazury. 
- demontaż skrzydeł okiennych, 
- demontaż ościeżnic , 
- demontaż podokiennika wewnętrznego  
b/  prace montażowe 
- montaż okna w otworze , 
- uszczelnienie ościeżnicy z murem pianką. 
- montaż skrzydeł okiennych 
- uzupełnienie tynku ościeży , 
- malowanie ościeży farba emulsyjną wewnętrzną i zewnętrzną, 
- montaż na wyrobionych spadkach z zaprawy podokienników zewnętrznych z blachy 

ocynkowanej powlekanej, 
- montaż podokiennika wewnętrznego z konglomeratu/ kamień naturalny szer.~40 cm  

wysuniętego poza lico muru 12 cm 
 

1.3  PLAN  WYMIANY  STOLARKI DRZWIOWEJ I ŚCIANEK  
  Zestawienie stolarki aluminiowej i ścianek: Uw  ≤  1.3 W/(m2K) . 
  Kolorystykę ślusarki  uzgodnić z inwestorem. 
1.  drzwi  aluminiowe  wewnętrzne dwuskrzydłowe  150/210 cm  z wypełnieniem    

       ze  szkła bezpiecznego   - 1 szt ,  
    -  zawiasy antywłamaniowe  
     - ścianka aluminiowa wewnętrzna   164/265  cm ze  szkła bezpiecznego   - 1 szt , 
     -  schemat podziału drzwi wg  rys nr 2  
    -    ościeża i wiatrołap   malowane farbami emulsyjnymi  
    -   dwie wkładki klasy ,,C,,  zamki wpuszczane  antywłamaniowe z atestem ( rolka)  
    -   samozamykacz,  pochwyt prostokątny aluminiowy od wewnątrz i na zewnątrz . 
2. drzwi  aluminiowe  zewnętrzne dwuskrzydłowe  150/210 cm z wypełnieniem    

       ze  szkła antywłamaniowego P III  - 1 szt , 
     -  zawiasy antywłamaniowe , 
     - ścianka aluminiowa zewnętrzna   209/265 cm    
       ze  szkła antywłamaniowego P III, 
    -  schemat podziału drzwi wg  rys nr 2  
    -   ościeża  malowane farbami emulsyjnymi  
    -   dwie wkładki  klasy ,, C,,  zamki antywłamaniowe z atestem  , 
    -   samozamykacz,  pochwyt prostokątny aluminiowy od wewnątrz i na zewnątrz . 
 Opis wymiany ślusarki drzwiowej i ścianek: 

a/   prace demontażowe. 
- odkucie tynku na ościeżach. 
- demontaż skrzydeł drzwiowych ,  
- demontaż ościeżnic , 
- zerwanie w przedsionku posadzki  
b/  prace montażowe  
- montaż  futryn i skrzydeł , 
- uszczelnienie ościeżnicy z murem pianką. 
- uzupełnienie tynku   



- malowanie ościeży farba emulsyjną wewnętrzną  
- wykonanie w przedsionku posadzki  

 
W wiatrołapie wymień posadzkę na gres. Powierzchnia ~10 m2 .  

       Ściany pomalować farbami . 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST)   
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 1.4.3. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.4. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
 1.4.5. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 1.4.6. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 1.4.7. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 1.4.8. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 1.4.9 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
 obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Rejestr budowy - opieczętowany  dokument wydany przez inwestora . / gdy nie wymagane pozwolenie 
na budowę /  
1.4.10. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.11. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
  



1.4.12. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.13. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.14. projektancie – należy przez to rozumieć   osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
 1.4.15. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
 1.4.16. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.17. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 
do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu budowy. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 



ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. 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 Inspektora 
nadzoru.   
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 



samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania   
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
  
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
  
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
  
5. WYKONANIE ROBÓT 
 5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

  
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 



dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną; 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. 
  
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
  
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
  
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
  
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona 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.   
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 



2. posiadają deklarację właściwości użytkowych i lub certyfikat zgodności z: 
   Polską Normą lub ,  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy/rejestr budowy  
Dziennik budowy / rejestr budowy  jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy/rejestru budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku/rejestrze  budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika/rejestru budowy  następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę/ zgłoszenie budowy  
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.   
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 



 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca z powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy/ rejestru budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót; 
2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
3. protokoły odbiorów częściowych, 
4 dzienniki/ rejestr  budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. deklaracje właściwości użytkowych  lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 



Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji . 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.  z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych   
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych  ). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej   
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– 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). 
– 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. Nr 120, poz. 
1126). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
  
 

2. SST B 9.0 MONTAZ DRZWI I OKIEN (Kod CPV 45421100-5) 
 
SPIS TREŚCI 



Wskazówki Metodyczne 
1. Część Ogólna 
2. Wymagania Dotyczące Właściwości Materiałów 
3. Wymagania Dotyczące Sprzętu, Maszyn I Narzędzi 
4. Wymagania Dotyczące Transportu 
5. Wymagania Dotyczące Wykonania Robót 
6. Kontrola Jakości Robót 
7. Wymagania Dotyczące Przedmiaru I Obmiaru Robót 
8. Sposób Odbioru Robót 
9. Podstawa Rozliczenia Robót Podstawowych, Tymczasowych I Prac 
Towarzyszących 
10. Dokumenty Odniesienia 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące   
wymiany stolarki okiennej , ślusarki drzwiowej . 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montażu drzwi i okien w budynkach.   
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót zwiazanych z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej . 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy montażu drzwi i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje 
wykonanie następujących czynności: 
– przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi lub okien, 
– usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach, 
– uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek. 
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do montażu okien i drzwi oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów 
robót montażowych. 
 1.5. Określenia podstawowe i definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w 
szczególności PN-B-91000, oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej: 
Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność i 
przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych 
skrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy. 
Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w 
otworze budowlanym. 
Krosno – rama zastępująca ościeżnicę lub stanowiąca jej uzupełnienie od strony zewnętrznej. 
Grubość elementów krosna jest mniejsza od szerokości. 
Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie 



lub bezpośrednio w otworze budowlanym. 
Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy 
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 
Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy 
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 
Drzwi balkonowe – ruchoma część ściany mająca cechy konstrukcyjne okna, spełniająca 
jednocześnie funkcję okna i drzwi. 
Naświetle – ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy 
pomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej 
ościeżnicy. 
Okno i drzwi balkonowe rozwierane – okno i drzwi balkonowe, w których skrzydła są 
otwierane przez ich obrót względem osi pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie 
skrzydeł. 
Okno, naświetle uchylne – okno, naświetle, w którym są skrzydła otwierane przez obrót 
względem osi poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
1.7. Dokumentacja montażu okien i drzwi balkonowych 
Montaż okien i drzwi balkonowych należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz 
oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
Materiały stosowane przy montażu okien i drzwi , będące w myśl Ustawy o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, 
powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 
– deklarację właściwości użytkowych  wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia 
oraz daty produkcji. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi: 
– okna i drzwi , 
– obróbki, 
– materiały uszczelniające, 



– inne wyroby i materiały. 
Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.). 
2.2.1. Okna i drzwi 
Okna i drzwi powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez 
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010. 
Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi balkonowe są 
wykonane, łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada 
powinna być zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ 
na trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych. 
Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji okien i drzwi oraz ich 
części podlegających wymianie. 
Według PN-EN 14351-1+A1:2010 wymagane właściwości okien i drzwi powinny być 
określone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach 
Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakościowymi, parametry 
techniczne oraz właściwości eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
2.2.2. Obróbki 
Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także obróbki progów drzwi i/lub materiały, z których 
wyroby są wykonywane powinny spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
2.2.3. Materiały uszczelniające 
Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami a ścianą mogą być stosowane, w 
zależności od rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, wewnętrzne), 
materiały zestawione w tablicy 3. 
Tablica 3. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin 
między oknem lub drzwiami balkonowymi a ościeżem 
Kit trwale elastyczny 
Pianka poliuretanowa jednoskładnikowa 
Pianka poliuretanowa dwuskładnikowa 
Folia do okien paroszczelna 
Kit trwale elastyczny 
Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje 
chemiczne z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. 
Stosowane materiały uszczelniające powinny  spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi  . 
2.2.4. Inne wyroby i materiały 
Przy montażu okien i/lub drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały: 

elementy mocujące okno/drzwi balkonowe w ościeżu: 
– kołki rozporowe (dyble), 
– kotwy, 
– śruby, wkręty, 

elementy podporowe i dystansowe: 
– klocki, belki drewniane, 
– podkładki, kątowniki stalowe, 

elementy wykończeniowe: 
– listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 
– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 
Stosowane materiały i wyroby inne powinny  spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 



technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych. 
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) 
oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania. 
 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi balkonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 
spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji technicznej, 
– każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w 
etykietę identyfikacyjną, 
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
 – spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
montażu okien i drzwi balkonowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
  
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 
Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami 
normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta. 
Okna i drzwi z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, 
należy przechowywać w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 
Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
odpowiednimi instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia 
tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i 
materiałów powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 
  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 3 
3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi 
Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących montaż okien i drzwi 
balkonowych. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta 
stosowanych materiałów i wyrobów. 
Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i 
sprzęt do: 
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 



b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w ościeżach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, 
d) wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przewożone jednostkami 
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. 
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami 
norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
4.3. Zasady ładowania okien i drzwi na środki transportu 
4.3.1. Ładowanie okien i drzwi w transporcie drogowym 
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł 
były równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi 
balkonowe – na stojakach ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających 
wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła 
okiennego. 
4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny 
zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez: 
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie 
drogowym za pomocą elementów mocujących, 
e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 
f) ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie 
blokowały drzwi. 
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć 
podobnie jak dolną. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi 
  
Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi należy sprawdzić: 
-  prawidłowość wykonanych ścian,  
– rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
– czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i 
podparcie okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy 
ościeżem a ościeżnicą. 
 
5.3. Ogólne zasady montażu okien i drzwi 
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w ościeżu 
▪ Okno i/lub drzwi balkonowe należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki 
termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub 
powierzchni ościeża. 



Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o 
minimum 1°C od temperatury punktu rosy. 
UWAGA: Biorąc pod uwagę rozkład temperatury w obszarze przylegającym do miejsca 
zamocowania okna (w tym również w szczelinie połączenia okna z ościeżem) można ocenić, 
na podstawie przebiegu izoterm, możliwość wystąpienia wykroplenia na powierzchni 
ościeżnicy, ościeża lub wewnątrz połączenia. 
Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien: 

w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany, 
w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia izolacji 

termicznej, 
w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – przy zewnętrznej krawędzi ściany z dosunięciem 

do warstwy ocieplenia. 
▪ W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi powinny być usytuowane tak, by węgarek 
zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości 
kształtownika ościeżnicy. 
5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze 
▪ Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać: 

luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmiany wymiarów 
okna / drzwi pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku 
nieograniczające funkcjonalności okna / drzwi, 

miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu ościeżnicy okien / drzwi stosuje się zgodnie z wytycznymi ich 
producenta klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzające, o ile takie są 
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki bądź kotwy stalowe. 
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona 
możliwość odkształcania się kształtowników okien. 
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez 
zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia 
obciążenia. 
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu 
ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 
▪ Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające konieczne 
odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi balkonowych podane są w tablicy 5 i 6, 
zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część 
B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 
2011 rok. 
  
Tablica 5. Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem przy 
uszczelnieniach kitami elastycznymi* 
Rodzaj kształtowników 
Ościeże bez węgarka - 10-15 mm  
Ościeże z węgarkiem - 10  
Aluminiowe z przekładką termiczną  10-15 mm  
 
* Materiał uszczelniający powinien wykazywać się odkształcalnością 25%. 
Przy wykonywaniu uszczelnień z kitów trwale elastycznych należy przestrzegać zasady, że 
głębokość warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadać połowie szerokości szczeliny b i 
wynosić nie mniej niż 6 mm. 
 



5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w ościeżu 
Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia 

zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a 
funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i 
zamykaniu był płynny. 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 

Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, 
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe/dyble, kotwy i 
śruby/wkręty. 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania 
okien, a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 

Kołki rozporowe/dyble stosuje się do betonu, muru z cegły dziurawki, pustaków 
ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. 

Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły 
silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby 
dostosowane do materiału ościeży. 

Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest 
zbyt duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w 
rozwiązaniach ścian warstwowych. 

W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. 
łączniki mocowane są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego 
profilu za pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na 
przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 

Okna wysunięte całkowicie lub częściowo przed lico ściany zewnętrznej mocuje się przy 
użyciu kotew lub kątowników stalowych bądź za pomocą systemowych konsoli stalowych. 
 
5.3.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi balkonowych ze ścianą 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem 
wody opadowej od strony zewnętrznej oraz wilgoci z powietrza przenikającego z pomieszczenia 
od strony wewnętrznej. 
Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta 
materiałów uszczelniających, dotyczących: 
– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
– oczyszczenia powierzchni przylegania, 
– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 
– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i 
zewnętrznej. 
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w formie taśm, 
folii uszczelniających, kitów trwale elastycznych (silikonów) nieprzepuszczających powietrza i 
pary wodnej. 
Uszczelnienie to powinno nie dopuszczać do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do 
szczeliny między oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary 
wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od 
temperatury punktu rosy). 
Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie 
zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz 
budynku. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. 



Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki 
poliuretanowej) lub mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają izolację 
termiczną i akustyczną połączenia okna z ościeżami. 
Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji 
termicznej. 
Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o 
kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji 
szkodliwych. 
Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim 
temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. 
Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a 
jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych lub taśm 
warstwowych paroprzepuszczalnych. 
Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki 
sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem 
a ścianą. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. 
UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny być 
zamieszczone w dokumentacji projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegółów 
odpowiednie przykłady standardowych rozwiązań można znaleźć w Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż 
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych 
(producentów systemów). 
5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi 
5.4.1. Parapety zewnętrzne 
Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w 
dokumentacji projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania: 
– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie 
okna,  
– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 5-6 cm lecz nie mniej niż  4 cm, 
– mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne, 
  
– miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami 
rozprężnymi i silikonem, 
– połączenia boczne parapetu z ościeżami oraz w narożu (okno – mur – parapet) powinny 
zapewniać ciągłość uszczelnienia (przykłady uszczelnienia parapetu zewnętrznego na styku 
z ościeżem przedstawione są w pkt. 4.4.1. Warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi 
balkonowych”, wydanie ITB – 2011 r.), 
– przy oknach z kształtowników aluminiowych lub z PVC kołnierz parapetu powinien być 
wprowadzony pod profil progowy ościeżnicy (wywinięcie kołnierza na profil ramy 
ościeżnicowej bez dodatkowego uszczelnienia taśmami rozprężnymi i silikonem nie 
zapewnia szczelności połączenia), 
– przy oknach drewnianych kołnierz parapetu powinien być wprowadzony w miejsce tzw. 
wydry w ramiaku progowym, 
– osadzenie parapetu z kamienia lub elementów ceramicznych powinno być poprzedzone 
ułożeniem na styku ościeżnicy i ościeża izolacji przeciwwilgociowej wywiniętej na 
kształtownik progu ościeżnicy, tak jak w obróbkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej 



specyfikacji technicznej). 
Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 
– zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być 
rozmieszczone co 250 cm), 
– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 
– wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 
– dostosowanie połączeń końcowych parapetów z ościeżami do konkretnego rozwiązania 
elewacji. 
UWAGA: Przykłady szczegółów zamocowania i uszczelnienia parapetów zewnętrznych 
przedstawione są w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B 
– Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2011 rok 
oraz w dokumentacjach systemowych (producentów systemów). 
5.4.2. Parapety wewnętrzne 
Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu 
na obwodzie okna, z uwzględnieniem uszczelnienia pod progiem ościeżnicy. 
Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z 
rozwiązaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z 
wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do przedostawania się wody 
i pary wodnej do przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 
UWAGA: Przykłady szczegółów zamocowania i uszczelnienia parapetów wewnętrznych 
przedstawione są w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B 
– Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2011 rok 
oraz w dokumentacjach systemowych. 
5.4.3. Obróbki progów drzwi 
Progi balkonowe ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych, trudnych 
do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna więc zawierać szczegółowe rozwiązania 
sposobów obrobienia tych miejsc. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi balkonowych 
Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi balkonowych należy ocenić stan ścian i 
przygotowania ościeży do robót montażowych oraz przeprowadzić kontrolę wyrobów i 
materiałów wykorzystywanych w tych robotach. 
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi balkonowych 
Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 
– rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan 
wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi), 
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 
  
6.2.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić: 
– zgodność okien i drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją 
techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 
– zgodność okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją 
techniczną, 
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty 



świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobów używanych w robotach montażowych, 
– stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy 
przydatności materiałów uszczelniających. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub 
  
instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu 
prawidłowości wykonania: 
– podparcia progu ościeżnicy, 
– zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania 
odstępów między łącznikami mechanicznymi), 
– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 
– uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze 
szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i 
przestrzegania zaleceń technologicznych, 
– obróbek progu drzwi balkonowych, 
– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 
– jakości robót montażowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi, według pkt. 5.4. 
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2011 rok: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na 
podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości 
elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie, 
c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości 
przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy 
długości powyżej 2 m, 
d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie 
skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, otwarte skrzydło nie powinno pod 
własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 
e) sprawdzenie szczelności zamontowanego okna/drzwi i prawidłowości regulacji okuć – 
zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając szczelność 
między tymi elementami. 



Wyniki badań powinny być porównane z niniejszymi wymaganiami, a także podanymi w pkt. 5. 
oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi balkonowych 
Powierzchnię okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych: 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie 
ościeżnicy na całym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) 
szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu 
okien i drzwi balkonowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej 
specyfikacji, a wyniki tych badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.5. 
niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, 
uszczelnienie i izolację okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na 
przystąpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących). 
  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badania. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.). 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją 
techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 



8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 
− wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze 
stron umowy. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej 
oraz dokonać oceny wizualnej. 
Montaż okien i/lub drzwi balkonowych powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań 
są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny 
być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność 
regulacji okuć), usunąć niezgodności robót montażowych z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna 
i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie 
ograniczają funkcjonalności i trwałości okien i drzwi balkonowych zamawiający może wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia 
w stosunku do ustaleń umownych, 
  
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
demontażu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich 
ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi balkonowych z 
zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po użytkowaniu 
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z 



uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-79. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie montażu okien i/lub drzwi może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.3. Podstawy rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu montażu 
okien i/lub drzwi balkonowych 
Wariant 1 
Podstawy rozliczenia montażu okien i/lub drzwi stanowią określone w dokumentach 
umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilości wykonanych robót zaakceptowane przez 
zamawiającego. 
Ceny jednostkowe montażu okien i/lub drzwi balkonowych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
– zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem, 
– ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz 
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 
  
– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
– obrobienie progów drzwi balkonowych, 
– regulację skrzydeł i okuć, 
– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej 
specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami producentów i 
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji), 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
 



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1. PN-EN 107:2002 Metody badań okien – Badania 
mechaniczne (oryg.). 
2. PN-EN 410:2001 
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 
Szkło w budownictwie – Określenie 
świetlnych i słonecznych właściwości 
oszklenia. 
3. PN-EN ISO 717-1:1999 
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 
Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej 
w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych – Izolacyjność od 
dźwięków powietrznych. 
4. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza 
– Metoda badania. 
5. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda 
badania. 
6. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne 
otwieranie i zamykanie – Metoda badania. 
7. PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i 
żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne. 
 
8. PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i 
 PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010 żaluzji – Obliczanie współczynnika 
przenikania ciepła – Część 2: Metoda komputerowa dla ram. 
9. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność Klasyfikacja. 
10. PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001/AC:2006 
Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja. 
11. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie 
wiatrem – Metoda badania. 
12. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – 
Wymagania i klasyfikacja. 
13. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy 
uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 1: Wymagania 
eksploatacyjne i klasyfikacja. 
14. PN-EN ISO 12567-1:2010 PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 
Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi 
– Określanie współczynnika przenikania 
ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 1: 
Kompletne okna i drzwi (oryg.). 
 
15. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi 
– Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 2: 
Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny. 
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Umowa 
---WZÓR--- 

 
W dniu ………………………..r. w Wyszkowie pomiędzy: 
 
Miejsko -  Gminną Biblioteką Publiczną im. Cypriana Norwida , z siedzibą 07-200 Wyszków, 
ul. Gen. J. Sowińskiego 80, NIP 762-17-47-905, zwaną dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowaną  przez: 

 Małgorzatę Ślesik-Nasiadko - Dyrektora 
 
a  firmą: ………….  z siedzibą w ………………….., ul. …………………, (…-……) ……………………, spółka 

wpisana do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy       pod numerem: ………………, REGON: 
……………………...,                             NIP: ………………., o kapitale zakładowym w kwocie 
……………………….. złotych, opłaconym w całości / do kwoty………………… , 
reprezentowaną przez: 

 ………………………………….. - …………………………………………..   
 
/albo/ 
Panem/ Panią …………………., prowadzącym(ą) działalność gospodarczą pod firmą: 

…………………….., z siedzibą w ………………………, przy ul.  ……………………….., NIP: 
……………………….., REGON ………………………., zamieszkałym(ą) przy ul. 
………………………., (..-….) …………………………. , PESEL: ………………………. 

 
Zwanym(ą) dalej „Wykonawcą”. 
 

w wyniku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego                     
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) została zawarta Umowa następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz 
Zamawiającego i przekazać mu zadanie inwestycyjne pn „Wymiana stolarki okiennej              
i drzwiowej realizowana w ramach zadania – „Poprawa warunków termicznych budynku 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Wyszkowie i dostosowanie 
niektórych pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajeć”. 

2. Dla uniknięcia wątpliwości Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót                    
i czynności, które będą konieczne do kompletnego i zgodnego z prawem wykonania 
Przedmiotu Umowy. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych niniejsza Umową określa: 

1) Dokumentacja projektowa. 
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 
3) Kosztorys ofertowy wraz z ofertą przetargową. 
4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

 stanowiące integralną część niniejszej Umowy. 
4. Termin zakończenia robót stanowiących przedmiot Umowy ustala się na dzień 

28.06.2019 r. 
 

§ 2 
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1. Za wykonanie robót objętych niniejszą Umową ustala się wynagrodzenie kosztorysowe 
brutto  w wysokości 338 250,01 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy, dwieście 
pięćdziesiąt zł, 01/100), przy stawce  VAT 23%. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1  zostało określone na podstawie dokumentacji 
projektowej, przedmiaru robót, STWiOR, SIWZ, kosztorysu ofertowego sporządzonego 
przez Wykonawcę i złożonego do przetargu nieograniczonego w dniu 14.03.2019 r.  

3. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone w kosztorysie powykonawczym sporządzonym 
w oparciu o ceny jednostkowe robót wyszczególnione w kosztorysie ofertowym oraz ilości 
rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. W kwotę wynagrodzenia wskazanego                     
w ust. 1, nawet jeśli nie są wyszczególnione w kosztorysie Wykonawcy, wliczone są 
również koszty wszelkich czynności niezbędnych do kompleksowej realizacji Przedmiotu 
Umowy, a w tym m.in. odbiory, atesty, próby, opłaty urzędowe, koszty robót 
przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, 
załadunku, transportu i ręcznego rozładunku materiałów rozbiórkowych, 
zagospodarowania placu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikającym                      
z realizacji obiektu bez wyłączania z eksploatacji. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Umowy, a także oddziaływania 
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Żadne 
niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych zostanie obliczone w oparciu 
o czynniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku gdy 
w kosztorysie ofertowym na roboty dodatkowe wystąpią elementy których nie było                       
w zamówieniu podstawowym – ceny tych elementów nie mogą przekraczać średnich cen 
publikowanych przez wydawnictwo „Sekocenbud” z kwartału poprzedzającego zawarcie 
Umowy na roboty dodatkowe, zaś w przypadku konieczności wbudowania materiałów 
nie ujętych w tym wydawnictwie - ich ceny muszą być ustalone z zachowaniem tych 
samych norm, standardów, parametrów i wskaźników cenotwórczych co w Umowie,                     
a jednocześnie zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
 

§ 3 
1. Do zawarcia przez Wykonawcę Umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, stosuje się              

art. 6471 § 2 kodeksu cywilnego oraz art. 143a - 143d ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Za działania podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak                        
za działania własne. 

2. Wykonawca jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane.  

3. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do Umowy                                  
o podwykonawstwo. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do Umowy o podwykonawstwo z terminem 
określonym powyżej uważa się za akceptację projektu Umowy przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy                                            
o podwykonawstwo w terminie 7 dniu od dnia jej zawarcia. 



 

 

Strona 3 z 15 

 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę Umowy                                              
o podwykonawstwo nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej uważa się, że zaakceptował 
tą Umowę. 

7. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę sprzeciwu wniesionego przez 
Zamawiającego do Umowy o podwykonawstwo Zamawiający nie wyrazi zgody                                  
o podwykonawstwo. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy                                   
w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi,                            
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo                           
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego                                    
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegających niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy Umów                            
o podwykonawstwo w zakresie dostaw i usług o wartości większej niż 50 000 zł. 

10. Do zmian postanowień Umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu 
wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub potwierdzone podpisem Wykonawcy 
dowody zapłaty (to jest księgowe potwierdzenia zapłaty, wydruki przelewów) 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), biorącym 
udział w realizacji części lub całosci zamówienia, na podstawie którego wystawiona 
została faktura Wykonawcy. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy) lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w 
uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z 
umów o podwykonawstwo. 

12. Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający 
zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się                            
z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio od Zamawiającego, z tym,                                         
że Zamawiający zapłaci kwotę żądaną, ale nie wyższą niż kwota zapisana                                    
w kosztorysie ofertowym, złożonym przez Wykonawcę, o którym mowa w § 1 ust. 3 
pkt 3 Umowy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej,  uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 13, 
Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty  lub podmiotu, którego 
płatność się należy. 

15. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli 
Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte 
wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 13 uwag                      
w sposób wystarczający wskazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 
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Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia bez odsetek 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

16. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych 
polskich (PLN). 

17. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający 
potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 
Podwykonawców, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

19. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany   w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od daty 
dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury                   
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

 
§ 4 

1. Zamawiający  zobowiązuje  się do: 
1) Przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do dnia ……………………..r. 
2) Dostarczenia Wykonawcy dokumentacji projektowej, dziennika budowy. 
3) Zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego, który  sprawował będzie ……………………….. 

2. Opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu placu budowy  w stosunku  do terminu 
określonego w ust. 1 pkt 1, spowoduje  przesunięcie terminu  zakończenia  Przedmiotu 
Umowy  o taką  samą ilość dni. 

3. Zmiana na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie skutkuje zmianą Umowy. 
Zamawiający o ewentualnej zmianie powiadomi pisemnie Wykonawcę w ciągu 3 dni 
roboczych od wystąpienia ww. okoliczności. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy przy utrzymaniu ciągłości 
pracy pracowników Wykonawcy z ograniczeniem do minimum uciążliwości wynikających 
z realizacji Przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu wszelkich 
informacji na temat ciążących na Zamawiającym obowiązków wynikających z przepisów 
prawa budowlanego oraz norm branżowych, dotyczących Przedmiotu Umowy. 

3.  W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca  zobowiązuje się także do: 

1) Ustanowienia Kierownika Budowy w osobie: ……………………………... Zmiana                                     
na stanowisku Kierownika Budowy nie skutkuje zmianą Umowy. Wykonawca                          
o ewentualnej zmianie powiadomi pisemnie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych                        
od wystąpienia ww. okoliczności. 

2) Wykonania przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym  w niniejszej Umowie. 
3) Wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wynikającymi 

z obowiązujących przepisów technicznych, norm techniczno-budowlanych oraz Prawa 
Budowlanego, a także zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. 

4) Koordynowania i kierowania zgodnie z postanowieniami Umowy, pracami 
realizowanymi przez podwykonawców (jeśli dotyczy). 

5) Naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego własnym staraniem i na własny 
koszt zniszczonego lub uszkodzonego majątku Zamawiającego. 
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6) Ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za szkody odniesione przez osoby trzecie                    
w wyniku realizacji robót będących Przedmiotem Umowy. 

7) Odsunięcia od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji                  
lub z innego powodu, zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu 
Przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku jeżeli pracownik Wykonawcy jest 
po spożyciu alkoholu. 

8) Stosowania się do zaleceń i uwag Zamawiającego oraz ustanowionych przez niego 
inspektorów nadzoru związanych z realizowanymi pracami. 

9) Zwrócenia otrzymanej Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich dokumentów 
sporządzonych oraz otrzymanych od Zamawiającego w celu wykonania Przedmiotu 
Umowy po zakończeniu robót lub rozwiązaniu Umowy. 

10) Organizacji i urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt, w 
szczególności: 
a) ochrony mienia i zabezpieczenia p.poż., 
b) ustalenia i utrzymania ogólnego porządku na placu budowy i terenie bezpośrednio 

przylegającym do placu budowy oraz w pomieszczeniach, w których wykonywane 
będą roboty, 

c) Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych 
robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość ich oznakowania przez cały 
okres trwania realizacji Przedmiotu Umowy, 

d) ostatecznego uporządkowania terenu budowy nie później niż w terminie odbioru 
końcowego. Wykonawca, od dnia przekazania terenu budowy zgodnie z § 4 ust. 1 
pkt 1 Umowy, zobowiązuje się utrzymywać ład i porządek, usuwać na swój koszt 
wszelkie śmieci, odpady, opakowania i inne pozostałości po zużytych materiałach. 
W przypadku zaniechania, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez 
Zamawiającego na koszt Wykonawcy.      

11) Pozyskania i dostaw na plac budowy, na własny koszt, w zakresie i terminach  
gwarantujących  wykonanie  robót,  materiałów i urządzeń spełniających wymogi 
ustawy Prawo Budowlane i przepisów szczególnych oraz zapewniających uzyskanie 
standardów jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. Przed 
wbudowaniem materiałów i urządzeń Wykonawca musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

12) Nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy. 
13) Prowadzenia na bieżąco, przechowywania i udostępniania upoważnionym 

przedstawicielom Zamawiającego dokumentacji budowy, na którą składają się: 

 dziennik budowy, 

 dokumentacja wbudowanych wyrobów budowlanych (np. deklaracje zgodności, 
atesty, certyfikaty na wbudowane urządzenia), 

 protokoły odbiorów robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencja przechowywana na budowie związana z realizacją Przedmiotu 
Umowy. 

14) Dokumentacja robót, o której mowa w pkt 13 powyżej będzie przechowywana                          
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

15) Wykonawca zobowiązuje się udostępnić wszelkie dokumenty dotyczące realizacji 
Przedmiotu Umowy, w tym wskazane w pkt 13 Zamawiającemu na każde jego 
żądanie oraz ustanowionych przez niego inspektorów nadzoru. 

16) Przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy (zgodnego z Umową i ze stanem 
faktycznym) najpóźniej w terminie określonym w § 1 ust. 4.  
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17) Naprawy dróg zniszczonych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy (jeśli zachodzi 
taka konieczność). 

18) Zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim upoważnionym przez niego osobom                             
i innym uczestnikom procesu budowlanego oraz audytorom i kontrolującym, dostępu                               
do terenu budowy i każdego miejsca, gdzie roboty związane z wykonaniem 
Przedmiotu Umowy będą prowadzone. 

 
§ 6 

1. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania warunków Umowy przez 
Wykonawcę, Zamawiający wezwie go do zaprzestania naruszania warunków Umowy, 
określając odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego 
terminu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części                                           
z uwzględnieniem treści ustępów niniejszego paragrafu. 

2. Za naruszanie warunków Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia w całości 
lub w części od Umowy z winy Wykonawcy uważa się w szczególności zaistnienie 
któregokolwiek z poniższych zdarzeń: 
1) Wykonawca odmówi protokolarnego przejęcia Placu Budowy bądź też go nie 

przejmie w umówionym terminie zgodnie z Umową. 
2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 2 tygodni                      

od przekazania terenu budowy albo też nie kontynuuje robót z przyczyn leżących                
po jego stronie i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni. 

3) Wykonawca nie spełnia wymagań odnośnie jakości w realizacji Przedmiotu Umowy. 
4) Wykonawca nie realizuje inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, Umową                          

i zaleceniami Zamawiającego, lub w sposób rażący narusza ich postanowienia oraz 
pomimo wezwania Zamawiającego do usunięcia nieprawidłowości, złożonego                              
na piśmie, nie usunie ich w wyznaczonym terminie. 

3. Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie                          
o odstąpieniu musi być złożone w terminie do 80 dni od powzięcia przez Zamawiającego 
informacji o przesłance uprawniającej do odstąpienia od Umowy.  

4. Wykonawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający 
będzie w zwłoce z wypłaceniem należności na podstawie prawidłowo wystawionych 
faktur w okresie dłuższym niż 30 dni, a pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do 
zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego 15-dniowego terminu płatności, wezwanie 
pozostało bezskuteczne. 

5. Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy jest skuteczne z dniem doręczenia drugiej Stronie 
zawiadomienia w tym przedmiocie. Pod rygorem nieważności musi być dokonane                             
w formie pisemnej oraz musi zawierać uzasadnienie. Zamawiający zachowuje w tym 
przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas 
wykonanych. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w innych przewidzianych 
Umową lub przepisami prawa przypadkach. 

7. W przypadku rozwiązania albo odstąpienia od Umowy Strony obowiązane są do 
podjęcia następujących czynności: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. 
2) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane. 
3) W terminie 14 dni od dnia rozwiązania albo od odstąpienia od Umowy Zamawiający 

przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót                   
w toku wg. stanu na dzień zakończenia Umowy wraz z zestawieniem wartości 
prawidłowo wykonanych prac według stanu na dzień rozwiązania albo od 
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odstąpienia, wówczas podpisany przez obie Strony protokół inwentaryzacji prac w 
toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Jeżeli 
Wykonawca dwukrotnie nie przystąpi do czynności inwentaryzacji robót w toku 
uznaje się, że wyraża zgodę na brzmienie protokołu inwentaryzacji sporządzonego 
przez Zamawiajacego. 

4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie na swój koszt z terenu 
budowy materiały oraz urządzenia przez niego dostarczone i niezainstalowane w 
ramach wykonania Przedmiotu Umowy. 

5) W terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Vat w 
oparciu o sporządzony protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 
zakończenia Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę, która pokryje wartość 
zakończonych i odebranych, a nie zapłaconych jeszcze przez Zamawiającego robót. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach: 
1) w przypadku niedotrzymania terminów zakończenia prac w określonych w § 1 ust. 4 

(brak zgodnego z Umową i ze stanem faktycznym zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego) w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1,                           
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym                  
lub w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji: w wysokości 0,2% wartości 
wadliwego elementu, licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad; za element 
należy rozumieć pozycję kosztorysu ofertowego do przetargu, 

3) 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, za rozwiązanie lub odstąpienie     
od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w sytuacjach opisanych                                     
w przepisach kodeksu cywilnego lub § 6 niniejszej Umowy, 

4) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,2% wartości brutto 
umowy Wykonawcy z Podwykonawcą za każdy dzień zwłoki w terminie, o którym 
mowa w umowie Wykonawcy z Podwykonawcą, 

5) nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo                           
lub projektu jej zmiany w wysokości 5000 zł, 

6) nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                             
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5000 zł, 

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości                   
5000 zł, 

8) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1  za każdy 
dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty. 

2. W przypadku dochodzenia kary z tytułu rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej                                
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara tylko                       
z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od Umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość  zastrzeżonych 
kar umownych, o których mowa wyżej.      

4. Wszelkie kary umowne należne w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy trwają 
pomimo odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 
wymienionych w ust. 1 z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

6. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót,                 
ani z innych zobowiązań umownych. 
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§ 8 

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy terminy wykonania robót zanikających 
oraz robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez   
Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego. Przystąpienie do sprawdzenia powinno nastąpić                 
nie później niż w terminie  3 dni  roboczych od ww. wpisu.  

2. Wykonanie robót o których mowa w ust. 1 stwierdza się wpisem do dziennika budowy                
lub protokolarnie, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót                 
lub inne przepisy techniczno – budowlane.  

 
§ 9 

1. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu Umowy nastąpi w formie protokołów odbioru 
robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przed odbiorem przewidziane w przepisach 
próby i sprawdzenia powierzonych do wykonania robót, o czym zawiadomi Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy przed wyznaczonym terminem                  
na dokonanie prób i sprawdzeń. Gotowość do dokonania prób i sprawdzeń musi być 
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych 
prób i sprawdzeń, Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. 
Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym musi zostać dokonane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O zakończeniu prac i osiągnięciu gotowości do 
odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na piśmie. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu, 
najpóźniej na 3 dni robocze przed odbiorem końcowym, dokumentów pozwalających                      
na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru będącego przedmiotem 
zamówienia, a w szczególności: 
1) dziennika budowy, 
2) dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, 

potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, 
3) certyfikaty, atesty na dostarczone i wbudowane materiały, urządzenia, 
4)  deklaracje zgodności, świadectwa jakości na dostarczone i wbudowane materiały, 

urządzenia, orzeczenia o jakości materiałów i urządzeń, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, karty techniczne potwierdzone przez producenta; 

5) kosztorysu powykonawczego, 
5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie do 14 dni od daty 

pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru, 
potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
§ 10 

1. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru, który powinien zawierać ustalenia  
poczynione w toku odbioru. 

2. Kopię protokołu odbioru końcowego podpisanego przez strony (potwierdzoną                             
za zgodność z oryginałem), Zamawiający doręcza Wykonawcy w ciągu  3 dni roboczych   
od zakończenia odbioru.  

§ 11 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia                                      
– Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i wyznaczyć na to termin, a 
po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  



 

 

Strona 9 z 15 

 

 
§ 12 

1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru, wad nie nadających się do usunięcia, 
Zamawiający może: 
1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem: 

 obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, technicznej i estetycznej, lub 

 żądać od Wykonawcy przedłużenia odpowiednio okresu gwarancji (i ewentualnie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). 
Wykonawca w okresie przedłużonej gwarancji odpowiada również za 
pogorszenie się stanu powyższej wady, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie                                                           
z przeznaczeniem: 

 odstąpić od Umowy w terminie dwóch miesięcy od daty zakończenia protokołu 
odbioru, zawiadamiając o tym właściwy organ nadzoru budowlanego, 

 lub żądać wykonania, na koszt Wykonawcy, przedmiotu Umowy od nowa, 
zachowując w obu przypadkach prawo domagania się od Wykonawcy 
naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia i istnienia wad. 

2. Wadą nienadającą się do usunięcia jest wada, której naprawa, usunięcie                                                 
lub doprowadzenie do stanu bez wady stanowi koszt większy niż 70% wartości Umowy                        
lub taka, której z przyczyn technicznych nie da się usunąć bez względu na koszty. 

3. Wykonawca zapewni odpowiednie urządzenia i przyrządy, potencjał ludzki oraz 
materiały niezbędne do zbadania jakości wykonanych robót. 

4. Odbiór Przedmiotu Umowy uważa się za dokonany po podpisaniu przez strony 
protokołu odbioru końcowego obiektu bez wad lub podpisaniu protokołu z usunięcia 
wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego obiektu. 

5. Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności                
za wszelkie błędy i nieprawidłowości popełnione w trakcie wykonywania robót, a skutki 
z tego wynikające obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

 
§ 13 

1. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi                     
za wady Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot Umowy. Dla 
uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca udziela Zamawiającemu 
gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane do wykonania Przedmiotu 
Umowy materiały i urządzenia na okres 5 lat począwszy od daty podpisania protokołu 
odbioru końcowego. Do uprawnień z tytułu rękojmi strony odpowiednio stosują przepisy 
Kodeksu Cywilnego. W przypadku odstąpienia od Umowy, okres gwarancji wykonanych 
przez Wykonawcę robót budowlanych oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, liczy 
się od daty protokołu inwentaryzacji robót, zawartego zgodnie z § 6 ust. 7 pkt 3 Umowy. 

3. Uprawnienia z tytułu gwarancji jakości wygasają po upływie 5 lat licząc od dnia 
zakończenia czynności odbioru i przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy.  

4. Istnienie wady powinno być potwierdzone protokolarnie. O dacie oględzin i spisania 
protokołu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie na 5 dni roboczych wcześniej.                               

5. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji i rękojmi jakichkolwiek wad lub usterek                    
w Przedmiocie Umowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę  (faksem lub pisemnie                    
lub e-mailem) o powstałych wadach lub usterkach a Wykonawca zobowiązuje się do ich 
usunięcia niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 5 dni roboczych a wad 
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szczególnie uciążliwych lub zagrażających życiu lub zdrowiu – natychmiast.                                            
W uzasadnionych wypadkach Zamawiający może wyznaczyć inny termin usunięcia wady. 

6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający 
może zlecić usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Powyższe nie powoduje utraty gwarancji i rękojmi. Nie pozbawia to Zamawiającego 
prawa obciążenia Wykonawcy przewidzianymi Umową karami umownymi oraz żądania 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z gwarancji lub rękojmi  Wykonawca dostarczył 
Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych 
napraw lub usunięcia usterek, termin gwarancji i rękojmi biegnie na nowo od chwili 
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zakończenia naprawy lub usunięcia usterki. Jeżeli 
Wykonawca wymienił lub naprawił część rzeczy, postanowienie powyższe stosuje się 
odpowiednio do części wymienionej lub naprawionej. W pozostałych przypadkach okres 
gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o okres wykonania naprawy, liczony od dnia 
zgłoszenia wady, do dnia, w którym Wykonawca odda Zamawiającemu rzecz wolną                             
od wad.   

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady także                                          
po upływie terminów gwarancji i rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem 
terminów, w szczególności jeżeli zawiadomił  Wykonawcę o wadzie Przedmiotu Umowy 
poprzez zawiadomienie Wykonawcy przed upływem tych terminów, wskazując wadę. 
Wykonawca może nie uznać reklamacji wyłącznie wtedy, gdy udowodni 
Zamawiającemu, że wady powstały z wyłącznej winy Zamawiającego bądź, gdy powstały 
wyłącznie w wyniku działania siły wyższej. 

9. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5 komisja powołana przez Zamawiającego                    
z udziałem Wykonawcy dokona odbioru prac polegających na usunięciu wskazanych 
usterek lub wad. Z czynności odbioru Strony sporządzą protokół,. 

10. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują 
dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres 
gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. Jeżeli warunki gwarancji 
udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują krótszy okres gwarancji 
niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji udzielony przez 
Wykonawcę. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na ich koszt. 
12. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego.  
13. Okres i bieg rękojmi jest równy okresowi i biegowi gwarancji.  
 

§ 14 
1. Zamawiający uprawniony jest do wykonania robót budowlanych na koszt i ryzyko 

Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad zgodnie z zasadami 
określonymi w § 13 lub w trakcie protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad ujawnione 
zostanie, iż którakolwiek z wad nie została usunięta skutecznie. 

2. Zamawiający uprawniony jest do wykonania robót budowlanych na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. 

 
§ 15 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % 
zaoferowanej ceny brutto za Przedmiot Umowy, tj. 33 825 zł. 

2. Wykonawca zabezpieczenie wykonania Umowy wniósł w formie: …………………………….. 
3. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po przekazaniu 

robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych. 
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Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone po upływie okresu rękojmi. 
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w gotówce 

wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej                   
za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy. 

5. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się należycie z wykonania Umowy lub obowiązków wobec 
Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji jakości, kwota 
zabezpieczenia przeznaczonego do zwrotu ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu                         
o wartość roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tego tytułu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, a w przypadku uchybienia temu 
obowiązkowi Zamawiający może domagać się od Wykonawcy kary umownej, stosownie 
do § 7. 

7. W przypadku przedłużenia terminu wykonania Umowy, określonego w § 1 ust. 3 na 
podstawie aneksu, Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem aneksu do Umowy 
do przedłożenia zabezpieczenia z terminem odpowiednio wydłużającym okres 
zabezpieczenia pod rygorem odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych                                    
od Wykonawcy.  

8. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wpłacić na konto nr: 

 ..................................................................................... 

§ 16 
Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonanych prac. 
 

§ 17 
1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie robót nastąpi na podstawie faktury wystawianej 

przez Wykonawcę  
2. Podstawę do zapłaty robót stanowi prawidłowo wystawiona faktura wraz                                  

z załącznikami: 
1) protokołem odbioru podpisanym na dowód wykonania robót przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy, 
2) kosztorysem powykonawczym podpisanym na dowód sprawdzenia wykonania robót 

(zgodnie z kosztorysem ofertowym załączonym do Umowy) przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego  i Kierownika Budowy, 

3) dokumentami na podstawie, których można stwierdzić prawidłowość wykonanych 
robót: 

 certyfikaty i atesty na dostarczone i zastosowane materiały; 
3. Termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosić 30 dni licząc od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami, określonymi    w ust. 2 i 4,  § 9 ust. 4 i § 3 
ust. 11 Umowy, przelewem na konto Wykonawcy. Strony ustalają, że 30-dniowy termin 
biegnie od daty dostareczenia ostatniego z dokumentów, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

4. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 18 

Za roszczenia osób trzecich wynikłe z nienależytego wykonania Umowy odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca. 
 

§ 19 
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Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego wymaga 
zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 20 

1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem unieważnienia, zmiana postanowień niniejszej 
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
chyba, że zmiana została przewidziana w SIWZ, w tym: 
1) Zmiany w zakresie ceny zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany 

jest skutkiem zmiany przepisów prawa (w tym podatku VAT). 
2) Zmiany w określeniu danych stron Umowy, o ile zasadność tej zmiany wynika                            

z przepisów prawa na skutek np. połączenia, przekształcenia lub zmiany firmy bądź 
siedziby strony. 

3) Zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku: 
a) jeżeli wykonanie robót dodatkowych wpłynie na termin wykonania zamówienia 

podstawowego,  
b) wystąpienia okoliczności wynikających z anomalii pogodowych uniemożliwiających 

realizację robót przez okres dłuższy niż 1 tydzień. Wstrzymanie robót z tego 
powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

c) jeżeli z powodu anomalii pogodowych wykonanie robót mogłoby grozić 
powstaniem szkody, 

d) jeżeli zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 
następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian 
Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą 
mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, 

4) Zmiany zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny),                                                       
a w przypadku zwiększenia wynagrodzenia, pod warunkiem zmiany w planie 
wydatków majątkowych Zamawiającego, jeżeli dla należytego wykonania zamówienia 
konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót. 

5) Konieczności zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań        
niż wskazane w dokumentacji technicznej i ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. 

6) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 
wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne                             
i zostały spełnione warunki określone w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres 
trwania przyczyn. 

7) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest                                                   
do udokumentowania zaistnienia okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień 
zawartej Umowy musi być wyrażony na piśmie.  

2. Zamawiający może dokonywać nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej                                     
i specyfikacjach technicznych, które nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu ust. 1 
powyżej, nie mają wpływu na zakres, termin realizacji i wartość Umowy. 

3. Przed wprowadzeniem zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych, o których mowa w ust. 2 powyżej Zamawiający winien uzgodnić te zmiany 
z autorem dokumentacji. 

 

 

§ 21 
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Klauzule społeczne 
 

1. W celu realizacji zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Wykonawca lub Podwykonawca jest 
zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności 
polegające na realizacji przedmiotu zamówienia tj. montaż okien. 

2. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu na jego 
żądanie, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy listę osób wykonujących 
wskazane czynności. 

3. W celu udokumentowania zatrudnienia na umowę o pracę wskazanych osób, 
Wykonawca lub Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu zanonimizowaną umowę                      
o pracę wskazanych pracowników. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli 
Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. Dopuszcza się zmianę osoby/osób o której mowa w ust. 1, wykonującej przedmiot 
zamówienia. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą 
udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany 
powiadomić o tym fakcie Zamawiającego (pisemnie, e-mailem, faksem) w terminie 5 
dni, licząc od dnia w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. 

6. Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 21 dni od dnia powiadomienia, o którym 
mowa w ust. 5  jest zobowiązany zatrudnić osobę nieprzerwanie przez cały okres 
trwania umowy. 

7. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia               
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
czynności, lub udokumentowanie zatrudnienia Zamawiający przewiduje kary umowne 
dla Wykonawcy w wysokości kwoty  minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  oraz liczby miesięcy                                   
w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – kary 
będą naliczane za każdą osobę poniżej liczby wymaganych  pracowników zatrudnionych 
na umowę o pracę. 

8. W przypadku powtarzających się naruszeń o których mowa w ust. 7 Zamawiający 
zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym. 

 
 

§ 22 
Ochrona danych osobowych 

 
1. Strony powierzają sobie wzajemnie przetwarzanie danych osobowych Przedstawicieli 

Stron wyłącznie w zakresie tam wskazanym i w celu należytego wykonywania Umowy. 
2. Zamawiający powierza ponadto Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe 

pracowników i współpracowników, do których Wykonawca może mieć dostęp                         
w związku  z wykonywaniem Umowy, w zakresie: 
1) imię i nazwisko; 
2) adres e-mail służbowy; 
3) numer telefonu służbowego; 
4) nr PESEL; 
5) inne dane osobowe, które Zamawiający w sposób wyraźny przekaże na mocy 

odrębnej umowy Wykonawcy celem ich przetwarzania, jeżeli przetwarzanie takich 
danych okaże się celowe ze względu na należyte wykonanie Umowy przez 
Wykonawcę. 
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3. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone dane osobowe wyłącznie w celu wykonania 
Umowy i wyłącznie na polecenie Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych                 
w zakresie i celu nie szerszym nie określone w Umowie, na podstawie umowy zawartej                    
w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zapewniającej poziom ochrony 
przetwarzanych danych nie niższy, niż przewidziany Umową, w szczególności niniejszym 
punktem oraz z zastrzeżeniem, że osoby którym takie dalsze przetwarzanie danych 
zostało powierzone będą ponosić odpowiedzialność na zasadach tożsamych                                          
z odpowiedzialnością administratora danych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) przestrzegania przy przetwarzaniu danych osobowych przepisów ustawy z dnia                                

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych [dalej również jako „Ustawa 
RODO”], oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności 
dotyczących wdrożenia zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, a także 
wszelkich innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz 
prawa Unii Europejskiej, a w przypadku zmiany tych przepisów, zobowiązuje się 
dostosować podejmowane działania do zmienionych przepisów, w szczególności 
zobowiązuje się, że od dnia 25 maja 2018 roku dane osobowe przetwarzał będzie                    
w zgodzie z rozporządzeniem unijnym w sprawie ochrony danych osobowych 
(RODO), 

2) zapewnienia poufności powierzonych danych osobowych, w tym posługiwania się 
przy przetwarzaniu danych osobowych wyłącznie osobami, które zobowiązały                                                 
się do zachowania poufności, 

3) posługiwania się przy przetwarzaniu danych osobowych wyłącznie osobami 
posiadającymi stosowne upoważnienie oraz prowadząc ewidencję tych osób 
zgodnie  z przepisami Ustawy RODO, 

4) zachowania najwyższej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych, 
5) udzielania niezwłocznych informacji na każde żądanie Zamawiającego, dotyczące 

sposobu przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę, stosowanych przez 
niego zabezpieczeń oraz treści dokumentacji w zakresie ochrony danych 
osobowych, 

6) niezwłocznego przedstawienia Zamawiającemu na jego każde żądanie wymaganej 
prawem dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, 

7) udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w związku z naruszeniami zasad 
ochrony danych osobowych oraz niezwłocznego usuwania wszelkich naruszeń 
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 

8) informowania Zamawiającego, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 4 godzin                    
o każdym zdarzeniu powodującym lub grożącym naruszeniem zasad ochrony 
danych osobowych, w szczególności ich poufności. Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących zdarzenia 
i/lub obowiązku zachowania poufności i zastosować się do środków zaradczych 
określonych przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy 
ponosi odpowiedzialność jak administrator tych danych, to jest jak Zamawiający. 

7. Zamawiający jest uprawniony do przekazywania Wykonawcy pisemnych wytycznych lub 
zasad ochrony danych osobowych, do których Wykonawca obowiązany jest się 
stosować. 

8. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli, czy środki zastosowane przez 
Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych 
spełniają postanowienia właściwych przepisów.  



 

 

Strona 15 z 15 

 

9. Po kontroli, o której mowa w ust. 8 Zamawiający może przekazać Wykonawcy zalecenia 
pokontrolne w formie pisemnej oraz określić termin ich realizacji.  

10. Jeżeli w związku z wykonaniem Umowy konieczne będzie powierzenie Wykonawcy przez 
Zamawiającego innych danych osobowych, Strony zawrą odrębną odpowiednią umowę 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zapewniającej poziom ochrony 
przetwarzanych danych nie niższy, niż przewidziany Umową, w szczególności niniejszym 
paragrafie. 

11. Po rozwiązaniu, zakończeniu lub odstąpieniu od Umowy, niezależnie od przyczyny, 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu, a następnie usunąć 
wszystkie dane osobowe powierzone do przetwarzania na podstawie Umowy oraz ich 
kopie z wszelkich posiadanych nośników oraz wszelkie wyniki przetwarzania danych 
osobowych. Po rozwiązaniu, zakończeniu lub odstąpieniu od Umowy Wykonawca nie 
będzie uprawniony do jakiegokolwiek przetwarzania danych osobowych powierzonych 
do przetwarzana na podstawie Umowy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca złoży 
odpowiednie oświadczenie, potwierdzające wykonanie ww. zobowiązania.  

12. W razie gdyby należyte wykonanie Umowy wymagało przetwarzania przez Wykonawcę 
innych danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, Strony zawrą 
niezwłocznie odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.    

 
§ 23 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i inne mające 
związek z Przedmiotem Umowy. 

§ 24 

Spory pomiędzy stronami rozstrzygał będzie Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 
 

§ 265 
Niniejsza Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz.                         
dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 
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