1

Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3-go Maja 9A , 83-400 Kościerzyna

Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
454 21000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Termomodernizacji budynku Muzeum Ziemi Kościerskiej znajdującego się
przy ul. Rynek 9, na dz. nr 334 obr. 11 w Kościerzynie-wymiana stolarki
okiennej

Opracował:
inż. Jędrzej Myszka

Maj 2015

.
PRACOWNIA

DeCADa

PROJEKTOWA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –Termomodernizacja budynku

2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT

WYMIANA OKIEN
1.

Wstęp.

1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót termomodernizacyjnych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych

2. Odbiory robót technologiczno-montażowych.
Przed przekazaniem do eksploatacji należy przeprowadzić następujące badania:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
- sprawdzenie materiałów,
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie łączeń i mocowań,
3. Ocena wyników badań.
Jeżeli badania opisane wyżej dadzą wynik dodatni, wówczas wykonane roboty zostaną
uznane za zgodne z wymogami. W przypadku gdy chociaż jedno z nich da wynik ujemny,
całość badanych prac lub tylko ich część zostanie uznana za wykonane nieprawidłowo.
Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami normy nie mogą być przyjęte. W
takim przypadku należy poprawić wykonane niezgodnie z warunkami prace i po
poprawieniu przedstawić do ponownego odbioru.
4.Wymiana starej stolarki okiennej.
Okna w obiekcie przewiduje się wymienić na okna z drewna klejonego koloru białego, z
odzwierciedleniem profili, kształtu i podziału okien istniejących, oszklone szybą zespoloną
podwójną a od wewnątrz ze skrzydłem jednoszynowym. Szprosy w oknach nr 1 (2 szt.) i nr 3
(1szt.) nie będą konstrukcyjne tylko naklejane na szybę z zewnątrz.
Wymiana stolarki okiennej spełni warunki odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 1627
rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014r.
(poz.1240).

Nowe okna powinny spełniać następujące parametry:
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Okna w obiekcie przewiduje się w całości wymienić na okna z drewna klejonego koloru
białego, z odzwierciedleniem profili, kształtu i podziału okien istniejących, zewnętrzne
skrzydła pojedyncze, rozwierane, a wewnętrzne skrzydła jednoramowe z szybką zespoloną.
Szczebliny na oknach frontowych będą naklejane na zewnętrznych skrzydłach na
zewnętrznej płaszczyźnie, na wewnętrznych skrzydłach na wewnętrznej płaszczyźnie.
o współczynniku przenikania ciepła U=1,0 W/(m2·K).
Okna na parterze wyposażyć w kontaktrony i podłączyć do istniejącej instalacji alarmowej.
Drzwi wewnętrznych i zewnętrznych nie przewiduje się wymienić.
Okna na parterze budynku:
- okna w klasie RC3 odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 1627,
- zamki dodatkowe (wpuszczane lub wierzchnie) w klasie 5 zabezpieczenia zgodnie z PN-EN 12209.
Okna na pozostałych kondygnacjach:
- okna w klasie RC1 odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 1627, z szybami P2A zgodnie z PNEN356,
- zamki dodatkowe (wpuszczane lub wierzchnie) w klasie 4 zabezpieczenia zgodnie z PN-EN 12209 i
klasie B zwiększonej odporności na włamanie.

Rozwiązania muszą uwzględniać Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed
pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów
oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. z
dnia 19 września 2014 r.).

Okna musza być wykonane wg normy PN- EN 14351-1 i spełniać wymagania wynikające z
zapisów tej normy.
Okucie zamontowane w oknach powinno umożliwić: otwieranie, uchylanie i zamykanie
skrzydeł. Ponadto mechanizm okucia powinien:
- blokować obroty klamki, uniemożliwiać uchylenie skrzydła gdy okno jest otwarte,
- umożliwić mikrowentylacje, aby po przekręceniu klamki w górę o 45 stopni od pozycji
poziomej, powstała miedzy ościeżnicą a skrzydłem ok. 3 mm szczelina, która zapewnia stały
dopływ świeżego powietrza; skrzydło pozostaje w tej pozycji dzięki specjalnemu zaczepowi
rozszczelniającemu,
- posiadać mechanizm lekko unoszący skrzydło i zapewniający płynne jego przechodzenie z
pozycji otwartej do zamkniętej (bez ocierania o ramę),
- możliwość regulacji docisku skrzydła do ościeżnicy,
kolor klamek biały, wszystkie elementy metalowe powinny pochodzić z tej samej wytwórni
co okucia,
- Współczynnik infiltracji „a” zgodny z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie PN 83/B-03430-AZ3 /
W każdym oknie musi znajdować się min. 6 punktów mocujących ościeżnicę. Po zakończeniu
robót montażowych należy dokonać regulacji okuć wraz z naoliwieniem odpowiednich
punktów stolarki okiennej.
Przewiduje się następujące etapy wymiany okien:
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Wykucie istniejących okien, przy wykuwaniu należy zwrócić szczególna uwagę, aby nie
uszkodzić węglarków z cegły.
Osadzenie nowych okien według w/w parametrów.
Zamontowanie parapetu wewnętrznego.
Obróbka otworu okiennego.
Jednokrotne malowanie w kolorze białym wykonanych obróbek otworu okiennego.

5. Normy i przepisy tematycznie związane.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagani i badania.
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, t. I”
ARKADY Warszawa 1990.
Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15.01.1999 w sprawie określenia
szczegółowych wymagań w zakresie zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego,
chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać
drogi pożarowe.
Rozporządzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach
budowlanomontażowych i remontowych.
Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczeństwa i
higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych.
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu i
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz
1256)
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