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OŚWIADCZENIE 
 

 
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118 z późn. zm.). 
 
OŚWIADCZAM, że projekt budowlano - wykonawczy wymiany stolarki okiennej  w zespole budynków 
biurowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej położonym przy ul. 
Konstruktorskiej 1, 3a w Warszawie, sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej.  
 
 
 Projektant:      Sprawdzający: 

 
 
 
CZĘŚĆ OPISOWA: 
 
1. Dane wstępne: 
1.1. Podstawa formalna opracowania. 
1.2. Przedmiot i cel opracowania. 
2. Opis techniczny stanu istniejącego. 
2.1. Opis budynku. 
2.2. Opis istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. 
3. Założenia projektu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. 
4. Normy i dokumenty związane. 
5. Zakres robót budowlanych. 
6. Opis techniczny: 
6.1 Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. 
6.2 Montaż stolarki okiennej. 
6.3 Stolarka drzwiowa. 
6.4 Roboty wykończeniowe. 
7. Wymagania BHP. 
8. Nadzór techniczny nad robotami. 
9. Odbiór robót. 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 
 

Rys. 1. Widoki elewacji, budynek Konstruktorska 1. 
Rys. 2. Widoki elewacji, budynek Konstruktorska 3A. 
Rys. 3. Widoki elewacji, budynek Konstruktorska 3A. 
Rys. 4. Zestawienie stolarki, część 1. 
Rys. 5. Zestawienie stolarki, część 2. 
Rys. 6. Zestawienie stolarki, część 3. 
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Rys. 7. Zestawienie stolarki, część 4. 
Rys. 8. Zestawienie stolarki, część 5. 
Rys. 9. Zestawienie stolarki, część 6. 
Rys. 10. Zestawienie stolarki, część 7. 
Rys. 11. Zestawienie stolarki, część 8. 
Rys. 12. Typ konstrukcji okien nr 1. 
Rys. 13. Typ konstrukcji okien nr 8 i 9. 
Rys. 14. Typ konstrukcji okien nr 3. 
Rys. 15. Typ konstrukcji okien nr 2 i 5. 
Rys. 16. Typ konstrukcji okien nr 4. 
Rys. 17. Typ konstrukcji okien nr 6 i 10. 
Rys. 18. Typ konstrukcji okien nr 7. 
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1. Dane wstępne. 
1.1. Podstawa formalna opracowania. 

Podstawę opracowania stanowi zlecenie udzielone przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zlokalizowany przy ul. Konstruktorskiej 
1, 1a, 3a w Warszawie dla Spółki Cywilnej: Studio Budowlane „UNITY” z siedzibą 
przy ul. Kędzierskiego 2/66 w Warszawie. 

 
1.2. Przedmiot i cel opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest zespół budynków biurowych Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej położony przy ul. 
Konstruktorskiej 1, 3a w Warszawie. Celem opracowania jest projekt wymiany części 
stolarki okiennej. 

 
2. Opis techniczny stanu istniejącego. 
2.1. Opis budynku. 
Przedmiotowy zespół budynków biurowych Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej składa się z trzech sześciokondygnacyjnych 
budynków usytuowanych prostopadle do ulicy konstruktorskiej, połączonych od 
frontu dwukondygnacyjnym łącznikiem. 

Od poziomu 3.19 m ściany ocieplone wełną mineralną gr. 10 cm i obłożone 
okładziną z paneli aluminiowych z płyty kompozytowej  gr. 4 mm.  

Od poziomu 23.94 m zamontowane żaluzje z blachy aluminiowej.  
 Ściana wschodnia parteru budynku „1” ocieplona wełna mineralną gr. 10 cm. Na tej 
elewacji zamontowana okładzina ceramiczna na lekkim ruszcie.  

Pozostałe elewacje na parterze ocieplone styropianem gr. 10 cm  otynkowanym 
tynkiem mineralnym.  
 

   
 
2.2. Opis istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. 
 

W chwili obecnej w zespole budynków znajduje się zróżnicowana pod względem 
konstrukcyjnym  aluminiowa stolarka okienna. Część okien  wymienione zostały w 
okresie modernizacji elewacji (łącznik frontowy zespołu budynków oraz elewacje 
północne).  
Rozwiązanie jakie zastosowano na elewacji północnej zespołu budynków to: 
-    wypełnienie pól przeziernych – 6 mm float clear / 16 Argon / 4 mm U=1.2 W/m2K 
-    wypełnienie pól nieprzeziernych – spandrel 6 mm hart. emaliowany – kolor – brąz 
Rozwiązanie jakie zastosowano na elewacji południowej łącznika to: 
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- pola przezierne – 6 mm float clear / 16 Argon / 4 mm   
- pola nieprzezierne – spandrel 6 mm hart. złoty 
Rozwiązanie jakie zastosowano w części parterowej elewacji północnej łącznika to: 
- wypełnienie  pól zewnętrznych – 6 mm ESG float clear/ 16 Argon / 44.2 
- wypełnienie  pól wewnętrznych – 44.2 float clear 

 
Stolarka drzwiowa o zróżnicowanej budowie. Podczas modernizacji elewacji 
wymieniona w części północnej na nową. Rozwiązanie jakie zastosowano to: 
- pola przezierne – 6 mm float clear / 16 Argon / 4 mm   
- pola nieprzezierne – spandrel 6 mm hart. złoty 
 

 
3. Założenia projektu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. 
Podstawowym założeniem projektu jest poprawienie izolacyjności termicznej, 

funkcjonalności oraz walorów estetycznych stolarki w części zespołu budynków. 
Zakłada się wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej wskazanej w dokumentacji 
rysunkowej. Projektowana stolarka ma zachować istniejące podziały i kolorystykę. 
Zmianie ulegnie otwieralność, zastępując niewygody dotychczas charakter.  

Dokumentację projektową nowych okien i drzwi wykonano w oparciu o 
szczegółową inwentaryzację typów i kształtów istniejącej, pierwotnej stolarki, przy 
założeniu zachowania pierwotnych podziałów okien i drzwi oraz zmiany sposobu ich 
rozwieralności a także uwzględniając zalecenia audytora w sprawie poprawy 
izolacyjności termicznej przegród okiennych. W dokumentacji projektowej zawarto 
szczegółową inwentaryzację tych elementów w skali umożliwiającej ich dokładną 
rekonstrukcję na etapie wykonawczym. 

Kolorystykę stolarki określono na podstawie badań makroskopowych, 
wykonanych w trakcie ich inwentaryzacji. 
 
 

4. Normy i dokumenty związane. 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Polskie Normy. 
Aprobaty i karty techniczne stolarki. 
 
5. Zakres robót budowlanych. 
Etap I – demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie objętym 

dokumentacją. 
Etap II – montaż nowej stolarki. 
Etap III – prace wykończeniowe. 
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6. Opis techniczny. 
6.1. Demontaż istniejącej stolarki: 
Przed przystąpieniem do demontażu stolarki teren wygrodzić i oznakować 

zgodnie z przepisami związanymi z BHP. 
Materiały rozbiórkowe należy składować na wewnętrznym zabezpieczonym placu 

a następnie wywozić w miarę postępu prac demontażowych.  
 
6.2. Montaż stolarki okiennej: 
 

Materiały: stolarka z profili aluminiowych (np. CS 86 – HI, firmy REYNAERS) 
modyfikowana o elementy indywidualne, charakterystyczne dla każdego z typów 
okien, wyposażona w szyby zespolone dwukomorowe  o współczynniku izolacyjności 
cieplnej U=0,6 W/m2K  (np. 4 mm Planibel Top N+ pos.2 - 16 mm Argon 90% - 4 mm 
Planibel Clear - 16 mm Argon 90% - 4 mm Planibel TopN+ pos.5 firmy AGC Flat 
Glass Europe). 

Profile aluminiowe trójkomorowe z przekładkami termicznymi o „użebrowanej” 
strukturze. Skrzydła okienne otwierane do środka, zachowujące istniejące podziały 
(uchylne i rozwarto – uchylne). Kolor stolarki biały, nawiązujący do istniejącego. 

Izolacyjność cieplna całego okna U= 1,3 W/m2*K. 
Izolacyjność akustyczna Rw=min 32 dB. 
Okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowane EMM, np. firmy Aereco, w kolorze 

stolarki, z możliwością regulacji i całkowitego zamknięcia o wydajności nie mniejszej 
niż 25 m3/h w ilości wskazanej w dokumentacji projektowej. 

Okucia: 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia 

zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom polskich norm, a w przypadku braku 

takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma. 

Okucia aluminiowe systemowe,  (np. firmy Reynaers). 
 
Parapety wewnętrzne (opcjonalnie):  

Z konglomeratu (odpornego na zmatowienie i zarysowanie) lub płyty wiórowej gr.2,8 
cm, produkowanej w tzw. technologii posttforming, pokrytej laminatem (jeżeli 
inwestor zdecyduje się na montaż nowych parapetów). 

 Wymiary:  
Grubość: ok. 2,8cm. 
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Szerokość: mierzona z natury z uwzględnieniem wysunięcia z lica ściany do 
5 cm. 

Długość: mierzona z natury z uwzględnieniem osadzenia w ścianie poza światłem 
otworu do 3 cm z każdej strony. 

Wykończenie krawędzi:  
Od czoła wyokrąglone. Po bokach wykończone listwą lub elementem z tworzywa 

sztucznego. 
Osadzenie w murze:  
Krawędzie należy skutecznie zabezpieczyć przed wilgocią i uszkodzeniem 

mechanicznym. 
Parapety zewnętrzne (opcjonalnie):  
Aluminiowe powlekane, grubości 0,55mm z kapinosem wystające poza obrys min 

4 cm. 
Wykonanie robót:.  
Profile i przeszklenia stolarki powinny odznaczać się dokładnością kształtu 

i wymiarów. Na czas wykonywania uszczelnień i obróbek tynkarskich i blacharskich 
stolarka musi być zabezpieczona folią i taśmą malarską.  

Mocowanie do konstrukcji budynku może odbywać się bezpośrednio przez profile 
za pomocą użycia  wkrętów, kołków lub za pomocą specjalnych kotew zgodnie z 
rysunkiem 

- Elementy mocujące nie mogą być stosowane w odległości mniejszej niż 40mm od 
krawędzi ściany. 
- Kotwienia nie mogą wpływać na nośność elementów konstrukcji. 
- Wszystkie elementy kotwiące wykonane z innych materiałów niż aluminium lub stal 
nierdzewna, powinny być odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie i nie mogą 
powodować korozji elementów konstrukcji aluminiowej. 
- Na zamieszczonym poniżej szkicu pokazana jest wystarczająca ilość elementów 
mocujących i ich właściwe rozmieszczenie w przypadku mocowania konstrukcji 
okiennej. 
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Na każdej krawędzi powinny być użyte minimum dwa elementy mocujące, w 
przypadku skrajnych elementów mocujących, ich maksymalna odległość od naroża 
konstrukcji aluminiowej nie powinna przekraczać 200mm.  
- Maksymalna odległość pomiędzy elementami mocującymi nie powinna przekraczać 
700mm. 
- W miejscach, w których następuje łączenie słupków lub poprzeczek z ościeżnicą 
(A) elementy mocujące powinny znajdować się w odległości maksimum 200mm po 
każdej ze stron słupka lub poprzeczki. Przy takim mocowaniu, wydłużenie się lub 
kurczenie słupka lub poprzeczki w wyniku zmian temperatury nie powoduje 
uszkodzeń konstrukcji. 
- Zalecane jest stosowanie elementu kotwiącego na wysokości każdego zawiasu lub 
punktu blokującego okuć. 
Uwaga: 
Elementy kotwiące powinny być stosowane w taki sposób by zmiana wymiarów 
konstrukcji w wyniku zmian temperatury nie powodowała uszkodzeń konstrukcji. 
 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie. 

Odchyłki wymiarów nie powinny być większe niż 
a) ościeżnicy w świetle  
- 2 mm przy wymiarze ościeżnicy do 1 m, 
- 3 mm przy wymiarze ościeżnicy powyżej 1 m, 
b) luzu wrębowego między skrzydłem i ościeżnicą – 1 mm. 
Różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy mierzona w świetle nie 

powinna być większa niż: 1 mm przy wymiarze do 1m, 2mm – przy wymiarze 
powyżej 1m.  

Różnica długości przekątnych skrzydeł i ościeżnicy nie powinna być większa niż 
2mm – przy wymiarze do 2m, 3mm – przy wymiarze powyżej 2m. 
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Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez 
wypełnienie szczeliny między ościeżem, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać 
do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia 
ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 

 6.3. Stolarka drzwiowa. 
Projektuje się wymianę drzwi wejściowych /zewnętrznych/ do budynku (Elewacja 

nr 4) na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. Nowe drzwi wykonać o 
konstrukcji aluminiowej z profili systemowych (np. CS 86 – HI, firmy REYNAERS) , o 
współczynniku przenikania ciepła U = 1,8W/(m2K). Drzwi szklone w górnej części 
bezpieczną szybą zespoloną. 

  Ostateczne wymiary zweryfikować na miejscu. 
 
6.4. Roboty wykończeniowe. 
Po wykonaniu montażu stolarki wykonać tynki cementowo wapienne wewnętrzne 

i zewnętrzne ościeży okiennych i drzwiowych oraz malowanie ościeży wewnątrz i na 
zewnątrz budynku. 

 

UWAGI: 
Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego wykonania pomiarów 

otworów okiennych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wykonanie stolarki. 

Projekt oraz rysunki zostały opracowane w oparciu o system okien i drzwi z 
aluminiowych profili firmy REYNAERS aluminium, model CS 86 - HI. Dopuszcza 
się stosowanie wyrobów innych firm, których jakość wyrobu jest równoważna 
z jakością wyrobów firmy REYNAERS aluminium. 

 
7. Wymagania BHP. 
Z uwagi na wymaganą dokładność robót zaleca się, aby zespoły robocze były 

przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych 
projektem. 

Teren w rejonie robót budowlanych winien być zabezpieczony przed dostępem 
osób postronnych. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 
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8. Nadzór techniczny nad robotami 
Ze względu na szczególny charakter robót, powinny być one wykonywane przez 

wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogą być 
spełnione w przypadku prowadzenia robót przez wykonawcę posiadającego 
doświadczenie w zakresie wykonywania przedmiotowych robót. 

Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę 
robót, wszystkie prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 
9. Odbiór robót 
Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 
- demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej; 
- przygotowanie szyb i profili okiennych i drzwiowych; 
- osadzenie profili w otworach okiennych; 
- osadzenie skrzydeł  i szyb w ramach. 
Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu poprawności wykonania 

robót oraz weryfikację zgodności stanu faktycznego z projektowanym (zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz kartami technicznymi zastosowanych materiałów). 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 
Zakres robót: 
- rozbiórka istniejącej stolarki. 
- montaż nowej stolarki. 
- roboty wykończeniowe. 
 
Kolejność realizacji obiektów: 
- zadanie obejmuje tylko jeden obiekt. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na terenie planowanej inwestycji znajduje się tylko przedmiotowy obiekt. 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Nie stwierdzono na przyległym terenie elementów stwarzających zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia. 

 
Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia Skala zagrożenia 

Upadek z wysokości - otwory okienne 

 

- w czasie montażu i 
demontażu stolarki 

- w czasie prac 
wykończeniowych 

Zagrożenie obejmuje 
pojedynczych 
robotników 
wykonujących roboty 
budowlane. 

Uderzenie spadającym 
elementem, odłamkiem, 
narzędziem  

- bezpośrednie 
otoczenie budynku  

- roboty rozbiórkowe i 
montażowe 

- roboty wykończeniowe

Zagrożenie dla 
robotników 
budowlanych oraz osób 
znajdujących się w 
bezpośrednim 
sąsiedztwie budynku. 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy na 

wysokości. Z uwagi na wymaganą dokładność robót zaleca się, aby, zespoły robocze 
były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót 
przewidzianych projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

• Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed 
dostępem osób postronnych trwałym ogrodzeniem. 

• Nie magazynować materiałów budowlanych drogach ewakuacyjnych. 
• Materiały budowlane zmagazynować na ogrodzonym placu. 
• Transport materiałów wykonywać tylko po wyznaczonych przez kierownika 

budowy drogach oraz przy użyciu sprawnych środków technicznych. 
• W czasie powstaniu pożaru lub awarii ewakuację prowadzić po rusztowaniu, 

przez lokale mieszkalne oraz klatką schodową. 
 

 

 






































