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DO PROJEKTU 

RROOZZBBUUDDOOWWAA  ZZ  PPRRZZEEBBUUDDOOWWĄĄ  BBUUDDYYNNKKUU  PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAA  ––  
BBUUDDOOWWAA  BBUUDDYYNNKKUU  GGMMIINNNNEEGGOO  śśŁŁOOBBKKAA  WW  WWAALLCCAACCHH  

   

   Inwestor:   

GMINA WALCE 
UL. MICKIEWICZA 18 , 47-344 WALCE 

   

Lokalizacja:   WALCE, działka nr 2801, 2802  k.m. 9 
  

 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie 
RROOZZBBUUDDOOWWAA  ZZ  PPRRZZEEBBUUDDOOWWĄĄ  BBUUDDYYNNKKUU  PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAA  ––  
BBUUDDOOWWAA  BBUUDDYYNNKKUU  GGMMIINNNNEEGGOO  śśŁŁOOBBKKAA  WW  WWAALLCCAACCHH 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej występujących w 
budynku SOCJALNEGO „KAZAMAT” W WALCACH 
 
W zakres tych robót wchodzą: 

� Stolarka drzwiowa i okienna PCV i drewniana  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. Dodatkowo przed 
zamówieniem stolarki naleŜy sprawdzić wymiary otworów okiennych i drzwiowych. 
 

2. Materiały  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne”p.2. 
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Wszystkie materiały i elementy składowe zostały zaprojektowane tak, aby stanowiły 
kompletny system o charakterystyce określonej poniŜej. Wykonawca jest 
odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i elementy składowe były kompatybilne w 
stosunku do siebie i zgodne z projektem. 
Wszystkie szklenia i ramy powinny pochodzić od jednego zatwierdzonego 
producenta i będą kompatybilne pod względem koloru i odcienia na całym odcinku 
tego projektu. 
Wymaga się, aby wszystkie elementy składowe, materiały i podzespoły były w pełni 
zgodne z polskimi normami i posiadały aprobatę techniczną. 
 
2.1. Przenikanie ciepła 
Zespoły szyb podwójnych winny mieć współczynnik przenikania U=1,1 W/m2K, 
równieŜ szklenie podwójne zastosowane w naświetlach drzwi winno mieć 
współczynnik przenikania U=1,1 W/m2K. NaleŜy pamiętać, aby przeszklenia w 
drzwiach zewnętrznych zostały wykonane ze szkła hartowanego. 
 
2.2. Szklenie 
Zastosowano szklenie okien podwójnymi zestawami szkła typu Float, bezbarwnego i 
przeźroczystego o współczynniku przenikania ciepła U= 1,1 W/m2K .  
W drzwiach wejściowych i ewakuacyjnych, w miejscach bezpośredniego dostępu 
osób korzystających z budynku, gdzie moŜe dojść do rozbicia tafli szklanych, 
zastosowano szkło hartowane od wnętrza i od zewnątrz obiektu.  
 
2.2.1..Grubość szkła ma zostać obliczona przez Wykonawcę tak, aby spełniała 
wymagania konstrukcyjne i przepisowe – norma BN-79/6821-03 Szkło budowlane. 
Szyby bezpieczne, hartowane, płaskie. 
 
2.2.2. Wszystkie elementy szklane określone jako szkło hartowane mają być 
wykonane ze szkła hartowanego zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie 
normy: BN-79/6821-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, płaskie. 
 
2.3. Stolarka drzwiowa  drewniana 
Wbudować naleŜy stolarkę drzwiową wykończoną wraz z okuciami i gotowymi 
powłokami malarskimi. 
 
2.3.1. Drewno 
Do produkcji stolarki drzwiowej drewnianej powinna być stosowana tarcica iglasta 
oraz półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierać się w 
granicach 10-16%. 
Wszystkie drzwi drewniane powinny być dostarczone zgodnie z dokumentacją – 
ościeŜnice naleŜy dostarczyć drewniane, alternatywnie dopuszcza się ościeŜnice 
stalowe. 
Kratki wentylacyjne umieszczone w drzwiach do toalet powinny być wykonane ze 
stali nierdzewnej, lakierowanej. 
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2.4. Okucia budowlane 
KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. 
Kratki wentylacyjne winny być wykonane ze stali nierdzewnej i polakierowane. 
Klamki drzwiowe winny być wykonane z aluminium. 
 
2.5. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 
m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
2.6. Parapety 
Parapety zewnętrzne winny być wykonane z blachy ocynkowanej. 
Parapety wewnętrzne winny być wykonane z PCV. 

 
3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez InŜyniera. 

 
4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

 
5. Wykonanie robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.5. 
 
5.1.Wykonanie robót – stolarka okienna 
5.1.1.Przygotowanie o ścieŜy 
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OścieŜa powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny 
powinny być równe i gładkie, a przed montaŜem oczyszczone z pyłu.  
 
5.1.2. Przed rozpoczęciem robót naleŜy sprawdzić: 

� Prawidłowość wykonania ościeŜy, 

� MoŜliwość mocowania elementów do ścian, 

� Jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
 

5.1.3. Elementy powinny być osadzone zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez 
InŜyniera. 
 
5.1.4. Elementy powinny  być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
 
5.1.5. OścieŜnice osadzić w ościeŜach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na 
wbudowanie  po 1-5cm.  
Przed właściwym zamocowaniem ościeŜnica powinna zostać ustawiona i 
zablokowana w ościeŜy za pomocą klinów montaŜowych, poduszek 
pneumatycznych lub specjalnych ścisków montaŜowych. 
Próg ościeŜnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach, które zostaną na 
stałe. 
Punkty wstępnego mocowania ościeŜnicy (klinowanie w ościeŜy) powinny być 
rozmieszczone przy naroŜach ościeŜnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów 
ościeŜnic. 
Rodzaj łączników (kotwy, wkręty, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny być tak 
dobrane, aby spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na obciąŜenia, jakie 
występują w eksploatacji okien i drzwi. NiezaleŜnie od rodzaju wszystkie łączniki 
muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy 
grubości min. 1,5mm, kształt części połączeniowej z ościeŜnicą trzeba dostosować 
do jej profilu. 
 
5.2.Wykonanie robót -  stolarka drzwiowa 
 
5.2.1. Przygotowanie o ścieŜy 
 
5.2.1.1. Przed osadzeniem stolarki drzwiowej naleŜy sprawdzić dokładność 
wykonania ościeŜy, do którego ma przylegać ościeŜnica. W przypadku 
występujących wad w wykonaniu ościeŜy lub zabrudzenia powierzchni ościeŜy, 
ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
 
5.2.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej  
Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.  
OścieŜnice drewniane osadza się w ościeŜa nieotynkowane z przewidzianym luzem 
na wbudowanie przy stojakach i nadproŜu po 1-5 cm. 
Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i 
poziomie. 
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5.2.3. Powłoki malarskie 
Stolarka drzwiowa winna być dostarczona z gotowymi powłokami malarskimi. 
Powierzchnia powłok powinna być jednolita, bez uszkodzeń, rys i odprysków. 
Powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
 
5.3  Zastosowanie materiałów uszczelniaj ących 
Przed rozpoczęciem nakładania materiałów uszczelniających naleŜy upewnić się, Ŝe 
powierzchnie są gładkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do których mają przylegać 
materiały uszczelniające, naleŜy oczyścić za pomocą materiałów i metodą zalecaną 
przez producenta materiałów uszczelniających. NaleŜy usunąć wszystkie 
tymczasowe powłoki, taśmy, materiały luźno przylegające, pyły, oleje, smary stałe i 
inne środki, które mogą mieć wpływ na siłę wiązania. NaleŜy zachować czystość 
połączeń i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem do chwili nałoŜenia materiałów 
uszczelniających. 
NaleŜy zasłonić powierzchnie przylegające taśmą maskującą, aby nie dopuścić do 
poplamienia i zabezpieczyć powierzchnie, które byłoby trudno oczyścić po 
zabrudzeniu podkładem lub materiałami uszczelniającymi. 
NaleŜy stosować wyposaŜenie i metody zalecane przez producenta materiałów 
uszczelniających oraz nakładać je w zalecanym okresie trwałości podkładu i 
materiałów uszczelniających oraz w zalecanych zakresach temperatur i podłoŜa. 
 
5.4. Obróbki zewn ętrzne i wewn ętrzne 
 
5.4.1. Parapety zewn ętrzne 
W dolnej zewnętrznej części ościeŜy naleŜy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej 
parapety odprowadzające wodę spływającą z płaszczyzny okna i płaszczyzny 
ościeŜy. Parapety naleŜy zamocować wkrętami do elementu podprogowego. 
Szerokość parametrów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 
3-5 cm poza lico ściany, spadek powinien wynosić min. 5%.  
 
5.4.2. Parapety wewn ętrzne 
Parapety wewnętrzne naleŜy wykonać z PCV w kolorze. Parapety powinny być 
osadzone po uszczelnieniu okna w ościeŜy. Parapet powinien być podsunięty pod 
próg okna, co umoŜliwia cofnięty od płaszczyzny ościeŜnicy kształtownik 
podprogowy. Parapet osadzić na podkładzie wyrównanej zaprawy. 
 
5.5. Ochrona i zako ńczenie prac 
5.5.1. Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zakończone zostaną w 
czystości i w pełni zabezpieczone przed uszkodzeniem przez cały czas trwania prac. 
Wszelkie uszkodzenia skończonych prac zostaną naprawione na koszt Wykonawcy. 
5.5.2. NaleŜy przygotować przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne 
dla zapobieŜenia uszkodzeniom elementów w czasie i po dostarczeniu na plac 
budowy. Zabezpieczenia naleŜy usunąć dopiero wtedy, gdy elementy będą gotowe 
do zainstalowania. NaleŜy przygotować tymczasowe bariery, osłony, oznakowanie, 
itp. aby zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac. 
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Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostaną wymienione na 
nowe. Retuszowanie malowania uszkodzonych powłok proszkowych zwykle nie jest 
dopuszczalne. 

6. Kontrola jako ści robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
6.1. Ocena jako ści robót w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej 
6.1.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-110085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
6.1.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

� Sprawdzenie zgodności wymiarów, 

� Sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 

� Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 

� Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania, 

� Sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostką obmiarową jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z 
uszczelnieniem sztuk wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 
 

8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Wszystkie roboty związane z montaŜem stolarki drzwiowej oraz ślusarki stalowej i 
aluminiowej podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór następuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 

 
9. Podstawa płatno ści 
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt.9. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

� Dostarczenie gotowej stolarki, 

� Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem , 
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� Dopasowanie i wyregulowanie, 

� Ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-80/M-02318 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
 
 
 
 
 
 


