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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i odbioru  montaŜu  stolarki  otworowej  przewidzianej  do
wbudowania w ramach Remontu budynku Urz ędu Gminy w Radłowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót
montaŜowych stolarki otworowej :
- przygotowanie i montaŜ rusztowania;
- zamontowanie stolarki wewnętrznej - drzwi ppoŜ EI30 antywłamaniowe;
- zamontowanie stolarki zewnętrznej - okien PCV i drzwi aluminiowych
- wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty związane z montaŜem stolarki otworowej
jakie występują przy realizacji umowy.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyŜej wymienionych robót
przedstawione są w dokumentacji technicznej na rysunkach. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST-00  „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz
za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY

2.1.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST-00.

2.2.  Stolarka z tworzyw sztucznych

2.2.1. Okna PCV zewnętrzne białe z okuciami białymi wykonać na zamówienie, wymiary
dopasować do istniejących otworów okiennych

Szklone szybą o współczynniku k=1,0W/(m2xK) o izolacyjności akustycznej 32dB
z mikrowentylacją.

2.2.2. Drzwi wewnętrzne pełne . Drzwi ppoŜ o odporności ogniowej EI-30,
antywłamaniowe okleinowane okleiną w kol naturalnego drewna, w ościeŜnicy
systemowej.
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2.2.4. Drzwi zewnętrzne aluminowe - dwuskrzydłowe szerokość głównego skrzydła w
świetle 0,9m i wysokość 2,0m aluminiu ciepłe. oszklone szkłem bezpiecznym.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .

3.2. Sprzęt niezb ędny do wykonania robót
Rodzaje sprzętu i maszyn uŜywanych do robót montaŜowych stolarki otworowej
pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją
umowy.
Do wykonywania montaŜu stolarki otworowej naleŜy uŜywać następującego sprzętu :
poziomica aluminiowa, wiertarka elektryczna do wiercenia otworów dla kotew
mocujących, wkrętaka elektryczna do wkręcania kołków mocujących, i inne niezbędne
narzędzia.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
4.1.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  transportu  podano  w  ST-00  "Wymagania

ogólne" pkt. 4 . 

Materiały  i  elementy  mogą  być  przewoŜone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas

transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed

uszkodzeniami  lub  utratą  stateczności.  Stolarka  powinna  być  transportowana  na  plac

budowy  środkami  transportu  przystosowanymi  do  jej  przewozu  w  sposób

uniemoŜliwiający uszkodzenie, zniszczenie lub zanieczyszczenie stolarki.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymag ania ogólne”.

Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane
roboty budowlane.

5.2. Monta Ŝ stolarki z tworzyw sztucznych i ślusarki aluminium

Przed ustawieniem okna trzeba odpowiednio przygotować ościeŜe, zwłaszcza gdy do
uszczelnienia mają być uŜyte silikony lub samoprzylepne taśmy izolacyjne. Powierzchnia
ościeŜa powinna być równa i dokładnie oczyszczona. Okno w ościeŜu naleŜy ustawić
tak, aby luz po bokach i na górze ościeŜnicy był taki
sam, a luz na dole był większy, aby umoŜliwiał zamontowanie podokiennika
zewnętrznego i wewnętrznego.
W ościeŜu z węgarkiem ościeŜnica nie powinna przylegać do węgarka : odległość
pomiędzy nimi naleŜy dostosować do przewidzianego sposobu uszczelnienia. 
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Próg ościeŜnicy opiera się na klockach. Szerokość elementów podporowych powinna
być mniejsza od wymiarów progu tak aby zostało miejsce na uszczelnienie. OścieŜnicę
ustawia się w poziomie i w pionie, a następnie unieruchamia klinami w ościeŜu na czas
mocowania do ściany. Mocowanie do ściany powinno być trwałe tak by nie uległo
osłabieniu po latach uŜytkowania.
Wyznaczając miejsca , w których będziemy mocować okno, naleŜy pamiętać o
następujących zasadach :
– okno powinno być zamocowane w odległości 10 -:- 15cm od kaŜdego naroŜa
ościeŜnicy, słupka i ślemienia;
– odległość między punktami mocowania nie powinna być większa niŜ 80cm dla okien
drewnianych i aluminiowych oraz 70cm dla okien z tworzyw sztucznych.
Okna mocuje się w ścianie kotwami stalowymi, śrubami lub tulejami. Wszystkie
metalowe elementy stosowane do mocowania ościeŜnicy powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.
OścieŜnicę trzeba koniecznie uszczelnić pianką montaŜową. Przedtem dobrze zwilŜyć
wodą powierzchnie ościeŜ, aby pianka lepiej przyległa. 
Po stwardnieniu pianki ( 48 godzin ) jej nadmiar naleŜy obciąć ostrym noŜem. Po 4 -:- 5
dniach moŜna zawiesić na zawiasach skrzydło okienne. MoŜna równieŜ wybić wszystkie
kliny a zagłębienia po nich naleŜy wypełnić gipsem lub szpachlówką. Następnie naleŜy
zamontować klamki i szyldy.
Tabela poniŜej przedstawia optymalne rozmieszczenie i liczbę punktów zamocowań
stolarki okiennej.

5.3. Monta Ŝ drzwi wewn ętrznych

Powierzchnie ościeŜy naleŜy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin. Do
czyszczenia moŜna uŜyć szerokiego, płaskiego pędzla o sztywnym i ostrym włosiu. Do
tak przygotowanych powierzchni lepiej przylgnie wprowadzony później materiał
uszczelniający. OścieŜnicę drzwiową naleŜy wstawić tak, by skrzydło otwierało się na
właściwą stronę. Przed wstawieniem ościeŜnicy trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną
taśmą papierową, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montaŜowej podczas
uszczelniania. Słupy ościeŜnicy, u podstawy, naleŜy rozeprzeć krawędziakiem. Jego
zadaniem jest utrzymanie słupów podczas prac montaŜowych w pozycji równoległej.
Krawędziak musi mieć wymiary : długość – równą długości belki ościeŜnicy zawartej
między jej słupami, szerokość – nie większą niŜ szerokość wewnętrzna słupów. Za
pomocą poziomicy naleŜy sprawdzić czy belka ościeŜnicy jest usytuowana idealnie
poziomo. Wszystkie kąty wewnętrzne ościeŜnicy muszą mieć po 90s. 
OścieŜnicę trzeba ustabilizować, klinując ją drewnianymi kołkami. OścieŜnicę naleŜy
zaklinować równieŜ przy podłodze, ponownie naleŜy sprawdzić – wskazaniami poziomicy
– ustawienie ościeŜnicy. W połowie wysokości ościeŜnicy, między jej słupkami, naleŜy
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wstawić krawędziak, o takich samych wymiarach, co umieszczony przy podłodze. Ta
rozpora nie zezwoli na ewentualne wygięcie się słupków do wnętrza otworu, po
uszczelnieniu pianką montaŜową. OścieŜnicę do muru mocuje się za pomocą wkrętów.
Na kaŜdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden u podstawy, około 20cm nad
podłogą i jeden w takiej samej odległości od górnej belki. Na belce – co najmniej jeden,
pośrodku.
Głębokość wierconego otworu, licząc od powierzchni ościeŜnicy do jego końca w murze,
powinna być większa o 1 -:- 1,5cm od długości kołka rozporowego. 
Na obrzeŜu wejścia kaŜdego otworu naleŜy wykonać fazę wiertłem o średnicy równej
szerokości kołnierza kołka. W jej głębokości musi się schować ten kołnierz i łeb kołka.
Wkrętów nie naleŜy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia
elementów ościeŜnicy. W wypadku zbyt mocnego dokręcenia krawędziak załoŜony
uprzednio między słupkami opadnie. OścieŜnicę trzeba koniecznie uszczelnić pianką
montaŜową. Przedtem dobrze zwilŜyć wodą powierzchnie ościeŜy, aby pianka lepiej
przyległa. Po stwardnieniu pianki ( od 6 do 48 godzin – w zaleŜności od rodzaju pianki
poliuretanowej ) jej nadmiar naleŜy obciąć ostrym noŜem. Po 4 -:- 5 dniach moŜna
zawiesić na zawiasach skrzydło drzwiowe. MoŜna równieŜ wybić wszystkie kliny a
zagłębienia po nich naleŜy wypełnić gipsem lub szpachlówką. Następnie naleŜy
zamontować klamki i szyldy.
Podczas montaŜu stolarki spejalistycznej (osłon stałych) naleŜy przestrzegać wytycznych
zawartych w projekcie technologicznym osłon stałych dla ww. pracowni który będzie
przedmiotem odrębnego opracowania. Zaleca sie powierzenie montaSu stolarki
specjalistycznej dostawcy.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .

6.2. Kontrola jako ści i ocena robót

Przy odbiorze robót montaŜowych stolarki otworowej naleŜy przeprowadzić następujące
badania będące podstawą do oceny jakości tych robót :
– badanie konstrukcji, w której osadzone są szyby;
– badanie okuć;
– badanie materiałów;
– badanie jakości wykonania.
– badanie działania wszystkich mechanizmów otwierających i zamykających
Badanie konstrukcji i okuć naleŜy przeprowadzić przed wykonaniem montaŜu. Badanie
materiałów naleŜy przeprowadzić zarówno przed rozpoczęciem robót, jak i po
zakończeniu. Badanie jakości wykonania robót naleŜy przeprowadzić w czasie i po
zakończeniu robót. Badanie konstrukcji, w której osadzone są szyby,
okuć i materiałów naleŜy przeprowadzać na zgodność z dokumentacją projektową,
odpowiednimi normami oraz innymi dokumentami określającymi cechy materiału, o ile
stanowią one integralną część dokumentacji technicznej. Po przeprowadzeniu badań
jakości materiałów i robót naleŜy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta
ocena ich wykonania. 

6.3. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stol arskich.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

7

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagan ia ogólne” .
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i ST, 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 ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robót).

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymaga nia ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbiór wykonanych robót

Odbiór wykonanych robót powinien obejmować :
– odbiór dostarczonych materiałów zez sprawdzeniem atestów dostarczonej stolarki;
– odbiór przygotowanego otworu przed zamontowaniem stolarki;
– odbiór zamontowanej stolarki w otworze.
W czasie odbioru zamontowanej stolarki naleŜy sprawdzić poprawność montaŜu oraz
zachowanie prostolinijności osadzonej stolarki z zachowaniem normowych odchyłek.

8.3. Ocena wyników bada ń po odbiorze

JeŜeli badania wykaŜą zgodność wykonanych robót z warunkami technicznymi i
niniejszą specyfikacją szczegółową, to naleŜy je uznać za zgodne z wymaganiami norm.
W razie uznania całości lub części robót montaŜowych za niezgodne z niniejszymi
warunkami naleŜy ustalić czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od
postanowień niniejszych zagraŜają bezpieczeństwu budowli i na ile obniŜają jakość
wykonanych robót. Stolarka zamontowana nieprawidłowo lub w sposób
zagraŜający bezpieczeństwu powinna być zdemontowana i ponownie zamontowana w
sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

8.4. Odbiór pogwarancyjny
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Odbiór  pogwarancyjny przeprowadza się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość
jest  określona  w  umowie.  Celem  odbioru  pogwarancyjnego  jest  ocena  stanu  stolarki
otworowej  drewnianej,  pcv  i  ślusarki  aluminiowej  po  uŜytkowaniu  w  okresie  gwarancji
oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  elementów
stolarki  i  ślusarki  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór  ostateczny
robót”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy
wszystkie zauwaŜone wady w wykonanej stolarce i ślusarce.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST-00 „Wymagania
ogólne” pkt 9 .

9.2. Cena obejmuje mi ędzy innymi :
- dostaczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- montaŜ stolarki otworowej (w tym specjalistycznej)
- ustawienie i rozebranie potrzebnych ewentualnie rusztowań
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Związane normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych – tom I –
Budownictwo ogólne
– rozdział 1 – warunki ogólne wykonywania robót budowlano – montaŜowych
– rozdział 28 – stolarka budowlana i szklenie

10.2. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy
branŜowe ( BN ) a w szczególności :
– PN – 88 / B – 10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania
– PN – 78 / B – 13050 – Szkło płaskie walcowane
– PN – 79 / B – 13051 – Szkło płaskie zbrojone
– PN – 86 / B – 13050 – Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione
– PN – 75 / B – 94000 – Okucia budowlane. Podział
– PN – 75 / B – 96000 – Tarcica iglasta
– BN – 75 / 6821 – 02 – Szkło budowlane. Szyby zespolone
– BN – 79 / 6821 – 03 – Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie
– BN – 84 / 6824 – 01 – Szkło budowlanej
– BN – 79 / 7150 – 01 – Stolarka budowlana. Pakowania, przechowywanie i
transportowa
– BN – 75 / 7150 – 02 – Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badań
– BN – 82 / 7150 – 04 – Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia
– Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w
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ściany o róŜnej konstrukcji. COBP Budownictwa Ogólnego. Warszawa 1985 rok.
- Wszystkie nie wymienione powyŜej normy i aktualizacje podanych powyŜej norm,
dotyczące zakresu robót, a opublikowane przed realizacją kontraktu.
- Wytyczne zawarte w projekcie technologicznym osłon stałych dla ww. pracowni który
będzie przedmiotem odrębnego opracowania.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.


