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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 

SST – 9 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

stolarki drzwiowej i okiennej w ramach zadania pn. „ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ 
PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI BUDYNKU NA KLUB DZIECIĘCY”, 
zlokalizowanego na dz. nr ewId. 280/1, 280/2, 278/32, obręb Kroczewo, gmina Załuski, powiat 
płoński. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu: 

− okien z PVC– uchylnych, 

− okien aluminiowych o odporności ogniowej 

− drzwi wewnętrzych z aluminium, 

− drzwi wewnętrznych, 

− drzwi wewnętrznych do łazienki,  

− wykonanie tynków uzupełniających kat. III z zaprawy cem-wapiennej na ościeżach i 
ścianie, 

− montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 

− wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z montażem stolarki jakie 
występują przy realizacji umowy. 

 

2. MATERIAŁY 
 
Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których 
Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy 
„Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych. 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią ich jakość. 

 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i  akcesoriami oraz 

podokienniki z blachy aluminiowej powlekane wraz z zatyczkami. 
Wykonanie okien zgodnie z dokumentacją techniczną i obmiarami na budowie. 
Wymiary stolarki według załączonego wykazu stolarki w dokumentacji projektowej.  
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2.1. Stolarka okienna zewnętrzna 
 

Prace obejmują montaż stolarki, zawieszenie skrzydeł, regulację i dopasowanie. 
 
Stolarka okienna powinna spełniać następujące wymagania: 

− okna zgodnie z załączonymi schematami /wymiary należy przyjąć jak w przedmiarze 
robót/  

− wskaźnik izolacyjności akustycznej w granicach  Rw=35 ÷ 40 dB, 

− ramy okienne kolorze ciemno brązowym, 

− szyby zespolone z „ciepłą” ramką eliminującą mostki termiczne i kondensację pary 
wodnej, 

− podział okna: zgodnie z załączonymi schematami: w każdym oknie min. 1 skrzydło 
rozwieralno-uchylne z mikrowentylacją, 

− szczelina infiltracyjna w każdym oknie (0,5-1,0 m³ / m*h*daPa 3/3), 

− wzmocnienie profilem stalowym grub. 1.5 do 2.00 mm, 
 

2.2. Stolarka drzwiowa zewnętrzna 
 

Prace obejmują montaż stolarki, zawieszenie skrzydeł, regulację i dopasowanie. 
 
Stolarka drzwiowa powinna spełniać następujące wymagania: 

− drzwi zgodnie z załączonymi schematami /wymiary należy przyjąć jak w przedmiarze 
robót, 

− wskaźnik izolacyjności akustycznej w granicach  Rw=35 ÷ 40 dB, 

− ramy drzwiowe w kolorze ciemno brązowym, 

− szyby zespolone z „ciepłą” ramką eliminującą mostki termiczne i kondensację pary 
wodnej, 

− podnośnik skrzydła (pomaga wprowadzić skrzydło w ramę) 

− wzmocnienie profilem stalowym grub. 1.5 do 2.00 mm, 
 

2.3. Materiały do montażu 
 

− kotwy stalowe, pianka montażowa, silikon, gips szpachlowy, szpachlówka mineralna do 
tynków zewnętrznych. 

− podokienniki z blachy aluminiowej powlekane z zatyczkami. 

− zaprawy do montażu. 
 

2.4. Składowanie elementów 
 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 

2.5. Stolarka okienna i drzwiowa z aluminium i PCV wg instrukcji producenta 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt. 4. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora. 
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Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość 
robót. 

 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 5. 
 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6. 
 

5.2. Przygotowanie ościeży. 
 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w tabeli poniżej. 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 
po 3 

 
Skrzydła okienne i drzwiowe uszkodzone należy niezwłocznie wymienić. 
 

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
 
5.3.1. Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 
nie więcej niż 3 mm. 



71 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

− 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

− 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

− 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
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. 
 
5.3.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych  
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.  
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 

Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 

ościeżnicą 
–1 –1 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt. 7. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości 
 
Zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót 
szklarskich. 
 
6.3. Ocena jakości 
 

− sprawdzenie zgodności wymiarów, 

− sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania, 

− 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 
 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
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Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt. 8. 
 

7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Zgodnie z przedmiarem robót. 
 

8. ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt.9. 
 
Roboty wykończeniowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 
niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10. 
 

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 

− PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

− PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

− PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

− PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 


