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SST-1.8
1.8. Stolarka budowlana.
CPV45421134-2 wymiana stolarki okiennej, drzwi balkonowych i drzwi frontowych 
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CPV45422100-2-stolarka drewniana

1.8.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie wymiany okien , drzwi  zewnętrznych i drzwi balkonowych.

1.8.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Szczegółowa specyfikacja techniczna ( SST) jest stosowana  jako dokument przetargowy, 
kontraktowy i  pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót dla zadania pn.”Remont budynku 
komunalnego  w Białej, ul. Plac Zamkowy 3”.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych regół i zasad sztuki budowlanej. 

1.8.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
a. Zaadaptowanie otworów okiennych i drzwiowych do potrzebnych wymiarów zgodnych z 
montowaną nową stolarką budowlaną
b. Montaż przygotowanych na zamówienie indywidualne ościeżnic drewnianych
c. Montaż skrzydeł okiennych, drzwi frontowych i balkonowych wykonywanych na zamówienie 
indywidualne
d. Montaż wewnętrznych parapetów drewnianych wykonywanych na zamówienie indywidualne
e. Renowacja istniejącej  stolarki drzwiowej- drzwi gospodarcze (wyjście na podwórze) 
f. Uszczelnienie styków ościeżnic  z ościeżami
g. Regulacja okien i drzwi

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowane stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 
pomocniczych służących do wykonania robót.

1.8.4. MATERIAŁY
Kompletna stolarka okienna i drzwiowa  wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
-ościeżnice drewniane wykonane na zamówienie wg dokumentacji wykonawczej
-zaprawa cementowo-trasowa do wypełnień szczelin w murach ceglanych 
-kity uszczelniające styki ościeżnic drewnianych i ościeży otynkowanych
-szpachle do drewna
-pianka montażowa
- gips
- farba emulsyjna
- zaprawa cementowo -wapienna
Okna ,drzwi frontowe i balkonowe winny być wykonane przez autoryzowanego producenta 
stolarki drewnianej. Okna, drzwi frontowe i  drzwi balkonowe, drewniane z drewna sosnowego 
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opcjonalnie z klejonki dębowej lub merantii –jednoramowe z drewna klejonego na długość 
(mikrowczepy) oraz warstwowo na grubość (minimum 3 warstwy).
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać  w granicach  
10-10%.Krawędzie skrzydeł i ościeżnicy zaokrąglone.
Okna  dwuskrzydłowe  ze słupkiem oraz szprosami. Termookapnik i okapnik osłaniający dolny 
ramieniak skrzydła okiennego. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 
U max.<1,5 W/m2K
-wykończenie: farby wodorozcieńczlne-  RAL 7039 Quarzgrau– malowane trzykrotnie bez 
rozcieńczania w  kolorze szarego kwarcytu. Gruntować podkład 2Xpreparatem Base- malować 
przez zanurzenie lub pędzlowanie(po wyschnięciu przeszlifować). Malowanie nawierzchniowe 
2 warstwy:
-1 warstwa o grubości 150 mikronów (po wyschnięciu delikatnie przeszlifować)
-2 warstwa o grubości 100 mikronów  -do uzgodnienia z Inwestorem.
-szyby ze szkła bezbarwnego typu float : zestaw 3 szybowe (3.3.2+16+5),bezpieczne (P2),
U max <1,1 W/m2K i izolacyjność akustyczna Rw>-32dB
-Okucia np. WINKHAUS, ROTO bądź  inne o takim samym lub lepszym standardzie:
-obwiednie z mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym (parter) w oknach ze skrzydłem 
uchylno rozwieralnym
-uchylne w oknach ze skrzydłem uchylnym
-zamykacz np. HAU-TAU albo inny o takim samym lub lepszym standardzie umożliwiający 
uchylanie górnego skrzydła z poziomu podłogi;
-Zastosować okapniki metalowe  (nierdzewne) w kolorze uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru  
natomiast klamki i akcesoria w kolorze srebra
-Zamawiający wymaga zastosowania okuć typu ROTO, WINKHAUS lub innych o co najmniej 
równoważnych parametrach. Oznacza to, że okna z okuciami o gorszych parametrach 
(tj. o krótszej trwałości) nie będą przez Zamawiającego przyjęte.
Szczegóły rozwiązań nowych okien obrazują rysunki załączone do projektu wykonawczego.
-Parapety wewnętrzne z drewna klejonego grub.4 cm –powłoki lakiernicze tak jak dla okien
-Rury Ø28-30 mm wykonane z mosiądzu lub stali nierdzewnej
Uwaga: Przed wyprodukowaniem okien, drzwi balkonowych, drzwi frontowych  i parapetów 
wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania pomiarów otworów okiennych i drzwiowych , 
gdyż mogą wystąpić różnice w wymiarach okien , drzwi i parapetów tego samego typu. 

1.8.5. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. ST-00”Wymagania Ogólne”.
Do wykonania robót związanych z instalowaniem okien, drzwi balkonowych i drzwi frontowych  
przewiduje się wykorzystanie sprzętu do systemowego montażu tj. wiertarki, wkrętaki, 
poziomice, piony traserskie, itp.
Sprzęt stosowany do robót montażowych powinien być kompletny, sprawny i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru

1.8.6. TRANSPORT
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. ST-00 ”Wymagania ogólne”. 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Okna i drzwi należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem szyb. Przewozić w pozycji pionowej.

1.8.7. WYKONANIE ROBÓT
Stolarkę okienną należy odtworzyć wg  pierwotnej formy (podziałów) oraz artykulacji.  
a. Montaż stolarki zespolonej(tradycyjnej) wykonanej na zamówienie indywidualne.
-Otwory okienne i drzwiowe należy adaptować do potrzebnych wymiarów zgodnych z 
montowaną nową stolarką budowlaną – uzupełnić tynki na powierzchni ościeży odsłoniętych po 
rozbiórce drzwi i  okien skrzynkowych.
-Ościeżnice okien zespolonych powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do 
mocowania  nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane 
wyroby. Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu 
ościeży lub zabrudzeniu powierzchni ościeży, ościeże należy oczyścić i naprawić. 
-Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być 
umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane 
należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na 
ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa.Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy 
dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu. Ustawienie ościeżnic (dopuszczalne 
odchyłki od pionu i poziomu –max.1 mm na 1 m wysokości okna jednak nie więcej jak 2 mm na 
całej długości elementu ościeżnicy). Sprawdzenie działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w ościeżach w zależności od wysokości i szerokości 
(od 4 – 10 punktów) zgodnie z normą oraz instrukcją montażu załączoną przez producenta okien.
-Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie 
zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak ,aby umieszczone w 
gnieździe lub szczelinie można było je osadzić. Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone 
powłoką antykorozyjną. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich dostęp do 
progu i nadproża  nie był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800mm.Ustawienie 
ościeżnicy drzwi balkonowych w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości 
wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi.
-Między powierzchnią profili ościeżnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 
pozostawić szczelinę ok.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 
uszczelniającą.
-Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu, zamocowaniu i uszczelnieniu okien. 
Należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. 
Dla zamocowania parapetów należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe 
rozstawione w odległości nie większej niż 1,0m.Należy wyrównać zaprawą mur pod okienny z 
małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na piance montażowej lub silikonie.
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Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów mające styk  z ramą okienną i murem należy 
zaszpachlować silikonem. Przy osadzeniu parapet należy wsunąć we wrąb w ramie w ościeżnicy.  
Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić silikonem. Montaż przeprowadzić  zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
-Montaż okuć tj. klamek , rozetek 
-Od strony zewnętrznej okien –w świetle węgarków na poziomie minimum 85-100 cm nad 
podłogą zamontować rury fi 28-30mm wykonane z mosiądzu lub stali nierdzewnej.

b. Montaż drzwi frontowych i ogrodowych
Drzwi powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania  nie wolno używać
żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane wyroby.
Przy montażu stolarki drzwiowej należy prawidłowo przygotować otwór, wkrętami mocować 
ościeżnicę, pianką montażową uszczelnić ościeżnicę, po 4-5 dniach zawiesić skrzydło drzwi wraz z
regulacją   

1.8.8. KONTROLA JAKOŚCI 
Poszczególne etapy wykonania montażu okien i drzwi powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do 
dziennika budowy.
Kontrola powinna obejmować 
-Kontrolę elementów składowych (elementy systemowe, elementy wykonywane indywidualnie)
-Kontrolę odtworzenia  okien zgodnie z pierwotną  formą (podziałów) oraz artykulacji.Materiały 
przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane  
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

1.8.9. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiarową robót związanych z montażem stolarki są
- demontaż i montaż okien - szt.
-demontaż i montaż  parapetów wewnętrznych  - m2

-demontaż i montaż drzwi - szt.

1.8.10. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady  obmiaru robót podano w części pt. ”Wymagania Ogólne”- ST 001. Poszczególne 
etapy wykonania montażu okien, drzwi balkonowych i drzwi frontowych powinny być odebrane i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po 
zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez 
Inspektora Nadzoru.
Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w części pt. 
Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, 
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wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik
negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne  z wymogami norm kontraktu. W takiej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją 
projektową i przedstawić do ponownego odbioru.

1.8.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.1.0.11. 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania robót oraz za każdą  
sztukę  wpisanych do dziennika budowy i książki obmiaru według ceny wykonania zaoferowanej 
przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 

1.8.12. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
PN-/B-10085:2001 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. wymagania i badania
PN-EN356 oraz PN-EN 12600– dotyczy klasy odporności i klasy bezpieczeństwa szyb zespolonych
PN-B-13079 oraz PN- EN 1279-5 pkt. 4 dot. szyb zespolonych  o podwyższonych izolacji cieplnej;
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
Przepisy bhp przy robotach pt. „Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, osadzenie 
stolarki okiennej i drzwiowej”
-Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów
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