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ST-1.05 STOLARKA 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane przy remoncie budynku Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w 
Ełku ul. Sikorskiego 5.  

1.2 Zakres robót 
Zadanie obejmuje wykonanie w jednym lub kilku etapach remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 5 w 
Ełku. 

l .3    Zakres Robót objętych ST 

1.3.1 Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi: 
według spisu treści. 

1.3.2 NiezaleŜnie od innych postanowień będą stosowane przez Wykonawcę normy państwowe, instrukcje 
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 

1.4.   Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 
przepisami, z ST-1.00 „Wymagania Ogólne" i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi 
Normami 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania podano w ST-00.00 
„Wymagania Ogólne" 

2.     MATERIAŁY 

2.1.   Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-1.00 „Wymagania ogólne". 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne 
materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie InŜyniera. 

Stolarka drewniana powinna odpowiadać normie PN-88/B-10085, PN-B-05000:1996 i posiadać 
aprobaty techniczne. Stolarka z PCV, aluminiowa i stalowa oraz rolety powinny posiadać aprobaty 
techniczne. 

3.     SPRZĘT 

3.1.   Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.     TRANSPORT 

4.1.   Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.00 „Wymagania ogólne" 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej,  ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
InŜyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.00 
„Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie montowana stolarka i ślusarka. 

5.2.   MontaŜ okien i drzwi. 

Aby okna i drzwi zachowały deklarowane parametry i nie sprawiały kłopotu w uŜytkowaniu, naleŜy 
prawidłowo je wbudować. 

Regulacja skrzydeł okiennych w ościeŜnicach zwyczajowo dokonane jest u Producenta, natomiast przy 
wbudowywaniu okna naleŜy zwrócić uwagę na: 

- zachowanie prawidłowych luzów montaŜowych pomiędzy ościeŜnicą i otworem w ścianie. Szerokość 
otworu w ścianie musi być większa o min. 20 mm od szerokości, a wysokość o 45 mm od wysokości okna. 

- dokładne ustawienie ościeŜnicy w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekątnych. 

Dopuszczalne róŜnice przekątnych ościeŜnicy okna po wbudowaniu nie mogą przekroczyć na długości l 
metra - 2 mm, powyŜej l metra - 3 mm. 

- zastosowanie elementów mocujących ościeŜnice w ścianach (kotwy). Niedopuszczalne jest 
mocowanie okien i drzwi przy pomocy gwoździ lub innych łączników niszczących elementy ościeŜnic. 

- dokładne uszczelnienie okna w otworze okiennym materiałami termoizolacyjnymi i szczelniającymi. 

- prawidłowe przeprowadzenie robót blacharskich, zapewniające właściwe odprowadzanie wody z 
powierzchni okna. 

- to, by wbudowywanie okna było dokonywane po przeprowadzeniu tzw. mokrych robót murarskich, takich 
jak wykonywanie tynków wewnętrznych czy wylewanie posadzek. Szczegółowe zasady wbudowywania 
okien i drzwi zawarte są w instrukcji obsługi, uŜytkowania i konserwacji stolarki budowlanej 
opracowanej przez producenta. 
- Przy wbudowywaniu ościeŜnic drzwi odległości między punktami mocowania ościeŜnicy nie 
powinny być większe niŜ 15 cm, a maksymalne odległości od naroŜy ościeŜnicy - nie większe niŜ 
30 cm. 

- OścieŜnice okienne, drzwiowe lub inne elementy powinny być dostatecznie zakotwione w 
przegrodach (ścianach i stropach) budynku. W oknach stałych bez skrzydeł kotwy powinny się 
znajdować w miejscach klinowania szyb. W oknach ze skrzydłami otwieranymi kotwy powinny 
być umieszczone w miejscach przenoszenia obciąŜeń przez zawiasy tak, aby obciąŜenia mogły być 
przeniesione na budynek. 

- Odstęp miejsc zakotwienia nie powinien być większy niŜ 400 do 800 mm. KaŜda strona ściany 
okiennej powinna być co najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowli. Rodzaj i sposób 
zakotwienia powinien być określony w dokumentacji technicznej. Zakotwienie nie powinno 
obniŜać zdolności nośnej ścian lub stropów przylegających do wbudowanego elementu. 

- Okna z PCV muszą być przymocowane do muru w sposób wystarczający dla zapewnienia ich 
stateczności. Uwzględnić naleŜy rozszerzalność tworzywa PCV. OścieŜnica musi być umocowana 
obwiedniowo, tzn. poziomo i pionowo. Maksymalny odstęp między punktami mocowania wynosi 
70 cm, odstęp od naroŜnika wewnętrznego, odstęp słupka i rygla od krawędzi wewnętrznej profilu 
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wynosi minimum 15 cm. KaŜda strona ściany okiennej powinna być co najmniej w trzech 
miejscach zakotwiona w budowli. 

- Przy wbudowywaniu ościeŜnic drzwi odległości między punktami mocowania ościeŜnicy nie 
powinny być większe niŜ 15 cm, a maksymalne odległości od naroŜy ościeŜnicy - nie większe niŜ 
30 cm. 

- OścieŜnicę po ustawieniu do poziomu i pionu naleŜy mocować za pomocą kotew lub haków 
osadzanych w murze, albo za pomocą dybli. 

- Zamiast zakotwienia dopuszcza się mocowanie elementów metalowych w budynku przez ich 
osadzenie przy pomocy kołków rozporowych. 

- Połączenia i mocowania elementów i segmentów naleŜy wykonywać tak, aby przy zmianach 
temperatury elementy metalowe mogły się swobodnie wydłuŜać, kurczyć lub przesuwać. 

- Wbudowywanie elementów i segmentów moŜe nastąpić dopiero wtedy, kiedy moŜna obciąŜać 
części nośne budynków. 

- Materiały wypełniające wbudowany elementy ram, takie jak szyby, płyty pełne i nieprzeźroczyste 
itp., powinny być osadzone w sposób pewny i trwały. 

- Osadzone w ścianach okna powinny być uszczelnione między ościeŜem a ościeŜnicą bądź ścianą 
w taki sposób, aby nie następowało przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej oraz 
mieć wymaganą izolacyjność cieplną przegrody określoną normą państwową. 

- Powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym, o ile w 
opisie robót nie został podany inny sposób uszczelnienia. 

- Materiały uszczelniające powinny być odporne na drgania i wstrząsy wynikające z uŜytkowania 
wbudowanych elementów. 

- Sztywność ram ościeŜnic i skrzydeł okien z PCV powinna być zapewniona przez stalowe 
kształtowniki wzmacniające umieszczone na całym obwodzie ram niezaleŜnie od ich wymiarów. 
Kształtowniki stalowe dobrane stosownie do wymiaru kształtowników tworzywowych i osadzone 
w odpowiednich komorach powinny być z nimi łączone za pomocą wkrętów samogwintujących. 

- Kształtowniki ościeŜnic i skrzydeł przycięte pod kątem 45° powinny być połączone w naroŜach 
metodą zgrzewania.  

- Skrzydła okien powinny być szklone szybami zespolonymi. Szyby powinny być osadzane na 
podkładkach (podporowych i dystansowych) rozmieszczonych we wrębie - zaleŜnie od połoŜenia 
osi obrotu skrzydła - zgodnie z Instrukcją ITB nr 183. Podkładki nie powinny stanowić przeszkody 
w odprowadzeniu wody oraz odpowietrzeniu wrębu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we 
wrębach od strony wewnętrznej naleŜy stosować listwy przyszybowe z uszczelkami 
współwytłaczanymi. Do uszczelniania szyb od strony zewnętrznej naleŜy stosować uszczelki 
wciskane w kanał ramy skrzydła. 

- Dla okien naleŜy zapewnić współczynnik przenikania ciepła /dla całego wyrobu; szyby 
zespolonej, ramy i ościeŜnicy/ zgodnie z warunkami technicznymi i normą cieplną. 

- NaleŜy wykonać szczeliny infiltracyjne w uszczelkach przylgowych zewnętrznych i 
wewnętrznych w celu uzyskania przez okna otwierane i drzwi balkonowe współczynnika infiltracji 
powietrza; a < 0,3 m3/m*h*daPa2/3) - w przypadku okien nierozszczelnionych, 0,5 < a < 1.0 
m3/m*h*daPa2/3)] - w przypadku okien rozszczelnionych zgodnie z p. 3.4.5 (przepuszczalność 
powietrza zgodnie z normą PN-EN 12207:2001 - klasa 2). 

- Okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 2 l 
/ min / m2 przy róŜnicy ciśnień Ap = 200 Pa (zgodnie z normą PN-EN 12208:2001-klasa 5A). 

- Izolacyjność akustyczna właściwa okien powinna charakteryzować się wskaźnikami oceny 
izolacyjności akustycznej właściwej RA2 (klasyfikacja podstawowa) i RA1 (klasyfikacja 
uzupełniająca) wg PN-B-02151-3:1999 (oraz waŜonym wskaźnikiem izolacyjności akustycznej 
właściwej RW - jeŜeli został przyjęty w wymaganiach ustalonych indywidualnie dla określonego 
budynku), kwalifikującymi te okna do klas akustycznych wg Instrukcji ITB nr 369/2002. 
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- Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszkleń winny być wykonane zgodnie z zaleceniami 
systemu oraz być zgodne z obowiązującymi normami oraz wymogami prawa budowlanego. 

- Wmontowane okna winny być zabezpieczone za pomocą taśmy polecanej przez systemodawcę, 
tak aby powierzchnia profili z PCV  oraz szkła nie uległa uszkodzeniu podczas dalszych prac 
budowlanych. 

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami InŜyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakceptowaną przez InŜyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne". Celem kontroli jest  stwierdzenie  osiągnięcia załoŜonej jakości montaŜu stolarki. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
InŜynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, 
ST i PZJ. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez InŜyniera dopuszczone do uŜycia bez badań. Przed przystąpieniem do 
badania, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i terminie badania 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji InŜyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu załoŜonej jakości. 

6.2.   Kontrola jakości. 

Badanie gotowych elementów 

Badanie elementów (wyrobów) powinno co najmniej obejmować sprawdzenie: 

- wymiarów, 

- wykończenia powierzchni, 

- rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania, 

- połączeń konstrukcyjnych, 

- prawidłowego działania części ruchomych. 

Wymienione badania naleŜy przeprowadzać przy odbiorze kaŜdej partii elementów. 

Badanie jakości wbudowania 

Do odbioru powinna być przedłoŜona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju robót, 
wyniki sprawdzeń oraz dziennik robót, o ile taki był prowadzony (ewentualnie wyciągi z zapisów w 
dzienniku budowy). 

Przed przystąpieniem do badań naleŜy sprawdzić zgodność sposobu wbudowania z dokumentacją 
techniczną i zapoznać się z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót. 

W trakcie odbioru robót naleŜy sprawdzić: 

- stan i wygląd ościeŜy pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 

- uszczelnienie przestrzeni między ościeŜami (ścianą) i wbudowanym elementem pod względem cieplnym i 
przed przenikaniem wody opadowej, 

- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją i niniejszymi 
warunkami, 
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- prawidłowość działania części ruchomych elementu, 

- szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrza i przenikanie wody opadowej przez element. 

Z dokonanego odbioru robót naleŜy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauwaŜone 
usterki. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7. l.   Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 7.2.   Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonania robót są jednostki określone w Przedmiarze Robót. 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

8. l.   Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 

8.2.   Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami InŜyniera 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych 
Robót określonych w punkcie 6 niniejszej ST. 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9. l.   Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 9.2.   Płatności 

NaleŜne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Obmiarem Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane 
w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Cena wykonania Robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

- montaŜ i późniejsze rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów 

- montaŜ stolarki okiennej i drzwiowej 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

- oczyszczenie terenu Robót, 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Instrukcje montaŜu wszystkich elementów opracowane przez Producentów. 

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

- PN-79/M-83102 Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stoŜkowym 

- PN-79/M-83104 Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stoŜkowym soczewkowym 

- BN-80/6613-04 Uszczelnienia gumowe wytłaczane. Sznury 

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport 

- PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych - 
Wymagania i badania.  


