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454-4 STOLARKA BUDOWLANA  
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na montaŜu okien i drzwi związanych ze zmianą sposobu uŜytkowania 
budynku połoŜonego w Węglińcu przy ul. Wolności 1 na działce nr 68 na pomieszczenia Centrum 
Kultury w Węglińcu. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45420000-7  Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej oraz  roboty ciesielskie. 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej. 

  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz 
podobnych elementów. 

 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy  montaŜu: 
-stolarki okiennej, 
-stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, 
-podokienników, 
 
2. Materiały 
2.1. Okucia budowlane  
-KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 
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. 
Okucia nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
 
2.2. Podokienniki okienne 
-Podokienniki wewnętrzne z konglomeratu 
-Podokienniki zewnętrzne z blachy miedzianej 
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2.3. Stolarka drzwiowa i okienna – fabrycznie wykończona 
-drzwi z kolekcji np. Porta Decor, skrzydła płaskie, pełne, okleinowane okleiną drewnopodobną, 
kolor buk, ościeŜnica laminowana, regulowana (do toalet z tulejami wentylacyjnymi nawiewnymi), 
drzwi wyposaŜyć w klamki typu np. Image ze stali nierdzewnej, 
-okna drewniane rozwieralno uchylne lub stałe, sosnowe, wartość współczynnika k okien i drzwi 
nie moŜe być większa niŜ 1,1 W/(m2K), 
-drzwi wejściowe z naświetlami, 
-drzwi balkonowe rozwieralno uchylne, 
 
2.7.Bramy  
-brama uchylna garaŜowa podnoszona mechanicznie 
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 
poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 
4. Transport 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
InŜyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne: 
-Wykonawca powinien dokonać montaŜu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez kaŜdego producenta. 
-Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeŜeli budynek jest 
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 
-Równocześnie ze wznoszeniem murów moŜe być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach 
działowych o grubości poniŜej 25 cm. 
-Stolarkę naleŜy zamontować w ościeŜu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
-Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom naleŜyte działanie zgodne z 
ich przeznaczeniem. 
-Przed dokonaniem zamówienia stolarki naleŜy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych 
otworów. 
 
5.2. Przygotowanie ościeŜy. 
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub 
zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym 
(ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a ościeŜnicą powinien wynosić: 
-na szerokość otworu 2 – 6 cm, 
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-na wysokość otworu 5 – 9 cm. 
 
5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe o oczyszczonych z pyłu powierzchniach naleŜy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi naleŜy sprawdzić sprawność 
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
Elementy kotwiące osadzone w ościeŜach: 
-na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 
mocujące w odległości nie większej niŜ 200 mm od naroŜa, 
-maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
-dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 
powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 
-na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu poniewaŜ 
wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niŜ 3 mm. 
-RóŜnice 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 powyŜej 2 m. 
-W oknach rozwieranych o szerokości większej niŜ 700 mm stosowane są klocki podpierające 
ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeŜnicy przy zamykaniu. JeŜeli szerokość 
okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się 
zawsze, jeŜeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 
-Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
-Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
-Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
-Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, Ŝe najpierw wykuwa się w 
ościeŜnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu mały 
spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłoŜu układa się podokienniki na zaprawie 
cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu naleŜy uprzednio osadzić w murze na 
zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 
 
5.4. Osadzanie stolarki drzwiowej 
-OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. Elementy stalowe mogą 
być równieŜ przymocowane do muru lub betonu za pomocą śrub i nakrętek albo przyspawane do 
uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew. OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną od strony muru. 
-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;  
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania ST  
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1  kpl wykonanego montaŜu. 
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8. Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlegają: 
-jakość dostarczonej stolarki 
-poprawność wykonania montaŜu 
W wyniku odbioru naleŜy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z SST i  PB 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 
-dostawę i wykonanie montaŜu stolarki oraz podokienników, 
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoŜ., sanitarnych i ochrony 
środowiska 
-uporządkowanie terenu budowy 
 
10. Przepisy związane 
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-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
   Instrukcje montaŜu producenta stolarki.  


