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1.0. WST�P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania robót w zakresie stolarki budowlanej – remont  2,3 i 4 pi�tra  budynku 

WETI A Politechniki Gda�skiej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana  jako dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i 

maj�ce na celu wykonanie monta�u stolarki drzwiowej. W skład robót wchodzi: 

demonta� istniej�cej stolarki drzwiowej i na�wietli, wyniesienie, wywóz i utylizacja 

materiałów  z rozbiórki, dostawa i monta� regulacja, obsadzenie o�cie�nic stalowych z 

uszczelnieniem styków, dostawa i monta� drzwi płytowych z na�wietlami wraz z 

regulacj� . Monta� samozamykaczy we wszystkich drzwiach do WC. Wykonanie 

kodu dost�pu i skonfigurowanie go z system istniej�cym w budynku.  

1.4. Okre�lenia podstawowe. 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Ogólne wymagania podane s� w OST 

2.0. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w cz��ci ogólnej.  Wbudowa	 

nale�y stolark� kompletnie wyko�czon� drzwi płytowe płaskie pokryte laminatem 

wysokoci�nieniowym HPL o grubo�ci 0,9mm w kolorze białym i buk F 2887, o�cie�nica 

stalowa regulowana malowana proszkowo kolor RAL 7040, cz��	 drzwi posiada na�wietla 

górne szklone szkłem bezpiecznym, bezbarwnym, drzwi wyposa�one w trzy zawiasy 

płetwowe klamka z wzmocnionym szyldem wewn�trznym pełny odlew w drzwiach do WC 
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Tuleje  lub kratki wentylacyjne oraz samozamykacze , drzwi o izolacyjno�ci akustycznej 

32dB, w drzwiach dwa zamki patentowe oraz wkładka Master Key, drzwi powinny by	 

wyposa�one w  elektrozaczepy i kos dost�pu, oprócz drzwi do WC . Wszystkie wyroby 

nale�y przechowywa	 w magazynach zamkni�tych, suchych i przewiewnych 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 

magazynowym powinny by	 utwardzone, poziome i równe. Wyroby nale�y układa	 w 

jednej lub kilku warstwach w odległo�ci nie mniejszej ni� 1m od czynnych urz�dze� 

grzejnych i zabezpieczy	 przed uszkodzeniem. Obrobienie o�cie�y do lica muru wykona	 z 

płyty gipsowej lub tynk III kat.  

3.0. SPRZ�T 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w cz��ci ogólnej. Roboty mo�na 

wykonywa	 przy u�yciu dowolnego sprz�tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4.0. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w cz��ci ogólnej. Elementy do 

transportu powinny by	 zabezpieczone przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Materiały mog� by	 przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 

5.00. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w cz��ci ogólnej. Przed 

osadzeniem stolarki drzwiowej nale�y sprawdzi	 dokładno�	 wykonania o�cie�a, do którego 

ma przylega	 o�cie�nica.  O�cie�nic� mocowa	 za pomoc� kotew lub haków osadzonych w 

o�cie�u. Szczeliny mi�dzy o�cie�nic� a murem wypełni	 materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu �wiadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem nale�y 

sprawdzi	 ustawienie o�cie�nic w pionie i poziomie. 

5.1. Stolarka 

Stolark� drzwiow�  zamontowa	 zgodnie ze sztuk� budowlan� i zaleceniami 

producenta. Monta� o�cie�nic drzwiowych wewn�trznych nale�y przeprowadzi	 w 

trakcie wznoszenia �cian. Po obsadzeniu o�cie�nic drzwiowych  wypełni	 wolna 

przestrze� pomi�dzy murami, a o�cie�nic� materiałem izolacyjnym np. pianka 

poliuretanow�. Po zako�czeniu monta�u stolarki gotowej typowej nale�y 

przeprowadzi	 jej regulacj�. Zamontowana stolarka nie mo�e posiada	 jakikolwiek 

ubytków, uszkodze�, odrapa�, p�knie	 oszklenia, musi by	 sprawna technicznie. 
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6.00. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w cz��ci ogólnej. 

6.1. Badanie robót  powinny obejmowa� sprawdzenie : 

- Zgodno�ci wymiarów 

- Jako�ci materiałów z których została 

wykonana stolarka 

- Prawidłowo�ci wykonania z uwzgl�dnieniem 

szczegółów konstrukcyjnych 

- Działania skrzydeł i elementów ruchomych, 

oku	 oraz ich funkcjonowania 

- Prawidłowo�ci zamontowania i uszczelnienia. 

 

Szczegółowy opis bada� podaje norma PN-62/B 10144. 

6.2. Kontrola jako�ci stolarki 

• sprawdzenie materiałów nale�y wykona	 na podstawie odno�nych dokumentów 

• sprawdzenie wyko�czenia powierzchni nale�y przeprowadzi	 przez ogl�dziny 

nieuzbrojonym okiem z odległo�ci 1,5 m oraz przez pomiar wad za pomoc� 

suwmiarki lub ta�my stalowej 

• sprawdzenie sprawno�ci działania nale�y wykona	  

wg BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03. 

7.0.   OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w cz��ci ogólnej. Jednostk� 

obmiarow� jest sztuka wbudowanej stolarki lub m2. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w cz��ci ogólnej. 

Badania nale�y przeprowadzi	 w czasie odbiorów mi�dzyoperacyjnych oraz w czasie 

odbioru ko�cowego robót. W przypadku stwierdzenia odchyle� In�ynier ustala zakres 

robót poprawkowych.. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w 

terminie uzgodnionym z In�ynierem. 
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9.00. PODSTAWA PŁATNO�CI. 

Ogólne zasady dotycz�ce płatno�ci za wykonanie roboty podano w cz��ci ogólnej.  

9.1. Cena wykonania robót wyko�czeniowych obejmuje : 

Płaci si� za ustalon� ilo�	 wykonanych robót w jednostkach podanych w przedmiarze. Cena 

obejmuje : dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, 

dopasowanie i wyregulowanie ewentualna napraw� powstałych uszkodze� 

9.2. Wykonanie  robót stolarskich obejmuje – dostaw� i monta� stolarki drzwiowej, 

samozamykaczy, systemu kodu dost�pu oraz prace towarzysz�ce.

10.0 PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1 Normy 

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. 

PN-B-30150-97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewn�trznych w 

�ciany o ró�nej konstrukcji B-1/PR-5/85/ 

 


