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1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru wymiany stolarki okiennej drzwiowej w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia im.Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku przy ul.Gnilnej 3
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie montaŜu stolarki drzwiowej i okiennej oraz ślusarki
W skład tych robót wchodzi:
- demontaŜ krat okiennych
- demontaŜ oken i parapetów zewnętrznych
- zamurowanie częściowe otworów okiennych
- obsadzenie stolarki okiennej wraz z regulacją
- obrobienie ościeŜy do lica muru
-obsadzenie ościeŜy drzwiowych z uszczelnieniem styków
-zawieszenie skrzydeł drzwiowych z regulacją
- obrobienie ościeŜy do lica muru
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania podane sa w OST
2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materialów, ich pozyskiwania skladowania podano w ST „Wymagania ogólne
Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materialy stosowane do wykonania robót powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją techniczną państwaczlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa
określonym przez Komisję Europejską, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź
uznano za „regionalny wyrób budowlany,
- termin przydatności do uzycia podany na opakowaniu.
- dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.
- wszystkie produkty powinny posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
Okna z PCV zespolone, 1-ramowe w kolorze białym. Okna z podwójne szyba 4/16A/4, U=1,0 W/(m2K),
okucia z funkcją mikrowentylacji. Skrzydła okienne rozwierano – uchylne, z wmontowanym nawiewnikiem o
strumieniu przepływu powietrza minimalny 20 mł/godz. – maksymalny 50 mł/godz. Zastosować nawiewniki
higrosterowalne z regulacją przepływu powietrza, umoŜliwiające stałą wentylacje pomieszczenia przy
zamkniętym oknie.
Konstrukcja okna - jednoramowa
Podzial okien - wg.zalączonego szkicu
Sposób otwierania - rozwierne i uchylne, ucylno rozwieralne
Konstrukcja ościeŜnicy i skrzydla - PCV
Wymiary - wg obmiaru z natury:
System profili - A 5 komorowy lub wyŜszy
Okucia - obwiedniowe
Parapet zewnętrzny - blacha oc lakierowana - brązowa - szerokości 250 mm
Parapety wewnętrzne -istniejące
Wspólczynnik przenikania ciepla U 1 W/m2K
Wspólczynnik infiltracji powietrza - 0,3 m3/mhdaPa
Wspólczynnik izolacyjności akustycznej Rw do 37 dB
Wentylacja i odprowadzenie kondensatu pary wodnej 0 mikrowentyla
Nawiewniki w ramie okna z regulacją przepływu powietrza o wydajności 20-50 m3/h
Szkic okien PCV w załączeniu
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Uwaga:wybrany Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania stolarki okiennej samodzielnie
dokonuje szczególowego obmiaru okien.
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
Stolarka drzwiowa - drzwi do szatni z PCV szklone szyba bezpieczna przeźroczysta P1A

2.2.1. KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające,łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
2.2.2. 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.
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową,
chromianową przeciwrdzewną.
2.5. Obrobienie ościeŜy do lica muru wykonać z płyty gipsowej wodoodpornej lub tynk III kat c-w- głaź
gipsowa wraz z pomalowaniem farbą emulsyjną
2.3.4. Wariantowe stosowanie materialów
Podany „material” stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą „Prawo Zamówień
Publicznych” art.29 ust.3
Wykonawca ma prawo zastosować kaŜdy inny „równowaŜny” wyrób po uprzednim zaakceptowaniu przez
inspektora nadzoru
3.

Sprzęt.
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera.

4.

Transport.
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.
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą statecz-ności. Sposób
składowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robót.
5.1. Przygotowanie ościeŜy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni
ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić.
5 2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2. Wymagania szczególowe
Sprawdzić wymiary okien, oraz otwory okienne, luz między otworem okiennyma ościeŜnicą powinien wynosi
ć:
- na szerokości otworu 2 + 6 cm
- na wysokości otworu 5 + 9 cm
- ustawić w poziomie i pionie ościeŜnicę z zachowaniem przyjętych luzów
- zamontować ościeŜnicę kotwami montaŜowymi lub kolkami rozporowymi - liczba w zaleŜności od zaleceń
producenta
- szczeliny między ramą a murem wypelnić pianką poliuretanową
- zamocować parapety
- wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne
obróbki blacharskie nie mogą przykrywać otworów odwadniających okien .
Wykonawca powinien dokonać montazu okien zgodnie z szczególową instrukcją wbudowania tych
wyrobów, dostarczoną przez kaŜdego producenta.
5.3. Ogólne zasady montaŜu stolarki
MontaŜ okien polega na :
- Przygotowanie otworu w ścianie.
- Zdjęcie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalności.
- Zdjęcie skrzydla z ościeŜnicy.
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- Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony ościeŜnicy.
- Wstawienie ościeŜnicy w otwór.
- Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie ościeŜnicy za pomocą klinów (kimy muszą być
usytuowane w naroŜach).
- Zawieszenie skrzydla w celu sprawdzenia funkcjonalności okna.
- Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia ościeŜnicy w murze.
- Zdjęcie skrzydla, i przymocowanie ościeŜnicy kotwami do muru.
- ZaloŜenie rozporów pomiędzy elementami ościeŜnicy w celu uniknięcia przewęŜeń.
- Wypelnienie pianką poliuretanową szczelinę między murem a ościeŜŜnicąw celu uszczelnienia oraz
odizolowania wilgoci (nie doprowadzać do zabrudzenia ościeŜnicy pianką).
- Zdjęcie rozporów i klinów, oraz zaloŜenie skrzydel.
- Wykonanie regulacji okuć.
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokladność wykonania ościeŜy, w przypadku występujących
wad w wykonaniu ościeŜy lub zabrudzenia powierzchni ościeŜy, naleŜy naprawić i oczyścić ościeŜe.
W sprawdzone i przygotowane ościeŜa naleŜy wstawić okna na podkladkach lub listwach. Następnie naleŜy
osadzić w sposób trwaly elementy kotwiące w ościeŜach.
W ościeŜach bezwęgarkowych styk ościeŜnicy z ościeŜem naleŜy po zewnętrznej stronie okna wypelnić
kitem trwale plastycznym, a na pozostalej szerokości ościeŜnicy
szczeliwem termoizolacyjnym.
Ustawione okna naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2 mm na l m wysokości okna, jednak nie więcej
niŜ 3 mm na calej dlugości elementów ościeŜnicy. Odchylenie ościeŜnicy od plaszczyzny pionowej nie moŜe
być większe niŜ 2 mm. RóŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ 2 mm
przy dlugości przekątnej do l m. 3 mm - do 4m; 4mm - powyŜej 2m dlugości przekątnej. Po ustawieniu okna
naleŜy sprawdzić sprawność dzialania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowanie ościeŜnic naleŜy
dokonać za pomocą`lączników typu zaczepów, gwintowanych haków do ościeŜnic, „wkrętów itp.
Mocowanie ościeŜnic za pomocą gwoździ jest nie dopuszczalne. Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod
względem termicznym przez wypelnienie szczelin między ościeŜnicą a ościeŜem materialem izolacyjnym
dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania dla tego celu. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac
związanych z jego osadzaniem naleŜŜy dokladnie zamknąć.
5.3.1.Zamocowanie/zakotwienie okien w murze
1.Rozstaw zamocowań:
Miejsca zamocowań muszą być tak ustalone, aby bylo zagwarantowane swobodne przenoszenie sil na
elementy budynku. Z reguly odstęp pomiędzy poszczególnymi punktami zamocowań przy usztywnionych
profilach powinien wynosić najwyŜej 700 mm. Odstęp od naroŜników, slupka stalego oraz ruchomego nie
powinien przy tym przekraczać 100 mm - mierząc od wewnętrznego naroŜnika, Wskutek czego powstaly
odstęp od zewnętrznej krawędzi naroŜnika do pierwszego punktu zamocowania wynosi ok. 150 mm.
Dla rozmieszczenia zamocowań obowiązują z reguly szkice schematyczne. W szczególnych wypadkach
konieczne są dodatkowe zamocowania. Jeśli chodzi o wyrównania przemieszczeń między oknem a ramą
montaŜową (wskutek zmian temperatury), naleŜŜy w przypadku konstrukcji ram wziąć pod uwagę to, aby
szczeliny polączeniowe między elementem budynku a ramą montaŜową byly calkowicie
uwolnione od konieczności przenoszenia nawarstwionych przemieszczeń. W związku z tym naleŜy
przyjmować regulę, Ŝe szczelina montaŜowa (odstęp ościeŜnicy od muru) nie moŜe być mniejsza niŜ 10
mm.
2.Kotwy montaŜowe:
Wybór kotew następuje poprzez uwzględnienie przenoszonych sil, wytrzymalości lączonych części (ściana
ceglana, betonowa itp.) oraz występujących przemieszczeń w szczelinie polączeniowej. Z reguly uŜywa się
plaskich kotew stalowych mocowanych na kolki rozporowe.
3.Zamocowanie kotwami:
Kotew ścienna jest wpuszczona w przewidziane na nią miejsce w zewnętrznej stronie ościeŜnicy. Mocuje si
ę jąw odstępach 700 mm, przy czym zewnętrzne punkty zamocowania powinny leŜeć okolo 100 mm (dla
okien bialych) i 200 mm (dla okien kolorowych) od naroŜy wewnętrznych.
Zamocowanie kotwy montaŜowej do ościeŜnicy odbywa się śrubą samowiercącą do stalowego zbrojenia
okna. Gdy kotwy zostaną zamontowane, okno zostaje wstawione w otwór w murze. Przedtem w
naroŜnikach uklada się klocki wyrównawcze.Następnie okno zostaje ustalone dokladnie w pionie i poziomie
za pomocą poziomicy oraz unieruchomione kImami drewnianymi. Przy oszklonych oknach naleŜy spra wdzi
ć poprawne funkcjonowanie skrzydel. JeŜeli okno jest ustawione prawidlowo, mocuje się kotwy do muru.
Poleca się zlącze śrubowe z 8 mm kolkami rozporowymi. UŜyte do zamocowania kImy drewniane moŜna
ponownie uŜywać.
4.Zamocowanie śrubami ościeŜnicowymi:
Stolarkę moŜna polączyć bezpośrednio z murem za pomocą specjalnych śrub ościeŜnicowych przez otwór
nawiercony w ościeŜnicy. Ustawienie i zamocowanie okna odbywa sie tak, jak przy mocowaniu kotwami.
Szczególnie waŜne jest, aŜeby uŜywać przedluŜonych wiertel, wykluczających uszkodzenie ościeznicy
podczas wiercenia. Otwór w ramie okna musi odpowiadac średnicy śruby a śruby i wiertla dokladnie do
siebie dopasowane.Dlugość śrub musi uwzględniać grubość mocowanej ościeŜnicy.
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Średnicę śrub naleŜy dopasować do średnicy kolków i cięŜaru okna. Mur musi wytrzymać nacisk
rozpierania.
Śrubę wkręca się bezpośrednio w mur przy pomocy specjalnej końcówki. Dla uniknięcia wygięcia oś
cieŜnicy przed ostatecznym dokręceniem śrub zaleca się wprowadzić przekladkę drewnianą, którą po dokrę
ceniu usuwa się.
Zamocowane zlączki musza pewnie przenosić dzialające sily, które mialyby negatywny wplyw na
funkcjonowanie okien. Przy planowaniu zamocowań naleŜy brać
pod uwagę następujące czynniki:
- obciąŜenie wlasne: cięŜar stolarki, wielkość i rodzaj szkla, rodzaj otworu itp.
- obciąŜenie ruchowe: napór wiatru, wielkość stolarki, wysokość itp.
- obciąŜenia dodatkowe: dociskanie i szarpnięcia przy otwieraniu i zamykaniu itp
Po wykonaniu powyŜszych czynności moŜna przystąpić do uszczelnienia szczeliny montaŜowej pianką
montaŜowo - uszczelniającą. Przy jej wyborze naleŜy uwzględnić szczególnie temperaturę przy jakiej będzie
wykonywany montaŜ. W okresie zimowym naleŜy bezwzględnie zastosować piankę przystosowaną do
stosowania w niskich temperaturach. NaleŜy równieŜ przestrzegać zaleceń producenta pianki. Po
wyschnięciu pianki odciąć jej nadmiar. Wówczas mozna przystąpić do obrobki glifów zabezpieczając okna
przed zabrudzeniem.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogóJne Kod CPV
45000000-7, pkt 6
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
- 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.
Jednostką obmiarową robót jest:
- szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. lub m2 danego typu okna wg wymiarów od-do
- szt ościeŜnicy

8.

Odbiór robót.
Wszystkie roboty w/w wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie
5.

9.Podstawa płatności.
Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
- - roboty przygotowawcze, pomiary,
transport poziomy i pionowy materialów z rozebranych elementów,
- ukladanie, segregowanie materialów rozbiórkowych na placu budowy,
- koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie,
- sprawdzenie prawidlowości wykonanych robót,
koszty naprawienia uszkodzeń powstalych w czasie wykonywania robót, zawinionych
przez wykonawców, utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych,
- czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych,
- koszty skladowania gruzu na wysypisku,
- koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami
koniecznych uzgodnień i pozwoleń,
- związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.
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-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
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PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.
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