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Załącznik nr 11 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STANDARDOWE) 
 
 

kod CPV 45421000-4 „Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej”.  
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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących osadzenie 
stolarki okiennej i drzwiowej. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 
 
1.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montaŜem stolarki 
okiennej i drzwiowej. 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do 
niniejszej specyfikacji technicznej.  

 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 
- kl.45.42. kod CPV 45421000-4 „Roboty w zakresie stolarki budowlanej”. 
 
2. MATERIAŁY 
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie  typowej stolarki okiennej i drzwiowej PCV posiadającej 
Aprobaty Techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie.  
Szczelność na wodę i powietrze otwarte złącza [okna  ] podwójna  uszczelka przylgowa 
Mocowanie szyb: za pomocą listwy przyszybowej 
Grubość szklenia  9,5 –36 mm dla ramy gr 45 mm  od 12,5-43 mm, dla  skrzydła okiennego  52 mm.  Podstawowe 
wymiary profili: rama stała 45 mm gr., skrzydło okienne 45 mm, skrzydło drzwiowe  45 mm. 
Zakładka przylgi wew: okna 6 mm drzwi 5 mm. 
Zakładka pomiędzy rama stałą a skrzydłem 7 mm. 
 
3. SPRZĘT 
Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki w uzgodnieniu z InŜynierem. 
 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie stolarki powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan 
techniczny. PrzewoŜone i składowane okna oraz drzwi przeszklone naleŜy zabezpieczyć przed stłuczeniem szyb. 
Specjalistyczny transport do przewoŜenia okien zapewni producent okien i drzwi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady wbudowywania stolarki  okiennej 
5.1.1. Przygotowanie ościeŜy 
-   Stolarka okienna moŜe być osadzana w ościeŜu z węgarkami lub w ościeŜu bez węgarków 
-   OścieŜa z węgarkami w nadproŜu, wzdłuŜ stojaków ościeŜnicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub 
drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej części ościeŜa), powinny zapewniać prawidłowe osadzenie i 
uszczelnienie stolarki okiennej. 
-   OścieŜa bezwęgarkowe powinny być tak wykonane  aby  spełnione były wymagania z punktu widzenia 
zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umoŜliwione uszczelnienie przestrzeni  między ościeŜą i ościeŜnicą. 
-   Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i stan  powierzchni węgarków, do 
których ma przylegać ościeŜnica, w przypadku występujących wad w  wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia 
powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
-   Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych wykończonych wyprawą tynkarską 
wynoszą: 

a/   szerokość +10 mm 
b/   wysokość +10 mm 
c/   dopuszczalna róŜnica długości przekątnych 10 mm 

-   Stolarkę okienna naleŜy zamocować w punktach  rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymogami producenta 
stolarki 
-   Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeŜnic sąsiadujących ze sobą  
okien naleŜy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami producenta 
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5.1.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 
-   Sprawdzone i przygotowane ościeŜe,  tj. po naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz oczyszczonych z 
pyłu powierzchniach,  naleŜy wstawić stolarką okienną na podkładach lub listwach 
-   W zaleŜności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki naleŜy osadzić w sposób trwały ich 
elementy kotwiące w ościeŜach. 
-   Ustawienia 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 1 m wysokości okna jednak nie więcej niŜ 3 
mm na całej długości elementów ościeŜnicy. Odchylenie ościeŜnicy od płaszczyzny pionowej nie moŜe być większe 
niŜ 2 mm. RóŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe  niŜ 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 
mm do 2 m, 4 mm powyŜej 2 m długości przekątnej. 
-   Po ustawieniu okna  naleŜy sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu i otwieraniu.  Skrzydła powinny 
rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeŜnicy. 
-   Zamocowanie ościeŜnic naleŜy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez producenta  stolarki okiennej. 
-   Uszczelnienie styku okna z ościeŜem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za pomocą  pianki 
poliuretanowej. Zabrania się uszczelniania przestrzeni między oscieŜą  i ościeŜnicą sznurem smołowym lub innymi 
materiałami włóknistymi  zabezpieczonymi przed korozja biologiczną środkami wydzielającymi związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
-   Osadzenie parapetów naleŜy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleŜności od zastosowanego rodzaju 
parapetów, ich długości i grubości, do konać montaŜu zgonie z zaleceniami producenta parapetów. Dla 
prawidłowego  zamocowania parapetu i zapobieŜenia przed ewentualnym przeciekiem wody w ścianie podokiennej, 
parapet powinien być wpuszczony  na stałe w  specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu ościeŜnicy.  
-   Po osadzeniu okna, od zewnątrz, naleŜy we wrębie progu ościeŜnicy, odpowiednio zamocować podokiennik w 
sposób określony jednoznacznie przez producenta. 
-   Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem naleŜy dokładnie zamknąć. 
 
5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej  
-   Dokładność wykonania ościeŜa powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót murowych . Odległości 
między punktami mocowania ościeŜnicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie nie powinny być większe 
niŜ 75 cm, a maksymalne odległości od naroŜy ościeŜnicy nie większe niŜ 30 cm. 
-   OścieŜnicę po ustawieniu do poziomu i pionu naleŜy zamocować za pomocą łączników zalecanych przez 
producenta  stolarki drzwiowej. 
-   Szczeliny powstałe pomiędzy ościeŜem i ościeŜnicą  naleŜy wypełnić na obwodzie pianką poliuretanową 
-   W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej  naleŜy ściśle stosować się do zaleceń   
      producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1 Odbiór wbudowanych ościeŜnic drzwiowych i okiennych 
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeŜnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m i 
nie więcej niŜ 3 mm na całej długości stojaka lub nadproŜa ościeŜnicy. 
Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeŜnicy z płaszczyzny pionowej nie moŜe być większy niŜ 2 mm. 
 
 
 
 
6.2   Odbiór wbudowanych ościeŜnic drzwiowych i okiennych 
Przy odbiorze końcowym montaŜu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrót naleŜy przeprowadzić następujące 
badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez porównanie 
zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin oraz pomiaru, 
-   sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie uŜytych materiałów, 
-   sprawdzenie stanu technicznego stolarki  (w szczególności oszklenie, okucia, inne akcesoria  itp.), 
-   sprawdzenie przygotowanych ościeŜy w murach, 
-   sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i otwieranie skrzydeł 
stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe uszczelnienie między ościeŜą i ościeŜnicą), 
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-   podczas odbioru naleŜy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentów 
wbudowywanych wyrobów, 
-   prawidłowość montaŜu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych). 
 
JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymogami kontraktu. 
JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymogami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je 
do ponownego odbioru. 
 
7. JEDNOSTKA OBMIARU 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych  drzwi  
Jednostka obmiaru  jest  1 szt [sztuka] zamontowanej ościeŜnicy drzwi  
 
8. ODBIÓR 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”". 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcje producentów odnośnie montaŜu, sposobu uŜytkowania i warunków gwarancyjnych. 
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych” COBP Budownictwa ogólnego 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 


