SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNO –
BIUROWYM PRZY UL. TRAUGUTTA 7, 83-400 KOŚCIERZYNA
(DZ. NR 284/3 OBR. 5)

Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalno – biurowym przy ul. Traugutta 7,
83-400 Kościerzyna (dz. nr 284/3 obr. 5)
I. Założenia.
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej
projektowanej do wbudowania, w ramach wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalno
– biurowym przy ul. Traugutta 7 w Kościerzynie.
Zakres stosowania.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji zamierzenia.
Zakres robót ujętych w SST.
Roboty ujęte niniejszą SST zawierają czynności mające na celu wykonanie wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej wg dokumentacji projektowej w zakresie:
- wymiany istniejącej stolarki okiennej zewnętrznej drewnianej, powtarzalnej w kilku wymiarach i
kształtach, obejmujących demontaż istniejącej stolarki okiennej zewnętrznej;
- wymianę istniejących parapetów wewnętrznych drewnianych, obejmujący demontaż parapetów
drewnianych istniejących
- wymiany istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej drewnianej, w kilku wymiarach i kształtach,
obejmujących demontaż istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej;
Szczegółowy zakres czynności dotyczących wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
- demontaż istniejącej stolarki okiennej łącznie z parapetami wewnętrznymi drewnianymi
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej
- wykonania nowej stolarki okiennej i drzwiowej z zachowaniem istniejącego podziału, proporcji i
zdobień
- wykonanie nowych parapetów drewnianych
- montaż nowej stolarki okiennej
- montaż nowych parapetów drewnianych
Zakres oraz charakterystyka robót ujętych w dokumentacji projektowej
1. Projektowana stolarka okienna do wymiany
1.1. Istniejącą stolarkę należy wymienić na nową wykonaną w konstrukcji drewnianej, z drewna
klejonego, w technologii jednoramowej, w sposób możliwe najbardziej zbliżony do wyglądu okien i drzwi
oryginalnych, z zachowaniem pierwotnych podziałów, proporcji, frezów oraz ornamentów.
1.2. Konstrukcja okna.
Projektuje się okna drewniane w technologii jednoramowej. Ramę Nowe okna powinny spełniać
następujące parametry:
 okna z drewna sosnowo - dębowego o grubości profilu min. 68 mm o współczynniku dla całego
okna U=1,2 W/(m2k), konstrukcję okna należy wykonać z drewna sosnowego a zewnętrzne
warstwy z drewna twardzielowego np.: sosnowego lub dębowego klejonego bez przebarwień
(sinizny i sęków) o wilgotności przyjętej przez Polską Normę. Stolarkę należy zabezpieczyć
przed wilgocią i zabarwić na kolor biały (RAL 9016). Zastosowany lakier ma spełniać polskie
normy lakierów dopuszczanych do obrotu, a przeznaczonym m.in. do lakierowania zewnętrznej
stolarki drewnianej.
 uszczelnienie zapewnione poprzez co najmniej 2 uszczelki ze spienionego termoplastycznego
elastomeru lub równoważny, 2 uszczelki muszą zapewnić ciągłość na słupku ruchomym.
 skład szyb: 4/12/4/12/4 U=0,8

 okna musza być wykonane wg normy PN-EN 14351-1 i spełniać wymagania wynikające z
zapisów tej normy.
 okucie zamontowane w oknach powinno umożliwić: otwieranie, uchylanie i zamykanie skrzydeł.
Ponadto mechanizm okucia powinien:
 blokować obroty klamki, uniemożliwiać uchylenie skrzydła gdy okno jest otwarte,
 umożliwić mikrowentylacje, aby po przekręceniu klamki w górę o 45 stopni od pozycji
poziomej, powstała miedzy ościeżnicą a skrzydłem ok. 3 mm szczelina, która zapewnia
stały dopływ świeżego powietrza; skrzydło pozostaje w tej pozycji dzięki specjalnemu
zaczepowi rozszczelniającemu,
 posiadać mechanizm lekko unoszący skrzydło i zapewniający płynne jego przechodzenie z
pozycji otwartej do zamkniętej (bez ocierania o ramę),
 możliwość regulacji docisku skrzydła do ościeżnicy,
 kolor klamek biały, wszystkie elementy metalowe powinny pochodzić z tej samej wytwórni
co okucia,
 współczynnik infiltracji „a” zgodny z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie PN -83/B03430-AZ3 /
 w każdym oknie musi znajdować się min. 6 punktów mocujących ościeżnicę. Po zakończeniu
robót montażowych należy dokonać regulacji okuć wraz z naoliwieniem odpowiednich punktów
stolarki okiennej
1.3. Malowanie, farby
Elementy drewniane okien należy pomalować min 2-krotnie specjalistyczną farbą zewnętrznego
stosowania w kolorze białym (RAL 9016), po uprzedniej impregnacji owadobójczej i grzybobójczej oraz
zastosowaniu podkładu. Elementy drewniane drzwi należy pomalować min 2-krotnie specjalistyczną
farbą zewnętrznego stosowania w kolorze brązowym (odcień zostanie ustalony w trakcie realizowania
inwestycji), po uprzedniej impregnacji owadobójczej i grzybobójczej oraz zastosowaniu podkładu.
1.4. Nawiewniki okienne
W górnej ramie każdego okna należy zamontować nawiewniki okienne, w kolorze białym jak kolor okna,
o wydajności 5÷35 m3/h.
1.5. Parapety wewnętrzne
Projektuje się parapety wewnętrzne drewniane, sosnowe, grubości min. 4cm, malowane w kolorze
białym jak okna
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ
STOLARKI OKIENNEJ NA NOWĄ
1. Warunki ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót i zgodność wykonania robót.
2. Materiały.
• Drewno.
Projektuje się okna drewniane w technologii jednoramowej. Ramę (elementy konstrukcyjne) okna
należy wykonać min. z czterech warstw drewna klejonego, pozbawionego sęków oraz kawałków
żywicznych; grubość ramy min. 68 mm (wysokość ramy nie powinna być wyższa niż 80 mm, ze względu
na przesłanianie światła), zapewniająca stabilność konstrukcji oraz możliwość montażu szyby
zespolonej dwukomorowej.
• Okucia budowlane.
Mechanizm okucia powinien:
blokować obroty klamki, uniemożliwiać uchylenie skrzydła gdy okno jest otwarte; umożliwić
mikrowentylację, aby po przekręceniu klamki w górę o 45 stopni od pozycji poziomej, powstała miedzy
ościeżnicą a skrzydłem ok. 3 mm szczelina, która zapewnia stały dopływ świeżego powietrza, skrzydło

pozostaje w tej pozycji dzięki specjalnemu zaczepowi rozszczelniającemu; posiadać mechanizm lekko
unoszący skrzydło i zapewniający płynne jego przechodzenie z pozycji otwartej do zamkniętej (bez
ocierania o ramę) możliwość regulacji docisku skrzydła do ościeżnicy; kolor klamek biały, wszystkie
elementy metalowe powinny pochodzić z tej samej wytwórni co okucia,
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom Norm Państwowych PN-91/B94461/02. W przypadku braku
takich norm powinny odpowiadać wymaganiom świadectw ITB dopuszczających do stosowania wyroby
stolarki okiennej wyposażonej w okucia, na które została ustanowiona norma. Okucia zabezpieczone
fabrycznie antykorozyjnie.
• Środki impregnacyjne do wyrobów stolarskich.
Malowanie elementów drewnianych stolarki okiennej i drzwiowej muszą odbywać się oddzielnie. Nie
dopuszcza się malowania stolarki w „całości”. Wszystkie elementy stolarki powinny być zabezpieczone
przed korozją biologiczną. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce okiennej nie mogą zawierać
składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię PZH
• Środki do gruntowania wyrobów stolarki.
Do gruntowania wyrobów stolarki można stosować pokost naturalny lub syntetyczny, jak również
bioodporne farby do gruntowania. Jeżeli do zabudowania dostarczona jest stolarka gruntowana u
innego producenta należy podać rodzaj środka użytego do gruntowania.
• Farby i lakiery do malowania stolarki.
Elementy drewniane okien należy pomalować min 2-krotnie specjalistyczną farbą zewnętrznego
stosowania w kolorze białym (RAL 9016), po uprzedniej impregnacji owadobójczej i grzybobójczej oraz
zastosowaniu podkładu. Stolarkę drzwiową należy pomalować min 2-krotnie specjalistyczną farbą
zewnętrznego stosowania w kolorze brązowym (odcień zostanie ustalony w trakcie realizowania
inwestycji). Pierwsza warstwa to grunt, zabezpieczający drewno przed grzybami, bakteriami i insektami,
nadając jednocześnie drewnu kolor bazowy. Następnie podkład, wypełniający wszystkie pory. Ostatnie
2 warstwy to farba ze specjalnymi filtrami promieni ultrafioletowych, tak by kolory po latach nie traciły
intensywności barwy. Na połączeniu ramiaków pionowych i poziomych należy stosować specjalny
preparat (kontr fuga) w celu zabezpieczenia przed spękaniem. Zastosowane farby muszą być odporne
na uszkodzenia mechaniczne (np. grad) a jednocześnie pozostawać elastyczne podczas pracy drewna
spowodowanej różnicami temperatur oraz wilgotności otoczenia.
• Szkło.
W oknach należy zamontować szyby zespolone, dwukomorowe, termoizolacyjne. Szkło zespolone wg
PN-EN1279.
• Pianki poliuretanowe wg ITB AT-15-2815/2009
• Składowanie elementów stolarki.
Wszystkie wyroby stolarki budowlanej należy przechowywać w zamkniętych, suchych i przewiewnych
pomieszczeniach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniach
magazynowych powinny być utwardzone, równe i poziome. Wyroby muszą być układane w jednej lub
kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od urządzeń grzewczych.
3. Sprzęt i narzędzia.
Roboty związane z demontażem oraz montażem okien można wykonywać wg dowolnego typu sprzętu
akceptowanego przez Zamawiającego. Do systemowego montażu okien wykorzystać należy wiertarki,
wkrętarki, poziomice i piony tynkarskie.
4. Transport.
Elementy przygotowane do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami przy użyciu palet lub
kontenerów. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Zamawiającego oraz zabezpieczone przed przesuwaniem bądź utratą stateczności.
5. Wykonanie robót montażowych.
• Demontaż istniejącej stolarki okiennej oraz parapetów
• Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej

• Wytrasowanie miejsc montażu stolarki okiennej i drzwiowej
• Ustawienie ościeżnic - przy pomocy klinów wykonuje się poziomowanie i pionowanie.
Dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu max. 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej jednak niż
3mm na całej długości ościeżnicy.
• Po ustawieniu ościeżnicy należy sprawdzić geometrię ustawienia przez dokonanie pomiaru
przekątnych ościeżnicy. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny przekraczać:
- 2mm przy długości przekątnej 1m;
- 3mm przy długości przekątnej do 2m;
- 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m.
• Przy mocowaniu ustawionej ościeżnicy uważać aby przy dokręcaniu nie odkształcić jej profilu.
• Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w ościeżnicy w zależności od szerokości i wysokości od
4÷10 punktów mocowań zgodnie z normą. Odległości między punktami mocowania max. co 75cm.
• Maksymalna odległość od naroży ościeży nie może by większa niż 30cm. Kliny stabilizujące
ościeżnicę wyjąć po zamocowaniu łączników.
• Sprawdzenie działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
• Wykonanie uszczelnienia styku ościeżnicy z murem
• Montaż klamek.
• Osadzone okno po zamontowaniu powinno pozostawać zamknięte.
• Osadzenie parapetów po całkowitym procesie montażu i osadzenia okien.
6. Kontrola jakości robót.
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości dostarczonej na budowę stolarki, w ramach którego należy
sprawdzić zgodność wymiarów i jakość materiałów, w tym jednolitość barwy stolarki oraz powierzchni
powłok malarskich, a których wykonano stolarkę.
7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru robót są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość
robót określona zostaje na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez
Zamawiającego.
8. Odbiór robót.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- prawidłowość montażu;
- dopuszczalne odchyłki;
- sprawność skrzydeł i elementów ruchomych;
- prawidłowość montażu uszczelek;
- jakość powłoki malarskiej.
9. Podstawa płatności.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i
zaakceptowana przez Zamawiającego w ofercie i umowie. Zapłata następuje za roboty wykonane i
odebrane przez Zamawiającego.
10. Przepisy związane.
• PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
• PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
• PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
• PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane
(aktualnie obowiązujące).
• Przepisy BHP przy robotach p.t. „Demontaż istniejącej stolarki okiennej i osadzenia stolarki okiennej”.
UWAGA : WYMIARY OKIEN I DRZWI ORAZ ISTNIEJĄCY PODZIAŁ, PROPORCJE I ZDOBIENIA
PRZED WYKONANIEM NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDYNKU.

