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2.1. 

STOLARKA 
CPV  45421000-4 

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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1. WST P 

1.7 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotycz ce wykonania i odbioru stolarki bu-

dowlanej dla zadania: �Remont hali warsztatowej � wymiana stolarki okiennej�. 
Rodzaje stolarki: 

 Okna z profili aluminiowych ze szk em niskoemisyjnym 
 Podokienniki 

1.8 Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podstawowe, u yte w niniejszej specyfikacji, s  zgodne z obowi zuj cymi odpo-

wiednimi normami i okre leniami zawartymi w ST 1.0 � Wymagania ogólne.  
1.9 Klasyfikacja robót wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45400000-1    
Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budow-
lanych

  45420000-7 
Roboty w zakresie zak adania stolarki budowlanej 
oraz roboty ciesielskie

   45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
   45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI WYROBÓW I MATERIA ÓW 
Materia ami stosowanymi przy wykonaniu robót b d cych przedmiotem niniejszej specyfika-
cji s : 

 Okna zewn trzne aluminiowe w kolorze RAL 7016, dwukomorowe, pakiet szybowy 
dwukomorowy, wspó czynnik przenikania ciep a dla przegrody Umax<0,90 W/m2K, 

okucia � w kolorze RAL 7016 (szary antracyt), rodkowa kwatera ma mie  mo liwo  
przewietrzania poprzez si ownik elektryczny 24V, 

 O cie nice 
 Pianka uszczelniaj ca PU 

 Zaprawa betonowa 
 Kotwy i elementy monta u o cie nic  

 Przek adki termiczne: poliamid zbrojony w óknem szklanym 
 Uszczelki: EPDM, silikon 

 Podokienniki zewn trzne z blachy ocynkowanej powlekanej 
 Podokienniki wewn trzne z PCV 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych 
materia ów dostarczanych na plac budowy oraz za ich w a ciwe sk adowanie i wbudowanie 
zgodnie z za o eniami normowymi. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wp ywu na jako  i rodowisko wykonywanych robót. 

Na danie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj -
cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU 
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Do transportu materia ów, sprz tu budowlanego i urz dze  stosowa  sprawne technicznie 
rodki transportu. 

rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycz-
nymi.  

Przestrzenie adunkowe powinny by  czyste, pozbawione wystaj cych gwo dzi i innych 
ostrych elementów mog cych uszkodzi  stolark . 

Wyroby ustawione w rodkach transportu nale y czy  w bloki zapewniaj ce stabilno  i 
zwarto  adunku. 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie 
wp yn  niekorzystnie na jako  robót i w a ciwo ci przewo onych towarów. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod wzgl dem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE MONTA U STOLARKI  

5.1 Zalecenia ogólne 
 Wykonawca powinien dokona  monta u okien zgodnie ze szczegó ow  instrukcj  wbu-

dowania tych wyrobów, dostarczon  przez ka dego producenta. 
 Wyroby stolarki budowlanej mog  by  osadzone w wykonanych otworach, je eli budynek 

jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.  
 Stolark  nale y zamocowywa  w o cie u zgodnie z wymaganiami okre lonymi w normie 

PN-EN 14351 
 Okucia powinny by  tak przymocowane, aby zapewni y skrzyd om nale yte dzia anie 

zgodne z ich przeznaczeniem. 
 Przed osadzeniem stolarki  nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a i stan po-

wierzchni, do których ma przylega  o cie nica. 
 W przypadku wyst powania wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni 

o cie a, o cie e nale y oczy ci  i naprawi . 
 W sprawdzone i przygotowane o cie e, o oczyszczonych z py u powierzchniach nale y 

wstawi  stolark  na podk adkach lub listwach. 
 Ustawienie stolark  nale y sprawdzi  w pionie i poziomie oraz dokona  pomiaru przek t-

nych. 
 Po ustawieniu  drzwi nale y sprawdzi  sprawno  dzia ania skrzyde  przy otwieraniu i 

zamykaniu. 
 Zamocowane drzwi nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym. 
 Producent stolarki i  powinien dysponowa  wszelkim potrzebnym sprz tem,  kadr  pra-

cowników wykwalifikowanych itd. niezb dnymi do przygotowania konstrukcji w warszta-

cie i zamontowania na budowie. 
 Dylatacje: 

Nale y wykluczy  bezpo redni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego alu-
minium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 

W przypadku konieczno ci wykonania robót wyko czeniowych na mokro wokó  wbudo-
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wanych konstrukcji aluminiowych nale y na czas robót zabezpieczy  konstrukcj  foli  
PCW. 

Mi dzy powierzchni  profili a tynkiem lub inn  zewn trzn  warstw  licow  nale y pozo-
stawi  szczelin  min.5 mm, któr  po zako czeniu robót wype nia si  trwale plastyczn  

mas  uszczelniaj c . 
Nie wolno dopu ci  do bezpo redniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz 

cynku. W takich wypadkach nale y stosowa  warstw  izolacji, np. ta m  z kauczuku 
EPDM. Wyj tek stanowi powierzchnia cynkowa lub w pe ni ocynkowana gr. min. 35 µm.  

Ci cia elementów stalowych ocynkowanych zabezpiecza  przek adkami. 
Nie wolno dopu ci  do bezpo redniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, d bu 

oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania rodkami zawieraj cymi sole mie-
dzi, rt ci lub zwi zki fluoru. 

 Szklenie: 
Pakiety szklane termoizolacyjne, szk o bezpieczne. 

Producent szk a powinien udziela  min. 5 letniej gwarancji na szczelno  zestawów 
szklanych i odporno  na  p kanie pod wp ywem napr e  w szkle. 

Szyby nie mog  si  styka  z ram  aluminiow , musz  spoczywa  na podk adkach pod 
szk o stosowa  podk adki regulacyjne i podpieraj ce. 

 Wyposa enie: 
W przypadku ci aru szyb >90 kg stosowa  zawiasy wzmocnione. 

Zawiasy z regulacj  pionow  i poziom . 
Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementów aluminiowych. 

Wszystkie uszczelki z kauczuku EPDM. 
Wkr ty monta owe, w akcesoriach - wszystkie ze stali nierdzewnej. 

5.2 Zakres robót przygotowawczych  
 Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a i stan po-

wierzchni, do których ma przylega  o cie nica.  
  W przypadku wyst powania wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni 

o cie a, o cie e nale y oczy ci  i naprawi .  
  Luz mi dzy otworem okiennym lub drzwiowym a o cie nic  powinien wynosi : 

- na szeroko ci otworu 2÷6 cm 
- na wysoko ci otworu 5÷9 cm 

5.3 Zakres robót zasadniczych  
 W sprawdzone i przygotowane o cie e, o oczyszczonych z py u powierzchniach nale y 

wstawi  stolark  na podk adkach lub listwach.  
 Po ustawieniu okna  nale y sprawdzi  sprawno  dzia ania skrzyde  przy otwieraniu i 

zamykaniu.  
 Zamocowane okno nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym.  

 Podczas monta u okien w budynku nale y stosowa  nast puj ce elementy kotwi ce:  
- Na wysoko ci elementu po obydwu stronach okna stosowa  co najmniej po dwa ele-

menty mocuj ce w odleg o ci nie wi kszej ni  200 mm od naro a.  
- Maksymalna odleg o  pomi dzy punktami mocowania wynosi 700 mm.  

- Dodatkowe elementy mocuj ce stosowane s  przy punktach zamykaj cych, aby za-
pobiec powstaniu odkszta ce  podczas zamykania.  
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- Na szeroko ci elementu � jeden element kotwi cy /1mb.  
 W oknach rozwieranych o szeroko ci wi kszej ni  700 mm stosowane s  klocki podpie-

raj ce u atwiaj ce prawid owe ustawienie skrzyd a wzgl dem o cie nicy przy zamykaniu. 
Je eli szeroko  okna przekracza 1400 mm stosuje si  dwa komplety klocków. Klocki 

podpieraj ce stosuje si  zawsze, je eli szeroko  okna przekracza jego wysoko .  
 Producent stolarki powinien dysponowa  wszelkim potrzebnym sprz tem, rusztowaniem, 

kadr  pracowników wykwalifikowanych itd. niezb dnymi do przygotowania konstrukcji w 
warsztacie i zamontowania na budowie. 

  
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OK ADZINOWYCH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót, dostawy materia ów, sprz tu i rodków 

transportu podano w ST 1.0 �Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe n  kontrol  jako ci robót, materia ów i urz dze . 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i rodki techniczne do kontroli jako ci robót  na te-
renie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary b d  przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Apro-
bat Technicznych przez jednostki posiadaj ce odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kontrola jako ci obejmuje nast puj ce zadania: 
 Sprawdzenie zgodno ci z dokumentacja techniczn  

 Sprawdzenie materia ów 
 Sprawdzenie wypoziomowania stolarki 

 Sprawdzenie trwa o ci po cze  
 Sprawdzenie sprawno ci dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 

oku   
 Sprawdzenie wodoszczelno ci przegród  

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musz  obejmowa  sprawdzenie podstawowych cech materia ów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we w a ciwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a cz stotliwo  ich wykonania musi pozwoli  na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla ca o ci wybudowanych lub zgromadzo-
nych materia ów. Wyniki bada  Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca b dzie przekazywa  inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami ba-
da  nie pó niej ni  w terminie i w formie okre lonej przez Zamawiaj cego. 

6.3  Badania jako ci robót w czasie budowy 
Badania jako ci robót w czasie ich realizacji nale y wykonywa  zgodnie z wytycznymi w a-
ciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materia ów i systemów technologicznych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST 1.0 �Wymagania ogól-
ne". 

Obmiar robót okre la ilo  wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
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Ilo  robót oblicza si  wed ug sporz dzonych przez s u by geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzgl dnieniem wymaga  technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksi dze obmiaru. 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj  akceptacji 

Inspektora nadzoru i musz  posiada  wa ne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy si : 
 powierzchni  poszczególnych rodzajów stolarki 

W szt. mierzy si : 
 o cie nice 

 parapety 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przej cia podano w ST 1.0 �Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. 

Gotowo  do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obo-

wi zuj cymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 Odbioru wbudowania stolarki dokonuje si  po ich ostatecznym osadzeniu na sta e 

 Odbiór osadzenia o cie nic powinien by  przeprowadzony przed wyko czeniem o cie y 
 O cie nice winny by  osadzone pionowo i nie mog  wykazywa  luzów w miejscach po-

cze  ze cian  
 Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by  wi ksze ni  2 mm na 1 m 

wysoko ci, jednak nie wi cej ni  3 mm na ca ej d ugo ci elementów o cie nicy.  
 Ustawienie stolarki nale y sprawdzi  w pionie i poziomie oraz dokona  pomiaru przek t-

nych.  
 Ró nice wymiarów przek tnych nie powinny by  wi ksze ni :  

 - 1 mm przy d ugo ci przek tnej do 1m  
 - 2 mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m  

 - 3 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m  
 Przy pasowaniu wbudowanych okien luzy okien i drzwi jednoskrzyd owych nie powinny 

przekracza  3 mm, a dwuskrzyd owych 6 mm. 
 Po zamkni ciu okna skrzyd a okienne nie powinny przy poruszaniu klamk  wykazywa  

adnych luzów.  
 Otwarte skrzyd a okienne nie powinny si  same zamyka . 
 Szczelno  okna sprawdza si  przez w o enie w dowolnym miejscu pomi dzy o cie nic  

a ramiakiem paska papieru pakowego o szeroko ci 2 cm. Je eli po zamkni ciu okna pa-

sek nie daj  si  wyci gn , okno uznaje si  za szczelne. 
 Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowi  równie  wszelkie mechaniczne uszko-

dzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i oku  
 W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowan  stolar-

k , nale y przestrzega  warunków monta u okre lonych przez producenta, aby gwaran-
cja w pe nym zakresie zosta a przeniesiona na U ytkownika 
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacj  odniesienia jest: 

1. SIWZ dla zadania: �Remont hali warsztatowej � wymiana stolarki okiennej� 
2. umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiaj cego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zada-
nia 

3. normy 
4. aprobaty techniczne 

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Najwa niejsze normy: 

1. PN-EN 14351 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

3.  BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
4. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport  

5. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 

Nie wymienienie tytu u jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wy-
konawcy od obowi zku stosowania wymogów okre lonych prawem polskim. 


