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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Części ST-01/B.07 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej w ramach „Zmiana sposobu użytkowania z 

przebudową budynku oświatowego na budynek usługowo-magazynowy, budowa 
budynku garażowo-magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną z 
placem parkingowo-manewrowym w Bystrzycy Dolnej” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja Techniczna Części ST-01/B.07 „Roboty budowlane – Stolarka drzwiowa” obejmuje 

montaŜ nowej stolarki drzwiowej w miejsce stolarki zdemontowanej. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i Częścią G - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części G - „Wymagania ogólne." 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Stolarka drzwiowa    

Drzwi wewnątrzlokalowe  - płycinowe, okleinowane – standardowe. 

Drzwi zewnętrzne, wejściowe – aluminiowe – standardowe. 

Brama wjazdowa – uchylna, segmentowa  

Wykonawca przed zleceniem produkcji drzwi i bramy powinien przeprowadzić pomiar w celu 

uściślenia ich wymiarów. 

Dostawca drzwi powinien posiadać wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty, atesty 

oraz certyfikaty na wyrób i jego elementy. 

2.2.  Akcesoria 
OścieŜnice i progi standardowe - zgodne systemem przyjętej stolarki drzwiowej.  

2.3.  Materiały montaŜowe 
Pianka montaŜowa, kotwy montaŜowe, kliny montaŜowe, wkręty ze stali nierdzewnej, tuleje rozpręŜne do 

materiałów o niskiej gęstości itp. 

Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej bądź 

inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w Części G „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania robót murowych naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  Część B – Roboty budowlane  

Dla naszych opracowań, w tym opisów, rysunków oraz wszystkich załączników zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikające z Ustawy o prawie 

autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie mogą one być odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostępniane osobom trzecim z 

wyjątkiem osób zwyczajowo uprawnionych. 
 

 narzędzia ręczne 

 mieszarki do zapraw 

 wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 

zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w Części G „Wymagania 

ogólne”.  

Do transportu materiałów naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak: 

 samochód dostawczy 

 samochód cięŜarowy 

 samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostroŜności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Inspektora Nadzoru. 

Transport „cięŜki” powinien zostać uzgodniony z zarządem dróg właściwym dla miejsca w 

zakresie godzin wykonywania i tras. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 5. 

 
5.1.   Przygotowanie podłoŜa. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót montaŜowych naleŜy oczyścić ościeŜa otworów 

drzwiowych a powstałe w trakcie demontaŜu starej stolarki ubytki – uzupełnić 

5.2.  MontaŜ stolarki okiennej. 
Wyroby stolarki drzwiowej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeŜeli budynek jest 

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Powinny być montowane przy zastosowaniu 

następujących zaleceń: 

-  ościeŜnice powinna znajdować się w osi ściany; 

-  montować drzwi na kotwy rozmieszczone po całym obwodzie ościeŜnicy, zgodnie z zaleceniami 

producenta; 

-  pianka poliuretanowa moŜe słuŜyć jedynie jako wypełnienie; 

-  uŜywać klinów dystansowych i nośnych, które naleŜy usunąć po dokonaniu wstępnego montaŜu i 

uszczelnieniu drzwi pianką. Kliny nośne układa się w części progowej, kliny dystansowe w 

szczelinach pionowych; 

-  grubość uszczelniania powinna wynosić minimum ½ szerokości szczeliny, 

-  obróbkę powierzchni wykonać materiałem zbliŜonym do istniejącego lub zaprawami na bazie 

gipsu, powierzchnie zewnętrzne obrobić materiałem na bazie cementu, 

-  osadzenie progów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu drzwi 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części G  „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej 

niŜ 3 mm. 

Po montaŜu naleŜy skontrolować: 

-   równość przekątnych, 

-   pion i poziom ustawienia, 

-   prawidłowość zamontowania łączników. 

RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 

OścieŜnice powinny być ustawione do pionu i poziomu. OścieŜnice nie mogą wykazywać obluzowań. 

Po zamknięciu skrzydło drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać Ŝadnych luzów. 

Otwarte skrzydło drzwiowe nie powinno się same zamykać. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Zasady obmiaru robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową montowanej stolarki drzwiowej jest – szt, m2. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBOT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 8. 

 

8.1.  Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do montaŜu. PodłoŜe 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.  

8.2.  Odbiór drzwi po montaŜu. 
Przy odbiorze końcowym montaŜu stolarki naleŜy przeprowadzić następujące badania: 

-         sprawdzenie zgodności z dokumentacją   

-         sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie 

-         sprawdzenie osadzenie ościeŜy w murze  

-         sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, zamki, inne akcesoria/  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, 

jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 

8.3. Całość prac 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

� Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

� Dziennik Budowy, 
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� dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 

� dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

� protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

� świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 

wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - MontaŜowych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Części G „Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w Części B „Wymagania 

ogólne" obejmuje równieŜ: 

 prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, ogrodzenie, 

 zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

 składowanie części materiałów, segregowanie, układanie w stosy, 

 załadunek na środki transportu,  

 koszty związane z wywozem gruzu i utylizacją, 

 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

 oczyszczenie podłoŜa 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 

 koszty badań, odbiorów, 

 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

 wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami, 

 wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 

 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych 

robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) oraz 

instrukcją producenta odnośnie montaŜu, sposobu uŜytkowania i warunków gwarancyjnych. 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niŜej wymienione przepisy 

i normy. 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 

dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

Normy 

PN-88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-88/B-10085 

Az2:1997 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

(Zmiana Az2) 

PN-88/B-10085 

Az3: 2001 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

(Zmiana Az3) 

PN-B-05000-1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport 

 

 
 


