
 

  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wymiany i odbioru stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych. 

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 umożliwiające i mające na 

celu wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 

W skład tych robót wchodzi: 

1.3.1..Demontaż istniejących okien drewnianych wraz z demontażem parapetów wewnętrznych i 

zewnętrznych.  

1.3.2. Dostawa i montaż nowych okien z profili PCW 

1.3.3..Dostawa i montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej 

1.3.4.  Dostawa i montaż nowych parapetów wewnętrznych PCV komorowych 

1.3.5.  Demontaż drzwi zewnętrznych drewnianych i stalowych 

1.3.6.  Dostawa i montaż nowych drzwi zewnętrznych z profili aluminiowych /ciepłe aluminium/ 

1.3.7.  Obróbka ościeży / uzupełnienie tynków, szpachlowanie, malowanie/ 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1.Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami 

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 

wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.2. Okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

2.2.3. Przy wymienianych oknach okucia obwiedniowe, klamki w kolorze białym 

2.2. Szkło 

Do szklenia należy stosować szyby zespolone o współcz. K=1,1, w oknach i drzwiach szkło 

bezpieczne ( szyby klejone z folią) 

2.4. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byc utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

2.5. Stolarka okienna z profili PCW wg instrukcji producenta /profil o głębokości min. 73  mm / 

Podział okien , wg załączonego rysunku  

Kolor okien - biały, klamka- biała 



 

  

2.6. Drzwi zewnętrzne z profili PCV lub aluminium wg instrukcji producenta / ciepłe aluminium 

Kolor drzwi – mahoń wg rysunku (O4) 

2.7. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement: ciasto wapienne: piasek lub cement: wapno hydratyzowane: piasek 

1 : 1 : 6 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement: ciasto wapienne: piasek lub cement: wapno hydratyzowane: piasek 

1 : 0,3 : 4 

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.8. Blacha powlekana 

Arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie powlekanej Cała powierzchnia blach 

zabezpieczona jest obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową. 

Kolor brąz. 

Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126. 

Blachy muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania . 

2.9. Parapety PCV komorowe  laminowane. 

Szerokość parapetu 30 cm . Kolor biały. 

Parapety muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania  oraz świadectwo 

PZH. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport 
Każda 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 należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 

lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 

ma 



 

  

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni , ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi przez producenta. 

5.2.Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

WYMIARY OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ 
BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ICH WYKONANIA ! 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową i silikonem. 

Ustawienie okna nalezy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 

nie więcej niż 3 mm. 

Różnice 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 powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeże a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 

świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Okna i drzwi powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; 

5.3.Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano 

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

c) Zaleca się chronić świeżo  wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia,  tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

6. Kontrola, jakości 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– 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: 

Dla stolarki okiennej i drzwiowej  m2, dla parapetów m 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów zewnętrznych i 

wewnętrznych  

– demontaż stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi 

– osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów w przygotowanych otworach z 

uszczelnieniem i obróbką ościeży wraz z pomalowaniem, 

– dopasowanie i wyregulowanie stolarki okiennej i drzwiowej 

10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 
 
 


