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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B- 00.01.00 

 

 

 

 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

instalowania stolarki drzwiowej i okiennej. 

 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)  stosowana jest  jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 

       Odstępstwa od wymagań podanych  w niniejszej SST mogą mieć miejsce tylko        

w    przypadkach małych, prostych robót, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
       
1.3 Zakres robót objętych SST 

Wbudowanie, dopasowanie i wyregulowanie  drzwi wewnętrznych w budynkach wraz  z 

drobnymi naprawami uszkodzeń ścian przyległych. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w ST B- 00.00.00 ( kod 45000000-01) „ Wymagania ogólne” 

pkt. 1.4 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót  podano w ST B- 00.00.00 ( kod 45000000-01) „ Wymagania ogólne” 

pkt. 1.5. 

1.5.2  Wykonawca robót powinien przed wykonaniem zamówienia dokonać wizji lokalnej    

w budynkach w celu sprawdzenia warunków techniczno- organizacyjnych jego 

realizacji. 

1.5.3 Roboty będą wykonywane w budynku użytkowanym (również w czasie wakacji), 

dlatego też należy dołożyć szczególnych starań na przestrzeganie przepisów BHP         

w miejscu prowadzonych prac i jego otoczeniu, tak, aby nie stwarzać zagrożenia 

wypadkowego. 

 

1.6 Dokumentacja robót 

1.6.1  Dokumentację robót stanowią: 

− Aprobaty techniczne , certyfikaty lub deklaracje zgodności, inne dokumenty 

świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania użytych 

wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r.( Dz. 

U. z  2000r. nr 106, poz. 1126 z  późniejszymi zmianami), 

 

 

 

Kod CPV 45421100-5          INSTALOWANIE  DRZWI i OKIEN 



 2 

2.   Materiały 

2.1   Ogólne  wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania i składowania podano      

w   ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „ Wymagania ogólne” pkt. 2.  

2.2 Wbudować, dopasować  oraz wyregulować  drzwi wewnetrzne   kompletnie wykończone  

wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.2   Materiały stosowane do wykonania robot powinny mieć: 

− Aprobaty Techniczne lub  Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną  

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa 

2.3 Charakterystyka drzwi  

− skrzydła wewnętrzne w kolorze antracytowym, wyposażone w zamek z wkładką 

patentową, klamki. Ościeżnica metalowa regulowana RAL 7024.    

 

2  Sprzęt 

3.1  Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)  

       „ Wymagania ogólne” pkt.3. 

3.2 Sprzęt do montażu drzwi: 

− środek transportowy 

− narzędzia podręczne 

 

4 Transport 

4.1  Ogólne  wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)  

        „ Wymagania ogólne” pkt. 4 

4.2 Drzwi należy pakować pojedynczo w kompletnym zestawie elementów składowych         

( ościeżnica i skrzydło) ,  

4.3 Drzwi należy przechowywać zgodnie z normą PN-B-05000:1996 w pomieszczeniach 

zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi oraz od czynników żrących. 

4.4 Opakowania z drzwiami należy transportować w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z wytycznymi producenta , uwzględniającymi 

wymagania przepisów obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym przy 

przewożeniu tego typu wyrobów oraz z wymaganiami określonymi w normie PN-B-

05000:1996. 

 
5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)              

„ Wymagania ogólne” pkt. 5 

5.2 Sposób wykonania robót: 

  weryfikacja prawidłowości wykonania ościeży  

− instalacja nowych drzwi zgodnie z instrukcją wytwórcy  

− szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB 

− po zamontowaniu drzwi należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie- 

luzy i odchyłki nie powinny przekraczać 2mm  

− sprzątnięcie po robotach 

6 Kontrola jakości robót 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

       „ Wymagania ogólne” pkt.6 

6.2   Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki  

okiennej i drzwiowej. 

 

7     Obmiar robót 

7.1  Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)  
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       „ Wymagania ogólne” pkt. 7 

7.2   Jednostką obmiaru jest 1 sztuka kompletnych drzwi. 

 

8    Odbiór robót 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)  

 „ Wymagania ogólne” pkt.8 

8.2 Odbiorowi podlegać będą: 

 wymiary liniowe - pionowość powinna mieścić się w polach tolerancji dla odchyłek 

dokładnych wg. PN- 78/M-02139 

 odchyłki kątów tolerancji dla odchyłek dokładnych wg. PN- 78/M-02136 

 sprawność działania –skrzydła, zamki - nie powinny ulegać uszkodzeniu, poruszać 

bez zahamowań i zacięć 

 przyleganie skrzydła- po zamknięciu  

 jakość okuć, akcesoriów i wyposażenia 

 jakość wykończenia zewnętrznej powierzchni  

 zgodność z dokumentami dopuszczającymi do wbudowania dany materiał 

 

9    Podstawa płatności 

9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST B-00.00.00 (kod    

45000000-01)  „ Wymagania ogólne” pkt.9 

9.2 Płaci się za  wykonany montaż drzwi. Cena obejmuje: 

 dostarczenie gotowej stolarki  

 osadzenie w przygotowanych otworach z uszczelnieniem  

 dopasowanie i wyregulowanie  

 naprawę powstałych uszkodzeń 

 

10 Przepisy związane 

➢ PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania. 

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

➢ Stolarka budowlana. Poradnik – informator BISPROL 2000      
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