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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:
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PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej drewnianej, stalowej i aluminiowej dla rozbudowy i przebudowy pomieszczeń
szpitala SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok operacyjny, sterylizatornię oraz
pomieszczeń pomocniczych z dobudową szybu dźwigowego i nadbudową klatki schodowej. 

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów bhp.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie stolarki drzwiowej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja
projektowa, ST, poleceniami InŜyniera oraz instrukcjami technicznymi i zaleceniami producenta drzwi.

2. MATERIAŁY
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami wykończeniowymi.
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi są:

− skrzydło drzwiowe,
− ościeŜnica stalowa lub drewniana,
− elementy łączące,
− okucia,
− akcesoria,

Drzwi stalowe z blachy obustronnie ocynkowanej pokrytej farbą proszkową poliestrową.
Drzwi drewniane w okleinie np. HPS
System ścianek aluminiowych przeszklonych

Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów określa dokumentacja projektowa – Projekt
Wykonawczy – Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej.

- KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. - Zastosowane okucia powinny być przeznaczone do obiektów
uŜyteczności publicznej.

- Wszystkie elementy stolarki powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku
braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej, na które nie została ustanowiona norma.

- Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem pokryć farbą ftalową, chromianową
przeciwrdzewną. Klamki aluminiowe lub ze stali nierdzewnej.

- Środki stosowane do ochrony w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla
zdrowia i powinny mieć pozytywna opinie Państwowego Zakładu Higieny.

- Do szklenia naleŜy stosować szkło bezpieczne ESG lub VSG.

-Szczegółowe dane dotyczące izolacyjności akustycznej drzwi oraz inne parametry przedstawiono w
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Projekcie Wykonawczym w części rysunkowej na rysunkach: Zestawienie ślusarki i stolarki drzwiowej.

- Odporność poŜarowa drzwi została przedstawiona w Projekcie Wykonawczym w części rysunkowej na
rysunkach: Zestawienie ślusarki i stolarki drzwiowej.

Drzwi przeszklone zostały opisane w zestawieniu stolarki drzwiowej. Do szklenia naleŜy stosować szkło
ESG lub VSG. 
Lokalizację drzwi przeszklonych ustalono z UŜytkownikiem oraz Inwestorem

Drzwi o odporności poŜarowej powinny posiadać odpowiednie oznaczenie oraz certyfikaty.

2.1. Składowanie elementów

Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
być utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości
nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. SPRZĘT

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera.

4. TRANSPORT

KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
przez producenta niezbędne do montaŜu danego wyrobu na budowie. 
Podczas transportu materiał naleŜy przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez
producenta, w sposób, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą
ciągłości robót.
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu budowy.
Rozładunek materiałów naleŜy prowadzić w sposób ostroŜny przy uŜyciu środków i sprzętu
zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót.

Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności. Sposób składowania
wg punktu 2.1.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Przygotowanie ościeŜy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia
powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić.

• naleŜy sprawdzić dokładność wykonania drzwi (uszczerbki i zarysowania)
• naleŜy sprawdzić wymiary drzwi zgodnie z zamówieniem 
• naleŜy sprawdzić geometrie drzwi (kąty, profile)
• naleŜy sprawdzić pracę drzwi polegającą na bezproblemowym
      poruszaniu się skrzydła w ościeŜnicy
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• naleŜy przygotować otwór ościeŜa zgodny z wymiarami drzwi zachowując odpowiednią
wysokość, szerokość oraz piony płaszczyzn zgodne z ościeŜnicą drzwiową

• naleŜy zachować odległość pomiędzy ościeŜem a ościeŜnicą drzwiową w wymiarze 8-15mm
• odległości pomiędzy ościeŜem a ościeŜnicą drzwiową powinny być równe na kaŜdej z

płaszczyzn

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

OścieŜnice naleŜy montować przy pomocy łączników zalecanych przez producenta, który winien
wskazać miejsca ich przymocowania. Styk ościeŜnicy z ościeŜem naleŜy wypełnić pianką
poliuretanowa. Skrzydła powinny szczelnie przylegać do ościeŜnicy. W razie konieczności,
wykorzystując odpowiednie luzy pomiędzy skrzydłem a ościeŜnica naleŜy dokonać ich regulacji
zapewniające działanie bez ocierania skrzydła o ościeŜnice i posadzkę.
Końcowym etapem prac jest załoŜenie opasek i listew.

Osadzenie drzwi w ościeŜu:
• drzwi wraz z ościeŜnicą naleŜy umieścić w przygotowanym otworze ościeŜa
• za pomocą klinów naleŜy zablokować ościeŜnicę w ościeŜu tak aby zachować piony płaszczyzn

ościeŜnicy oraz odległości ościeŜnicy w stosunku do ościeŜa podane w punkcie 5.1.1. 
• po zablokowaniu ościeŜnicy drzwiowej naleŜy sprawdzić poprawność pracy skrzydła poprzez

jego zamykanie i otwieranie
• praca skrzydła powinna przebiegać płynnie i bez oporów, pozostawione w jednej pozycji nie

moŜe się przemieszczać
• w przypadku poprawności w pracy skrzydła drzwi naleŜy przystąpić do nawiercania otworów w

miejscach do tego przeznaczonych – wskazanych przez producenta
• po wykonanej pracy naleŜy oczyścić otwory
• OścieŜnice naleŜy montować przy pomocy łączników zalecanych przez producenta, który

winien wskazać miejsca ich przymocowania.
• następnie naleŜy spryskać wodą otwór pomiędzy ościeŜem a ościeŜnicą, w w/w otwór

wprowadzić piankę poliuretanową pamiętając o równomiernym i dokładnym rozprowadzeniu  
• po wprowadzeniu pianki PU naleŜy pozostawić ją do pełnego wyschnięcia około 2 godzin
• po upewnieniu się, Ŝe pianka PU związała się z materiałem naleŜy delikatnie odciąć jej

nadmiar noŜem do uzyskania równej powierzchni

montaŜ okuć uchwytowo-osłonowych:
• klamkę oraz okucia uchwytowo-osłonowe naleŜy umieścić tak, Ŝeby uchwyt do zamka

dziennego oraz główki śrub skręcających znalazły się wewnątrz pomieszczenia 

funkcjonowanie i regulacja drzwi:
• naleŜy sprawdzić funkcjonowanie zamka poprzez kilkukrotne przekręcanie kluczem
• naleŜy nałoŜyć smar o wysokiej odporności na ścieranie i zmiany temperatury na elementy,

które pracują wraz z przekręcaniem zamka głównego kluczem (rygle, języczki zamka) 
• naleŜy sprawdzić poprawne działanie części chwytowej klamki (samodzielny powrót do pozycji

poziomej)
• naleŜy sprawdzić poprawność zamontowania skrzydła drzwiowego.

uŜytkowanie i konserwacja:
• naleŜy pamiętać o konserwacji zawiasów oraz elementów systemu zamykającego smarem o

wysokiej odporności na ścieranie i róŜnice temperatur.
• naleŜy równieŜ kontrolować połoŜenie skrzydła drzwi względem ościeŜnicy i ewentualną ich

regulację, 
• powyŜsze czynności naleŜy przeprowadzać minimum 2 dwa razy w ciągu półrocza
• w drzwiach stalowych w przypadku powstania ognisk korozji naleŜy jak najszybciej usunąć

nalot korozyjny i zabezpieczyć miejsce środkami o tego przeznaczonym
• do czyszczenia drzwi naleŜy uŜywać ciepłej wody połączonej z delikatnymi środkami czystości
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o przeznaczeniu do mytej powierzchni.

5.3. Powłoki wykończeniowe
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek,
W przypadku drzwi malowanych bez śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2.  Ocena jakości powinna obejmować:
– sprawdzenie zgodności wymiarów,
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
– 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.

Wszystkie produkty powinny posiadać deklarację zgodności „CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczeństwa „B”.

7. OBMIAR ROBÓT
Komplet – rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania
procentowego elementów stanowiących komplet.

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
Zasady rozliczenia i płatności zostały określone w umowie o roboty budowlane.
Płaci się za ustalona ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
– dostarczenie gotowej stolarki,
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
– dopasowanie i wyregulowanie
– ewentualna naprawę powstałych uszkodzeń.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
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BN-82/6118-32 Pokost lniany.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.
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