Zmiana aranżacji toalet Teatru „Bagatela” w Krakowie
– Kraków ul. Karmelicka 6, dz. nr 36, jedn. ewid. Śródmieście
SST-06
__________________________________________________________________________________________

SST - 06
STOLARKA DRZWIOWA
Kody i nazwy CPV:

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych
45421130-4 Instalowanie okien i drzwi

1.WSTĘP
1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymaganie dotyczące wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej w ramach zadania

„Zmiana aranżacji toalet Teatru

„Bagatela” w Krakowie” – dz. nr 36, jedn. ewid. Śródmieście.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowaniu
o udzielenie zamówienia przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie stolarki drzwiowej przewidzianej do wykonania w ramach zadania
powołanego w pkt 1.1.
Przewiduje się następujący zakres robót objętych niniejszą specyfikacją:
STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA
- dostawa i montaż drzwi aluminiowych.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁ
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Wbudowywać
należy
i powłokami malarskimi.

stolarkę

kompletnie

wykończoną

wraz

z

okuciami
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2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy montażu stolarki drzwiowej są:
- drzwi wewnętrzne aluminiowe,
- łączniki do mocowania drzwi oraz pianka montażowa.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do montażu stolarki drzwiowej
Wykonawca przystępując do przedmiotowych robót powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
• ręczne elektronarzędzia do montażu stolarki drzwiowej,
• ręczny sprzęt do robót stolarskich.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport stolarki
Stolarka drzwiowa winna być transportowana samochodami skrzyniowymi w pozycji
pionowej nie wystającej ponad burtę samochodu. Na samochodzie powinna być
zabezpieczona przed przesuwaniem się. Transport na budowę winien odbywać się zgodnie
z instrukcją producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Miejsce wbudowania wyrobów powinno być wykonane w sposób umożliwiający montaż bez
innych dodatkowych robót, a ich powierzchnie powinny być równe, oczyszczone
z wystających części zaprawy i betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed
zabrudzeniem elementy należy umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu
i w płaszczyźnie oraz zamocować do muru.
5.2. Przygotowanie ościeży
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego na
przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeży lub
zabrudzenia powierzchni ościeży, należy je naprawić i oczyścić.
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5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej
Przy montażu drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu przez
producenta drzwi.
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia drzwi, w trakcie prac montażowych należy
zachować następujące zasady ich prowadzenia:
- Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa o min.
20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnętrznego
wymiaru ościeżnicy.
W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy
je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic.
Przed montażem
- zdjąć skrzydła z ościeżnic.
Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między
murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.
Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować
w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia
ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie.
Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy
pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy.
Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekraczać:
2 mm -na długości do 1 m oraz
3 mm -na długości powyżej 1 m.
Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew.
W przypadku montażu ościeżnicy na kotwach należy je zamocować do ościeżnicy przed
włożeniem jej w otwór drzwiowy.
Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze.
Kotwienie stolarki należy tak wykonać by kotwy nie były widoczne lub maskowane
odpowiednimi zaślepkami.
Założyć skrzydła drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.
Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a
murem zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej.
Przy montażu drzwi o większych gabarytach stosować rozpory poziome i pionowe.
Zabezpieczyć te elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki
montażowej.
Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w
temperaturze nie niższej niż +5°C.
Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru przystąpić do obróbki
ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.
Uszczelnić elastyczną masą silikonową akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż
całego obwodu.
Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę:
-obciążenia własne; ciężar drzwi , rodzaj otworu, itp.,
-obciążenia ruchowe; wielkość drzwi, obciążenia wiatrem,
-obciążenia dodatkowe
–docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne”.
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6.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspektora
Nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować :
1. prawidłowość zamontowania ościeżnic w pionie i poziomie
2. prawidłowe dopasowanie skrzydeł drzwiowych,
3.sprawdzić prawidłowe przyleganie na całej powierzchni skrzydła do futryny
4. prawidłowe działanie zamków oraz klamek
Wykonawca powinien sprawdzić czy osadzona stolarka drzwiowa zamontowana jest zgodnie
z obowiązującą normą PN-75/B-10085 Stolarka budowlana. Wymagania i badania przy
odbiorze.
6.3. Kontrola i badania Inspektora Nadzoru
Badania Inspektora Nadzoru, w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu, na
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów
i zgodności wykonywanych robót z Projektem i wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
Badania w czasie robót polegają w szczególności na sprawdzeniu:
-Zamocowania ościeżnic drzwi, przed uszczelnieniem,
-Zachowania tolerancji montażu podanych w pkt.5.,
-Zamocowania ościeżnic,
-Szczelności zabudowanych otworów.

7. OBMIAR ROBÓT
Zasady określenia ilości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową robót jest ilość sztuk lub m2 wbudowanej stolarki w świetle muru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogóle zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady płatności określono w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
– dostarczenie gotowej stolarki,
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
– dopasowanie i wyregulowanie,
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-10085:2001
2. PN-75/B-94000

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Okucia budowlane. Podział.

3. PN-B-05000:1996

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

4. PN-EN-1192:2001

Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych.

10.2. Inne dokumenty
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 47 poz. 401).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz.
881).
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z późniejszymi zmianami).
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady,
W-wa 1989 r.
5. Instrukcje montażu i użytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta.
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