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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót polegających na wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku 

Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. 

Krotoszyńskiej 41 

 

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 
wykonanie wymiany wewnętrznej stolarki drzwiowej, zaznaczonej na rysunkach, będących 
załącznikiem do materiałów przetargowych 

 

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 wykonania oraz za zgodność z SST, normami polskimi 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
2.2. Wszystkie materiały użyte do wykonania remontu (wymiany) drzwi muszą posiadać 

aktualny certyfikat zgodności dopuszczający wyrób do stosowania w budownictwie. 
2.3. Wymagania dla nowej stolarki drzwiowej: 

• Stolarka w kolorze uzgodnionym z Inwestorem 
• Drzwi pełne, jednoskrzydłowe, 
• Ościeżnica regulowana, 
• Stolarka przylgowa, 
• Rama drewniana lub z płyty mdf, wypałnienie pełne, 
• Skrzydłą obudowane płytami zewnętrznymi MDF lub HDF, 
• Wkładki patentowe, 
• Kolorystyka okuć i innych elementów stolarki – do uzgodnienia z Inwestorem, 
• Pozostałe wymagania zgodnie z zestawieniem stolarki 
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3. SPRZĘT I  MASZYNY 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

inspektora nadzoru. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  

 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Elementy do 

transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

• Pomiar własny istniejącej stolarki drzwiowej do wymiany, 
• Zabezpieczenie sąsiednich elementów, nie podlegających wymianie w szczególności zabezpieczenie 

elementów objętych trwającym remontem w budynku 

• Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wraz z nadprożami 

• Utylizacja pozostałości po demontażu istniejącej stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem 

wymienianej stolarki oraz wytycznymi Inwestora 

• Przygotowanie otworów na montaż nowej stolarki drzwiowej z ewentualnym podniesieniem 
nadproża/wykonaniem nowego oraz przygotowanie podłoża pod montaż nowej stolarki 

• Obróbka ściany wokoło otworu – wypełnienie ubytków, szpachlowanie oraz malowanie z 
gruntowaniem 

• Montaż ościeżnic wraz z okuciami oraz uszczelnienie  z zastosowaniem niskoprężnej piany 

poliuretanowej, 

W koniecznych przypadkach wykonanie listew dystansowych, 

• Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z okuciami i osprzętem, 

• Prace porządkowe terenu budowy 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT  

6.1.   Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN dla stolarki drzwiowej. 
6.2.  Ocena jakości powinna obejmować: 

o sprawdzenie zgodności wymiarów, 
o sprawdzenie zgodności elementów dostarczanych z zamawianymi, 
o sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
o sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 
o sprawdzenie szczelności połączeń, stabilności oraz bezpieczeństwa 

użytkowania nowej stolarki, 
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o prawidłowość zmontowania i uszczelnienia. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT  

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 

wyszczególnione w punkcie 5. 

 

9. WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ 

Zgodnie z załączonymi rysunkami zestawienia stolarki 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

10.1 Płaci się za: 
o Dostawę zamówionej stolarki drzwiowej 
o Wymianę istniejącej stolarki drzwiowej na nową, łącznie z pracami 

związanymi z obróbką wokoło otworów drzwiowych, 
o Wywóz materiałów z rozbiórki z uwzględnieniem kosztów 

składowania i utylizowania, 

11. UWAGI SZCZEGÓLNE  

 

Oferenci biorący udział w postępowaniu winni przed złożeniem 

ostatecznej oferty dokonać wizji lokalnej pomieszczeń w których 

przewidziana jest wymiana stolarki, dokonując sprawdzenia wymiarów 

otworów drzwiowych w naturze. 

 

12. Dokumenty odniesienia 
 

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

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

PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

Wraz z późniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Lp. Nazwa rysunku 

1 A1 – INWENTARYZACJA - PARTER 

2 A2 – INWENTARYZACJA – I PIĘTRO 

3 A3 – INWENTARYZACJA – II PIĘTRO 

4 A4 – PARTER 

5 A5 – I PIĘTRO 

6 A6 – II PIĘTRO 

7 ZESTAWIENIE STOLARKI 

 


