Remont kaplicy przycmentarnej przy kościele Św. Rocha przy ul. Staszica w Złotowie.

ST 1.9. STOLARKA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
odtworzenia, montażu i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej oraz bram.
1.2. Zakres stosowania ST
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 ST
Zakres wykonania robót obejmuje :
- dostawę i montaż stolarki okiennej oraz bram odtworzonych po demontażu
- roboty towarzyszące
1.4. Określenia podstawowe
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją przetargową,
specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca w
przypadku stwierdzenia błędów i opuszczeń w dokumentacji powinien niezwłocznie zawiadomić
Zamawiającego,

który

dokona

odpowiednich

zmian

i

poprawek.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1. Odtworzenie stolarki
W zakresie robót jest wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej będących odtworzeniem istniejącej
zabudowy otworów okienno – drzwiowych wg DP.
Wymiana bram i drzwi zewnętrznych zgodnie z uzgodnionym projektem, drewniane (drewno dębowe)
w malowane farbami kryjącymi w kolorze zielonym oliwkowym (lub innym wybranym przez
Konserwatora po zakończeniu prac), z zachowaniem istniejących okuć i pomalowaniu ich w kolorze
jak ślusarka okienna w kolorze grafitowym. Kolorystyka drzwi z naświetlem (1szt.) i bram (2 szt.)
jednolita (kolor na podstawie próbek do uzgodnienia u Konserwatora Zabytków)
Drzwi wejściowe z naświetlem szer.-185, h-220+110,(1 szt.)
Bramy w nawach bocznych szer.-250, h-233 (4 szt.)
Odnowienie stolarki okiennej lub przy złym stanie technicznym wymiana i wykonanie ich w podobnym
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stylu - stalowa rama z możliwością przewietrzania wypełnione szkłem nieprzejrzystym lecz nie
mlecznym (rodzaj szklenia na podstawie próbki wymaga zgody Konserwatora zabytków). Stal w
kolorze grafitowym. Szkło nietransparentne, bezbarwne, przejrzyste tzw. wzorzyste – 4mm.
- Okna w nawie głównej: szer.-107, h-295, w części podziału z możliwością otwarcia, (4 szt.)
- Okna w nawach bocznych: szer.-76, h-213, w części podziału z możliwością otwarcia, (2 szt.)
- okna w absydzie: szer.-51, h-138, w części podziału z możliwością otwarcia,
- okna w szczytach: szer.-51, h-138, bez możliwością otwarcia, (4 szt.)

Oczyszczenie z farby i ponowne malowanie bramy z metaloplastyki (w kolorze grafitowym) z
odnowieniem dwóch ceglanych słupów nakrytych daszkami namiotowymi zwieńczonych krzyżami.

2.5. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 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.
indywidualnie do szerokości otworu okiennego. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały powinny być składowane i magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania
robót, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości i przydatności
do użycia.

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 2.9.

Miasto Złotów, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów

ST-1.9 str. 2

Remont kaplicy przycmentarnej przy kościele Św. Rocha przy ul. Staszica w Złotowie.

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 ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

Wymiary zewnętrzne (cm)

w nadprożu i
progu

na stojaka

4

nie mocuje się

po 2

150±200

6

po 2

po 2

powyżej 200

8

po 3

po 2

do 150

6

nie mocuje się

po 3

150±200

8

po 1

po 3

powyżej 200

100

po 2

po 3

wysokość

szerokość

Do 150

do 150

Powyżej 150

Rozmieszczenie punktów zamocowań
Liczba punktów
zamocowań

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
• W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
• Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć
listwą.
• Ustawienie okna należy 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,
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–

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 ościeżem 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.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
• Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
• Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu świadectwem ITB.
• Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.
• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów
kotwionych w ościeżu.
• Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
Wartość luzu i odchyłek
Miejsca luzów
okien

drzwi

Luzy między skrzydłami

+2

+2

Między skrzydłami a
ościeżnicą

–1

–1

6. Kontrola jakości
6.1. 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 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.
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Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Ogólne

zasady

dotyczące

obmiaru

robót

podano

w

części

ogólnej

ST

pkt

7.

Jednostkami obmiarowymi są :
m 2 – powierzchni wymienionej stolarki okiennej/drzwiowej,
mb – montażu parapetów

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w
punkcie 5.

9. Podstawa płatności
Rozliczenie wg Specyfikacji Ogólnej oraz umowy. 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 i ewentualnym obiciem
listwami,

–

dopasowanie i wyregulowanie

–

ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. Przepisy związane
PN-B-10085:2001

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

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.

BN-82/6118-32

Pokost lniany.

PN-C-81901:2002

Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46

Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
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PN-C-81607:1998

Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
Instrukcje i zalecenia producentów stolarki.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykładach normy, dokumenty i przepisy były aktualne w czasie opracowywania
poszczególnych specyfikacji. Część z nich uległa dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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