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ST- 6 STOLARKA OKIEA I DRZWIOWA 
 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z obsadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej w 

budynku Zespołu Szkół w miejscowości Rzerzęczyce. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 

przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 

przy obsadzaniu stolarki okiennej i drzwiowej i obejmują: 

 

�  Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z wykazem. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, postanowieniami, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 

Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

Uwaga: 
Wszystkie materiały podane w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub jej 
części kosztowej można zastąpić równoważnymi. 
 
Poszczególne grupy wyrobów powinny pochodzić od jednego producenta. Przy ostatecznie 

przyjętych warunkami kontraktu rozwiązań należy od zastosowanych materiałów wymagać 

parametrów określonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub 

dopuszczeniu do użytkowania. Wykonawca zapewni pełną dokumentację techniczną 

zastosowanych urządzeń. 

Materiały do zabudowy powinny mieć: 

� Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
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członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

� Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 

Europejską, lub 

� Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. TRASPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość przewożonych okien i drzwi. Stolarka powinna 

być transportowana - ze względu na kruchość w pozycji pionowej, zamocowaną do 

wsporników za pomocą pasów, które uniemożliwią przesuwanie się stolarki w trakcie 

transportu. 

  

Warunki transportu dla poszczególnych materiałów powinny być zgodne z podanymi wyżej w 

niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

 
5. WYKOAIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
5.2. Montaż stolarki okiennej 
 
Przygotowanie otworu  
 

 Wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być w miarę gładkie, bez 

ubytków, a warstwa izolacji wewnętrznej powinna wystawać poza powierzchnię ściany w 

ościeży. Dolna powierzchnia otworu powinna być jednolita, równa, zbudowana z warstwy 

przewiązanego materiału, na którym stabilnie można oprzeć okno. 

 
Ustawienie ościeżnicy 
  
 W celu ułatwienia manipulowania stolarką w trakcie obsadzania należy zdjąć skrzydła 

i posługiwać się samą ościeżnicą. Należy ustawić ją na 4-5 centymetrowej wysokości progu 
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podościeżnicowym i mocować do muru równolegle do krawędzi zewnętrznej. Dla głębokości 

osadzenia okna i jego progu w otworze murowym istotne jest, aby izoterma punktu rosy 

(10°C) dla muru przechodziła przez to okno. Tylko wówczas uniknięto zostanie zjawisko 

skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie okna.  

 

Po ustawieniu ościeżnicy na progu należy poziomicą ustawić pion i poziom boków ościeżnicy 

i we właściwym położeniu wstępnie zaklinować. Należy pamiętać, aby odległość ościeżnicy 

od muru z obydwu stron była jednakowa. W ościeżach tynkowanych wskazane jest 

przerwanie ciągłości pomiędzy tynkiem zewnętrznym i wewnętrznym, najlepiej za pomocą 

warstwy izolacyjnej.  

 

Mocowanie okna w murze 
  
 Zaleca się mocowanie okien za pomocą kotew dołączonych przez zakład dla każdego 

okna. Kotwy te mocuje się do ościeżnicy jeszcze przed jej ustawieniem w otworze, w 

odległości 25 cm od narożnika na obydwu bokach. Przy oknach wyższych niż 1,5 metra 

zaleca się zamocowanie jeszcze po jednej kotwie w połowie wysokości. Dla okien szerszych 

niż 1,5 metra dodatkowo można zamocować po jednej kotwie na połowie ich długości 

(elementy poziome). Kotwy powinny być montowane w ościeżnicy wkrętami do drewna 4 × 

40 mm. 

  

Po wstępnym osadzeniu ościeżnicy i jej zaklinowaniu zamocować kotwy do muru 

wykorzystując w tym celu kołki rozporowe. Zamiast kołków można również użyć klocków 

drewnianych, zamocowanych uprzednio w murze na wysokości odpowiadającej wysokości 

mocowania kotew. W tym przypadku kotwę mocujemy do klocka za pomocą wkrętów do 

drewna (np. 8 × 100 mm). Po zamocowaniu kotew wyjąć kliny trzymające ościeżnicę i 

ponownie sprawdzić pion, poziom i przekątne ościeżnicy.  

 

Regulacja okuć obwiedniowych  
 

 Okna wyposażone są w okucia obwiedniowe ryglujące skrzydła okienne w kilku 

miejscach na całym ich obwodzie i umożliwiające sterowanie jedną klamką funkcji 

otwierania, uchylania i mikrowentylacji okna. Okucie obwiedniowe jest mechanizmem 

precyzyjnym, posiadającym jednak tolerancję kilku milimetrów na ich regulację w kilku 

kierunkach. Regulacja ta dokonuje się za pomocą kluczyka. 

Także po założeniu skrzydeł w zamontowaną ościeżnicę montażysta powinien sprawdzić 

prawidłowość funkcjonowania okna, nasmarować elementy okucia w miejscach wskazanych 

w instrukcji, a w razie potrzeby dokonać regulacji. Skrzydła okna powinny się otwierać i 

uchylać lekko, bez jakichkolwiek tarć i oporów, a docisk skrzydła do ościeżnicy powinien być 

jednakowy na całym obwodzie. 

 
Wykonanie izolacji okna 
 
 Okna charakteryzują się wysoką izolacyjnością cieplną i całkowitą szczelnością na 

przenikanie wody i wiatru. Chcąc te parametry zachować dla całego otworu, należy tak 

uszczelnić szczelinę pomiędzy ościeżnicą a murem, aby była ona odporna na przenikanie 

zimna i wody. W tym celu należy wykorzystywać pianki montażowe (np. poliuretanowe), 

które po nałożeniu do szczeliny pęcznieją, całkowicie ją uszczelniając. Istnieje 

niebezpieczeństwo, że niewprawnie dozując ilość pianki w szczelinie można spowodować, że 
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jej nadmiar nie znajdując ujścia na zewnątrz może odepchnąć ościeżnicę od muru, co objawia 

się wybrzuszeniem.  
Warstwa izolacyjna wokół ościeżnicy powinna być jednolita, bez przerw, o jednakowej 

grubości. Po zewnętrznej stronie wzdłuż szczeliny powinna być również wykonana warstwa 

izolacji przeciwwodnej, szczególnie starannie wykonana wzdłuż dolnej ramy, naroży i styku z 

obróbką blacharską. Materiałem do wykonania tej izolacji są kity trwałe plastyczne np. 

silikonowe. Natomiast pomiędzy ościeżnicą a murem od strony zewnętrznej należy 

zastosować taśmę izolacyjną rozprężną lub taśmy paroizolacyjne. Zabezpieczy to przed 

wnikaniem wilgoci oraz przed oddzieleniem się ościeżnicy od tynku na zewnątrz. Takie 

pęknięcia powodują, że do szczeliny pomiędzy tynkiem a ościeżnicą dostaje się woda. 

 

5.3. Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 
 

 Do zamontowania drzwi potrzebne będą: młotek, poziomica, przymiar kątowy, 

wiertarka z udarem i wiertło widiowe, kołki rozporowe, wkrętaki, sosnowe kliny, pianka 

poliuretanowa, gwoździki stolarskie lub silikon. 

Zakupione drzwi powinny być zapakowane w karton i folię zabezpieczającą. Przed montażem 

należy wyjąć drzwi z opakowania zabezpieczającego i zdjąć skrzydło z ościeżnicy 

Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować ościeże, w którym będą montowane 

drzwi. Należy usunąć luźne kawałki muru (w przypadku dużych ubytków należy je uzupełnić 

zaprawą, drobne wypełni piana montażowa), oczyścić powierzchnię z kurzu i delikatnie 

zwilżyć w celu lepszej przyczepności dla piany montażowej. Po wykonaniu tych czynności 

można przystąpić do montażu. 

 

1. Przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia. 

Powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin. Najlepszy 

do tej czynności będzie płaski, szeroki pędzel o sztywnym i ostrym włosiu. Do tak 

przygotowanej ościeżnicy najlepiej przylgnie, wprowadzany później materiał uszczelniający.  

 

2. Ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę. 

Przed wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby 

zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej podczas uszczelniania. 

 

3. Słupy ościeży u podstawy należy rozeprzeć, tak by podczas prac montażowych utrzymały 

się w pozycji równoległej.  

 

4. Za pomocą poziomnicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie 

poziomo. Wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni. 

5. Ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po 

bokach. Następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomnicy, ustawienie 

ościeżnicy. 

 

6. Ościeżnicę do muru mocuje się wkrętami. Na każdym słupie muszą być, co najmniej dwa, 

jeden u podstawy (ok. 20 cm nad podłogą) i jeden w takiej samej odległości od górnej belki. 

Głębokość wierconego otworu, powinna być większa o 1-1,5 cm od długości kołka 

rozporowego. Na obrzeżu wejścia każdego otworu trzeba wykonać fazę wiertłem o średnicy 

równej szerokości kołnierza koła. W jej głębokości musi się schować kołnierz i łeb wkrętu. 

7. Wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia 

ościeżnicy. 
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8. Ościeżnicę trzeba koniecznie uszczelnić pianką montażową. Przed wykonaniem tej 

czynności można dobrze zwilżyć wodą powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała. 

 

9. Po stwardnieniu pianki, jej nadmiar odcina się ostrym nożem.  

 

10. Po 4-5 dniach można zawiesić na zawiasach skrzydło drzwi. Teraz należy również wybić 

wszystkie kliny, a zagłębienia po nich wypełnić gipsem lub szpachlówką. 

 

11. Zamontowane drzwi wymagają jeszcze zamontowania klamek. 

 

Uwaga: 

 Nie należy montować ościeżnicy za pomocą pianki montażowej. Pianka ta pomimo 

swej nazwy nie może pełnić roli elementu utrzymującego ościeżnice w murze a jedynie ma 

ona uszczelniać szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem. Montowanie w ten sposób drzwi 

może grozić wypadnięciem całych drzwi w skutek silnego trzaśnięcia skrzydła podczas 

przeciągu. Jedynym zalecanym sposobem montowania ościeżnicy jest zamocowanie jej za 

pomocą kotew montażowych. 

 

Drugą bardzo ważną rzeczą podczas montażu jest dbanie o właściwe ustawienie ościeżnicy, 

czyli tzw. jej wypoziomowanie. Należy pilnować by zachowała ona prostokątny kształt a nie 

rombowy. Niedokładne zamontowanie ościeżnicy może spowodować dalsze trudności 

związane z poprawnym funkcjonowaniem drzwi. 

 

Błędem jest zbyt obfite stosowanie pianki montażowej w celu wypełnienia szczelin, gdyż 

powiększająca się objętość pianki może na tyle rozepchnąć ościeżnicę, by uniemożliwić 

poprawne zamykanie drzwi. Aby się przed tym zabezpieczyć przed wstrzyknięciem pianki 

należy rozeprzeć ościeżnicę za pomocą trzech równomiernie rozmieszczonych rozpórek z 

drewnianych krawędziaków. 

 

Powierzchnię ościeżnicy należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas 

zakładania rozpórek. W tym celu pod czoło rozpórek należy podłożyć miękkie podkładki np. 

z grubej tektury. 

 

Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót 

murowych. Odległość między punktami mocowania ościeżnicy powinna być zgodna z 

wymaganiami nałożonymi przez producenta, jednocześnie nie powinny być większe niż 

750mm, a maksymalna odległość od naroży ościeżnicy nie powinna być większa niż 300mm. 

 
6. KOTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

 Kontrola jakości wykonania robót montażowych powinna być przeprowadzona 

zgodnie z wymogami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej, warunkami określonymi 

w obowiązujących normach oraz wytycznymi producentów poszczególnych materiałów. 

 

Kontrola jakości robót polega na ocenie zgodności uzyskanych parametrów z powyższymi 

warunkami. 

 

Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic nie powinno być większe niż 2mm ma 1m i nie 

więcej niż 3mm na całej długości nadproża. 
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7.OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej powierzchni zamontowanej stolarki okiennej 

i drzwiowej. 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 
 

Przed przekazaniem robót należy przeprowadzić kontrolę jakości zamontowanej stolarki. 

 

9. PODSTAWA PŁATOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 9 

 

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną 

jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie oceny wizualnej sposobu 

i jakości zamontowanej stolarki. 

 

Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z 

obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie 

przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. 

Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i 

podpisaniu przez Inspektora Nadzoru. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZAE 
 
PN-88/B-10085/Az3:2001  Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i  

     badania. 

PN-67/B-10086   Stolarka budowlana. Meble do wbudowania. Wymagania 

     i badania techniczne. 

PN-B-10201:1998   Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe  

     wewnętrzne. 

PN-B-10221:1998   Stolarka budowlana. -aświetla drewniane wewnętrzne 

PN-B-10222:1998   Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do 

     piwnic i poddaszy. 

PN-B-91000:1996   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 


