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ST-0 –WYMAGANIA OGÓLNE
1.WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna –wymagania ogólne odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania „Przebudowy pomieszczeń II piętra oraz
części parteru Szkoły Podstawowej w Antoniowie”
tj.:
MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ P.POŻ (PRZEGRÓD PPOŻ.)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy jako załącznik zawierający zbiór wymagań
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych obejmujący w szczególności wymagania
materiałowe, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania
poszczególnych robót oraz określający zakres prac.
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
CPV45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane
CPV 45421100-5 Instalowanie okien i drzwi, i podobnych elementów
1.3.Zakres Robót objętych ST
Roboty budowlane będące przedmiotem projektowanej inwestycji w istniejącym budynku obejmują
montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej p.poż w zestawie z przeszklonymi przegrodami p.poż.
wydzielające klatkę schodową i odbioru stolarki. Roboty wykończeniowe polegać będą na pracach
1.4. Podstawowe określenia w ST
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Przedmiar robót– opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek
przedmiarowych.
Roboty budowlane– budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.
Budowa– wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego.
Teren budowy– przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowę– decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy– pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy
służące realizacji obiektu, książka obmiarów.
Dokumentacja powykonawcza– dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robót.
Aprobata techniczna– pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do
stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy– dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w czasie wykonywania robót.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacją Projektową. Człowiek lub grupa ludzi działająca w imieniu Zamawiającego.
Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy,
Polskie Normy– odniesienie w tekście do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń,
Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi
Polskim i Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym
dla danego zagadnienia
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przedmiarami robót i poleceniami
Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robót wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST i przedmiarów robót.
Z uwagi że, jest to budynek szkoły który, w której przez określony czas prowadzone są zajęcia
szkolne, należy opracować plan prowadzenia prac i zabezpieczenia terenu szkoły. Wykonawca
będzie ściśle współpracował z dyrekcją szkoły w celu uzgodnienia harmonogramu prac. Wykonawcy
przekazywane będzie sukcesywnie całość placu budowy lub częściowo po uprzednim uzgodnieniu.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa– projekt budowlano-wykonawczy będący w posiadaniu Zamawiającego
załączony do niniejszej specyfikacji.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i przedmiary robót stanowią wspólną całość,
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentów. Dane określone w Dokumentacji Projektowej, ST i przedmiarach robót będą uważane
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne
z Dokumentacją Projektową, ST i przedmiarami robót.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, ST lub
przedmiarami robót i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie robót.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne
działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu
budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla
środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na budynku. Wykonawca
zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy (Plan BIOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty końcowego odbioru robót przez Zamawiającego.
1.6. Informacje o terenie budowy
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, instalacja grzewcza, zimnej wody
i kanalizacji sanitarnej. Inwestycja użyteczności publicznej.
1.6.1.Organizacja placu budowy
Wykonawca będzie zobowiązany do:
-utrzymania porządku na placu budowy;
-składowania materiałów z rozbiórki i elementów budowlanych w sposób uzgodniony z
Zamawiającym;
-utrzymania w czystości na placu budowy,
-pomieszczenie nie podlegające przebudowie a będące wykorzystywane do celów innych
wykonawca zostawi w nie gorszym stanie niż przed przyjęciem.
2. MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania ogólne
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie materiały i wyroby
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających zaprojektowanej i zrealizowanej
inwestycji budowlanej spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo budowlane– dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art.10 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiały, których Wykonawca
użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieposiadające świadectw potwierdzających ich jakość zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy na jego koszt. Każdy rodzaj robót, w którym zostaną zastosowane
materiały nieposiadające świadectw potwierdzających ich odpowiednią jakość, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
3. SPRZĘT I MASZYNY
3.1.Warunki ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizację umowy mogą być
niedopuszczone do realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich
środków transportu, które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.
4.ŚRODKI TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan
dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
Umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do terenu
budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady właściwości wykonywania robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, przedmiarami robót, projektu organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentacji
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące
realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakości.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
6.4. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiającego i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy.
Ponadto dokumentami budowy są:
-dokumentację powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
-protokoły badań i sprawdzeń,
-atesty i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia potwierdzone przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego,
-świadectwa i certyfikaty jeżeli będą wymagane odbiory przez sanepid, straż pożarną, inspekcje
pracy,
-karty gwarancyjne,
-kosztorysy powykonawcze,
-inne dokumenty niezbędne dla prawidłowego rozliczenia inwestycji, itp.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z projektem i SST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed końcowym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów
Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót. Długości
i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż
linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają
tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór końcowy robót,
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
8.3. Odbiór końcowy
Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora
i Zamawiającego. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu Odbioru końcowego
w odniesieniu do robót, zgodnie z Umową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
-dokumentację powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
-protokoły badań i sprawdzeń,
-atesty i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia potwierdzone przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego,
-dziennik budowy,
-jeżeli będą wymagane odbiory przez sanepid, straż pożarną, inspekcje pracy,
-karty gwarancyjne,
-kosztorysy powykonawcze,
-itp.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy,
2. Prawo budowlane.
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.;
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

SST-1 –MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ P.POŻ.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej-montażu przeciwpożarowych drzwi w klasie EI30/EI 60 oraz
przeszklonych wygrodzeń REI60 w budynku Szkoły Podstawowej w Antoniowie. Drzwi przeszklone
p.poż i przeszklone wygrodzenia wydzielać będą przestrzeń klatki schodowej w budynku szkoły.
Lokalizację wskazano na rzutach kondygnacji w dokumentacji projektowej.
1.2. Zakres stosowania SST.
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 robót:
 osadzenie stolarki drzwiowej p-poż.
 otynkowanie ścianki nad otworem drzwiowym i wzdłuż pionowych ościeży.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące wykonanie robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót „Wymagania ogólne".
1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Instalowanie okien i drzwi, i podobnych elementów.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ościeże - powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym.
Mogą to być powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub w kształcie łuku)
zamykająca od góry otwór.
Ościeżnica - rama wykonana z drewna, PCV, metalu osadzona w ościeżu (drzwiowym albo
okiennym). Do niej na zawiasach montuje się skrzydła drzwiowe lub okienne.
2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części
ogólnej specyfikacji technicznej.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne".
Materiały stosowane powinny spełniać wymagania:
 posiadać certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do norm
polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie być
oznaczone znakowaniem CE,
 posiadać deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta - w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.
Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót powinien się znajdować termin
przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania materiałów do robót powinien być zgodny z wymaganiami
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót.

2.2.Materiały budowlane.
•Drzwi aluminiowe p-poż:
 drzwi aluminiowe pełne, przeszklone, dwuskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze,
 odporność pożarowa drzwi EI30 i przegród REI 60 potwierdzona Atestem Technicznym
i oceną zgodności oraz oznakowaniem znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi
przepisami ( Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881),
 wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy,
•klapa oddymiająca systemowa łukowa 100 x100 cm wraz z osprzętem.
Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości
w świetle ościeżnicy.
Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków.
Wykonawca drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami
mechanizmu otwierania, zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania
i użytkowania.
Dostawca dokona pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do montażu
drzwi przystosowane do warunków istniejących.
2.3. Przyjęcie materiału na budowę.
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa,
certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz
kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu,
Kontrolne badania właściwości wyrobów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm
dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu „aprobata techniczna".
Materiały mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
 odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub dokumentacji odstępstw od projektu,
 są właściwie opakowane i oznakowane,
 spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
 posiadają certyfikat zgodności.
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone.
2.4. Wymagania przy odbiorze.
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
 jakości materiałów,
 zgodności z projektem,
 zgodności z atestem wytwórni,
 jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
 jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w
czasie transportu potwierdza Inspektor.
3.SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne"
Roboty można wykonać przy pomocy sprzętu zgodnego z instrukcją producenta oraz
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru:
 betoniarka elektryczna,
 rusztowania,
 spawarka elektryczna 500A,
 wyciąg budowlany.
4.TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne"
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru.
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 muszą być zabezpieczone przed przesunięciem lub utratą stateczności.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
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.
5.WYKONANIE ROBÓT.
Roboty przygotowawcze
Przed montażem drzwi należy przygotować elementy budowlane otworu drzwiowego zgodnie
z wytycznymi technologicznymi producenta drzwi p-poż. Przed rozpoczęciem robót związanych
z wbudowaniem stolarki drzwiowej należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu
osadzenia i ocenić, czy zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania robót.
Nie należy rozpoczynać robót w przypadku:
 niemożności właściwego połączenia wyrobu z elementami obiektu za pomocą części
złącznych,
 nasuwających się wątpliwości odnośnie przejęcia przez elementy budowlane obciążeń, jakie
wystąpią po osadzeniu wyrobu,
 braku możliwości mocowania do konstrukcji obiektu,
 odchyłek otworu drzwiowego przekraczających dopuszczalne podane przez producenta.
Wszystkie usterki należy usunąć i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
Osadzanie drzwi
Montaż drzwi p-poż wykonać zgodnie z instrukcją producenta, akceptowaną przez Inspektora
nadzoru. Zaleca się zlecenie montażu producentowi wyrobu.
Montaż drzwi prowadzić pod nadzorem pożarowym uprawnionych osób.
Wszystkie materiały uszczelniające muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie w ochronie przeciwpożarowej.
Po zamontowaniu sprawdzić działanie przy otwieraniu i zamykaniu, działanie drzwi i zamków.
6.KONTROLA JAKOŚCI.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne"
Wartość techniczną elementów ślusarki ocenia się na podstawie:
 badania materiałów użytych do wykonania wyrobu stwierdzającego zgodność użytych
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi i
aprobatami technicznymi;
 badanie gotowego wyrobu w tym: sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni,
połączeń konstrukcyjnych (zgodność z warunkami technicznymi, wymaganiami norm
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz
sprawdzenie rodzaju, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania;
 prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobów potwierdzone powykonawczą
dokumentacją techniczną oraz wynikami sprawdzenia gotowych elementów
 prawidłowości rozmieszczenia miejsc mocowania i sposobu osadzenia elementów;
 prawidłowości uszczelnienia,
 działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania.
Roboty podlegają odbiorowi.
7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" Jednostką obmiarową robót jest
ilość szt. wbudowanej stolarki.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne"
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne".

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
Cena jednostkowa obejmuje:
 dostarczenie gotowej ślusarki,
 przygotowanie otworów i osadzenie z uszczelnieniem,
 dopasowanie i wyregulowanie,
 ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i
ścian osłonowych - Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
PN-EN 1935: 2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań Okucia
budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową. Wymagania i
metody badań (Zmiana A1)
PN-EN 1125:1999/A1: 2002 Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane
prętem poziomym. Wymagania i metody badań (Zmiana A1)
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.

