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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.   Przedmiot specyfikacji technicznych  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST - 01-2 są wymagania dotyczące     
wykonanie nowych drzwi zewn ętrznych na fotokomórk ę  w wejściu do segm. D  od 
strony ul. Kraszewskiego w  budynku w  budynku Starostwa Powiatowego  w Poznaniu  
ul. Jackowskiego 18. 
             
1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą SST- 01- 2 
1.3.1. Rozbiórki i demontaŜe :  rozbiórka drzwi zewnętrznych z PCV,  
             
1.3.2. Roboty montaŜowe i remontowe : 
1/  zakup i osadzenie  drzwi jednoskrzydłowych z naświetlem bocznym, w istniejącym 
otworze drzwiowym o wymiarach 150 x 206 cm w ścianie gr.68cm.  
 
2/ wyprawki tynkarskie, malarskie, posadzkarskie towarzyszące dostosowaniu otworu do 
nowych drzwi, 

 
1.4.    Prace towarzysz ące i tymczasowe 
Są opisane w p.1.4. Specyfikacji „Wymagania Ogólne STO –01-2”. 

  
1.5.  Nazwy i kody  :  
a/ Roboty w zakresie stolarki budowlanej  - kod 45421000-4 
b/ Wykończeniowe roboty budowlane – kod  45400000, 
 
1.6.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST-01-2 są zgodne z odpowiednimi normami, równieŜ 
wymienionymi w p.10 niniejszej SST. 
 
2.  MATERIAŁY  
Wszystkie materiały uŜyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST–01- 2 powinny być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 
    

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w obiektach uŜyteczności publicznej.   

 
Wszystkie uŜyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania 
patentów, nazwy modeli, numery katalogowe słuŜą jedynie do określenia cech technicznych 
i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem  na producenta. 
 
Najpó źniej 3 dni po podpisaniu umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiaj ącym 
materiały do zamówienia u producentów, rodzaj i kol or farb i wykładzin i płytek. 
 
2.1. Materiały podstawowe  
 DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE PRZECIWPOśAROWE  jednoskrzydłowe z naświetlem 
bocznym. 

a/ Rama skrzydła i ościeŜnicy wykonana musi być z kształtowników stalowych 
ocynkowanych, z przegrodą termiczną głębokości 60mm. Skrzydła wypełnione szybą  
zespoloną 4+16+4, współczynnik przenikania ciepła Ug=1,0[W/m2K] , szkło bezpieczne.  
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Rama skrzydła i ościeŜnica malowane proszkowo w kolorze aluminium – RAL naleŜy 
uzgodnić z Zamawiającym przed zamówieniem drzwi. 

Drzwi muszą posiadać uszczelnienie gumowe na całym obwodzie. Wypełnienie czyli szyba 
musi być zamontowane w wewnętrznej i zewnętrznej uszczelce przyszybowej . Listwy 
przyszybowe ocynkowane i malowane tak samo jak konstrukcja drzwi. 
 
 

 

 

b/ Drzwi powinny mieć odporność ogniową w klasie  EI60 co oznacza szczelność ogniową  
(zapobieganie przedostawania się płomieni) i izolacyjność ogniową (ograniczenie 
przepływu energii cieplnej) przez  60 minut. 
 
c/ Współczynnik przenikania ciepła Uk(max) =2,6W/(m2 K) przez  zastosowanie przekładek 
termicznych i uszczelek.  
 
d/ Drzwi jednoskrzydłowe z bocznym naświetlem w istniejącym otworze drzwiowym, który w 
świetle wykończonych ścian (otynkowanych) ma wymiar 150 x 206 cm. Ściana,  w której 
osadzone są drzwi ma grubość 68cm ( mur 52cm + ocieplenie styropianem gr.12cm). 
Skrzydło ruchome musi  mieć szerokość 100cm, pozostała szerokość otworu to naświetle 
boczne stałe z moŜliwością otwierania w razie potrzeby.  
Drzwi otwierane na zewnątrz budynku : skrzydło ruchome z prawej strony wejścia (prawe),  
naświetle z lewej strony. Skrzydło z pochwytem aluminiowym z obu stron oraz  zamek z 
wkładką . 
  
e/ Drzwi naleŜy wyposaŜyć w automat do rozwierania w systemie elektro – mechanicznym. 
Automat ma być połączony ze skrzydłem drzwiowym za pomocą stalowego ramienia 
łącznika wbudowanego w górny profil skrzydła. Silnik, przekładnia i jednostka sterująca 
zamknięte w aluminiowej obudowie i umieszczone nad drzwiami wewnątrz budynku.  
 
WyposaŜenie automatu : elektroniczna jednostka sterująca z połączeniami wtykowymi i 
zasilaczem, funkcja „pchnij i idź” tzn. Ŝe drzwi mogą być otwarte na Ŝyczenie pchnięte ręką , 
moŜliwość zwolnienia blokady zamka przed otwarciem drzwi , czujnik obecności po obu 
stronach drzwi, uszczelka zapobiegająca przycięciu palców, fotokomórki wykrywające 
obecność przeszkody na drodze drzwi. Drzwi naleŜy wyposaŜyć w moduł - urządzenie 
elektronicznej kontroli dostępu wg standardu funkcjonującego u Zamawiającego. 
   
Zasilanie automatu :230V, 50Hz,24VDC, zuŜycie energii max.200W, prędkość otwierania i 
zamykania regulowana od 2-6 sekund , czas otwarcia 0 -60 sekund, waga automatu max. 
30kg.  

 
2.2. Materiały pomocnicze : 
- do wyprawek zaprawa tynkarska cem-wapienna marki 3MPa, 
- do wyprawek farba akrylowa wewn ętrzna,  kolorowa, z dobrą przyczepnością do starych  
  tynków  i powłok malarskich ;  
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- do wyprawek tynk strukturalny firmy STO w kolorze i fakturze identycznej z istniejącym na  
  elewacji budynku, 
- do wyprawek  farba do powierzchni metalowych  , ftalowa lub olejna, przeciwrdzewna,  
  podkładowa i nawierzchniowa,  
- siatka z PCV do tynków antyrysowa, 
- kleje, pianki rozpręŜne, styropian dylatacyjny, 
- śruby, wkręty, elementy złączne, 
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia  
  dostawców lub producentów. 
 
2.3. Przed wbudowaniem  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

      
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 
3. SPRZĘT  
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Stan techniczny uŜytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 
 
4.  TRANSPORT  
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
akceptowanymi przez Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,  przesunięciem 
lub utratą stateczności. 
       
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
5.1. DRZWI ZEWNĘTRZNE NA FOTOKOMÓRKĘ  
 
1/ Istniejące drzwi są powiązanie z systemem kontroli dostępu Starostwa i w porozumieniu z 
Wydziałem Administracyjnym  naleŜy drzwi odłączyć i zdemontowane części systemu 
przekazać do wskazanego Wydziału Starostwa. 
Istniejące skrzydła drzwiowe ostroŜnie zdemontować i przekazać do magazynu Starostwa.  
 
OścieŜnicę drzwiową wykuć z ościeŜy i jeśli nie będzie uszkodzona tez przekazać j.w.  
JeŜeli nie da się jej wymontować bez uszkodzenia i nie będzie się nadawała do ponownego 
osadzenia w innym obiekcie wywieźć na składowisko odpadów. 
 
2/. MontaŜ drzwi  
 
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić jakość wykonania ościeŜa, do którego ma 
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących nierówności lub zabrudzenia powierzchni 
ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę drzwiową naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniŜej.  
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Wymiary zewn ętrzne (cm)  Liczba 
punktów 

zamocowa ń 

Rozmieszczenie 
punktów zamocowa ń 

 
wysoko ść szeroko ść w nadpro Ŝu i 

progu  
na stojaka ch 

Do 150 do 150 4 nie mocuje si ę po 2  
150±200 6 po 2  po 2 

powy Ŝej 200 8 po 3  po 2  
PowyŜej 150 do 150 6 nie mocuje si ę po 3 

150+200 8 po 1  po 3  
powy Ŝej 200 100 po 2  po 3 

 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki : 
• W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić ościeŜnicę  na podkładkach lub 

listwach i za pomocą elementów kotwiących połączyć z murem  . 
• Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać pianką montaŜową do stolarki stalowej , 

 a szczelinę przykryć listwą maskującą. 
• Ustawienie drzwi naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od 

pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej niŜ 3 mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
• 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
• Zamocowane drzwi naleŜy uszczelnić pod względem akustycznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów 
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

• Osadzone drzwi po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
• Po stwardnieniu materiału uszczelniającego naleŜy wyjąć kliny i wyregulować stolarkę 

pod względem działania zamka itp. 
• Szczelinę w posadzce zabudować listwą maskującą z otworami na zasuwki. 

      
3/ MontaŜ wyposaŜenia w tym  automat do rozwierania w systemie elektro – mechanicznym 
wykonać zgodnie z instrukcją producenta zakupionego urządzenia. 
NaleŜy wykonać potrzebny zakres robót elektrycznych niezbędny do uruchomienia i 
prawidłowego funkcjonowania drzwi wraz z całym systemem zabezpieczeń. 
 
5.2. NAPRAWA TYNKÓW i MALOWANIE 
Uszkodzone w trakcie robót tynki, posadzki itp. naprawić. Tynki wewnętrzne wygładzić 
zaprawą tynkarską i gładzią gipsową a następnie pomalować farbą akrylową w kolorze i 
fakturze powłoki na ścianach istniejących obok.  
 
Tynki zewnętrzne naprawić uŜywając styropian, siatkę z PP i tynk strukturalny STO to jest 
taki sam jakim jest pokryta elewacja budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego w Poznaniu.  
 
Uszkodzone cokoliki i płytki podłogowe z gresu wymienić na nie uszkodzone w kolorze i 
fakturze płytek istniejących.   

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branŜowych oraz zasad 
sztuki budowlanej . Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, 
sprzętu i środków transportu podano w STO -01 . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów  i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy.  
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy  jak za własne wykonanie.  
    
6.2. Ocena jakości powinna obejmować : 

- sprawdzenie zgodności wymiarów,  
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, spadków dachu,  
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania , zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
    Jednostką obmiarową jest :   
 -  dla stolarki drzwiowej, -  automatyki do drzwi – 1kpl.  , 
 - wyprawek – 1m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
    Polega na  ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 

względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami z ST0-01. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 

TOWARZYSZĄCYCH  
    Nie przewiduje się osobnej wyceny w/w robót, które są niezbędne do wykonania  

zamówienia w tym pracy i czynności opisane w  ST0-01 p.1.5 oraz w SST-01-2 p.1.3. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne „ oraz : 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania  i klasyfikacja. 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badań. 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badań. 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciąŜenie wiatrem. 
PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające  

do drzwi, okien ...Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane.      
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań. 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające  

do drzwi, okien ...Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja. 
PN-EN 1279-1 :2005 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. 
PN –EN 12004:2002+ /A1   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 13888:2004   Cementowa zaprawa do spoinowania  
PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-EN 13300:2002    Farby i lakiery. 
PN-ISO 10005  Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE.   
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Zdjęcie nr 1 - Istniejące drzwi wejściowe od strony ul. Kraszewskiego   
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Zdjęcie Nr 2 – Istniejące drzwi wejściowe z ul. Kraszewskiego – widok od wewnątrz 
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Zdjęcie 3  - Przykład drzwi otwieranych fotokomórką. Widać automat do otwierania, 
pochwyty, listwę progową. Niniejsze zamówienie dotyczy drzwi jednoskrzydłowych z 
naświetlem bocznym. 
 

 


