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                                   Druk nr 10 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH 

Modernizacja elewacji budynku przy ul. Rynek 14 w Kielcach.  
 

B.00.00.00. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
kod CPV 45453000-7  

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlano - remontowych : 

Modernizacja elewacji budynku przy ul. Rynek 14 w Kielcach. 
– Zamawiający  Gmina Kielce - Miejski Zarząd Budynków 
  Ul. Paderewskiego 20 
  25-004 Kielce 
1.2. ZAKRES ROBÓT 
Zakres robót obejmuje następujące prace: 
ELEWACJA 
- Docieplenie elewacji. Podczas docieplania elewacji należy odtworzyć wszystkie zdobienia 
elewacji za pomocą profili styropianowych. 
Renowacja elewacji frontowych - w miejscach ubytków należy wykonać wzmocnienia 
struktury podłoża ceglanego, uzupełnić ubytki tynków, założyć warstwy scalające z 
istniejącym tynkiem oraz nadać odpowiednią kolorystykę elewacji (bez docieplania). 
Dodatkowo podczas docieplania elewacji należy odtworzyć gzyms pośredni i podokapowy za 
pomocą profili styropianowych na elewacji oficyny zachodniej. 
 
W zakres robót przy docieplaniu elewacji wchodzą również: 
-         wymiana okien, 
− wymiana drzwiczek instalacyjnych,  
− odnowienie (czyszczenie, rekonstrukcja zniszczonych elementów, malowanie) stalowej 
kraty w przejeździe bramowym od strony ul. Dużej, 
− obróbki blacharskie ścian szczytowych oraz wszystkie parapety zewnętrzne wymienić 
na nowe, 
− odnowienie drewnianej bramy wejściowej do budynku (czyszczenie, rekonstrukcja 
zniszczonych elementów, malowanie), 
− odnowienie dwóch balkonów od strony ul. Rynek wraz z barierkami (czyszczenie, 
rekonstrukcja lub wymiana zniszczonych elementów, malowanie), 
− remont kominów (uzupełnienie tynków, malowanie), 
− rynny oraz rury spustowe na elewacji frontowej wymienić na nowe – stalowe. Decyzja 
co do wymiany powinna zostać ostatecznie określona na etapie wykonawstwa przez 
Inwestora. 
− odnowienie barierki balkonu na elewacji od strony ul. Dużej (czyszczenie, 
rekonstrukcja lub wymiana zniszczonych elementów, malowanie), 
− odnowienie balkonu oficyny (czyszczenie, rekonstrukcja lub wymiana zniszczonych 
elementów, malowanie), 
− docieplenie stropów przejazdów bramowych,  
− uzupełnienie tynków i pomalowanie ścian budynków i przejazdów bramowych  
sąsiadujących z budynkiem objętym opracowaniem,   
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− obłożenie schodów zewnętrznych płytkami gresowymi, antypoślizgowymi na kleju 
mrozoodpornym,   
-     rozebranie i odtworzenie schodów drewnianych oraz zabudowy pod schodami.  
 
1.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRE ŚLAJĄCA PRZEDMIOT 
ZAMÓWIENIA 
Podstawą do realizacji przedmiotu zamówienia stanowią projekt budowlany, przedmiar robót 
oraz poszczególne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –  
remontowych tj 
 
B.00.00.00. SST– Ogólna Specyfikacja Techniczna 
B.01.00.00. SST – Roboty przygotowawcze 
B.02.00.00. SST– Roboty tynkarskie  
B.03.01.00. SST– Obróbki blacharskie , 
B.03.02.00. SST– Rynny i rury spustowe 
B.04.00.00. SST– Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej balkonowej 
Przedmiar robót z określeniem ilości robót przewidzianych do wykonania stanowi ostatnie 
strony specyfikacji 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
PRZEDMIAR - ilość robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej lub 
bezpośrednich pomiarów z natury ( roboty remontowe) stanowiących podstawę opracowania 
kosztorysu, 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – dokumentacja 
stanowiąca element dokumentacji przetargowej zawierająca wytyczne wykonawcze do 
prawidłowego zrealizowania robót określonych przedmiotem przetargu. Stanowi jedynie 
element dokumentacji przetargowej i nie jest podstawą do wykonania robót budowlanych, 
PROJEKT BUDOWLANY – dokumentacja techniczna rysunkowo opisowa obrazująca z 
akres prac wraz z rozwiązaniami technicznymi, stanowiąca podstawę wykonania robót 
budowlanych, 
APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu lub materiału 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie 
ATEST - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez uprawnione instytucje lub placówki badawcze 
BEZPIECZEŃSTWO REALIZACJI ROBÓT - warunki wykonawstwa robót budowlanych 
zgodnych z przepisami BHP oraz wynikająca z nich prawidłowa organizacja placu budowy, 
sposobu prowadzenia prac oraz niezbędne ubezpieczenia budowy 
BUDOWA - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 
CERTYFIKAT- znak bezpieczeństwa dla wyrobu lub materiału wydany przez uprawnione 
jednostki lub urzędy potwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi w 
Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach 
DOKUMENTACJA BUDOWY - pozwolenie na budowę lub uprawomocnione zgłoszenie 
planowanych robót budowlanych wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu 
OBMIAR - zwymiarowanie i obliczenie ilości faktycznie wykonanych robót 
POLSKA NORMA - dokument określający pod względem technicznym i ekonomicznym w 
sposób jednoznaczny najistotniejsze cechy materiałów, wyrobów technik i techenologii 
budowlanych 
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PODŁOŻE - warstwa stanowiąca podbudowę pod wykonanie docelowej nawierzchni ( 
pokrycia) 
PODSTEMPLOWANIE - konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych 
elementów budowli i budynków oraz wzmocnienie uszkodzonych elementów konstrukcji 
PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT - dokument zawierający opis ilości i jakości odbieranych 
robót przez Inwestora od Wykonawcy, który stanowi podstawę do zapłaty 
PRZETARGOWA DOKUMENTACJA - dokumentacja projektowa lub szczegółowa 
specyfikacja techniczna określająca lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu ( lub 
robót) będącego przedmiotem przetargu 
ROBOTY BUDOWLANE - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE - prace wykonane w celu zabezpieczenia już wykonanych 
robót 
ROBOTY ZANIKOWE - roboty, które ulegają zakryciu w trakcie realizacji kolejnych etapów 
budowy 
REMONT - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, 
przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym, 
RUSZTOWANIE - konstrukcja drewniana lub metalowa umożliwiająca prace na 
wysokościach 
TERENIE BUDOWY - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
URZĄDZENIA BUDOWLANE - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 
WADA TECHNICZNA - wynik błędnego lub niezgodnego z technologią wykonania robót 
uniemożliwiający korzystanie z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem 
ZADANIE BUDOWLANE - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
technologiczna lub konstrukcyjną zdolna do samodzielnego spełniania swoich funkcji 
techniczno -użytkowych 
ZNAK BEZPIECZEŃSTWA - prawne oznakowanie wyrobów i materiałów, które uzyskały 
certyfikat 
1.5.ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą I SPECYFIKACJ Ą TECHNICZN Ą 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacja kontraktową, 
techniczną i specyfikacjami technicznymi i jest zobowiązany do zapoznania się z zakresem 
robót objętych przedmiotem przetargu . Ewentualne uwagi winien wnieść  przed 
przystąpieniem udziału w przetargu – zamówieniu, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki do 
umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla całości dostarczonej dokumentacji. 
W przypadkach rozbieżności w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność 
wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia przedstawiciela zamawiającego - inspektora 
nadzoru o jakichkolwiek niezgodnościach w dostarczonej dokumentacji natychmiast po ich 
wystąpieniu . 
Wielkości określone w dokumentacji i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są uważane 
jako wielkości docelowe, od których odchylenia dopuszczalne są jedynie w granicach 
tolerancji przewidzianych norami i wymogami. Z uwagi na planowany charakter robót jako 
prac remontowych Wykonawca winien przewidzieć możliwość zwiększenia zakresu robót, 
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Wykonywane roboty oraz jakość użytych materiałów powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową , przedmiarem oraz STWiOR. W przypadkach odstępstw materiały należy 
zastąpić wymaganymi i zgodnymi z dokumentacją i SST łącznie z odtworzeniem prac na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie oględzin elementów objętych opracowaniem. 
Ewentualne uwagi wymagają wyjaśnienia przed przystąpieniem do realizacji danej roboty 
remontowej. Osobami mogącymi podejmować decyzje w zakresie zmian są uczestnicy 
procesu budowlanego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOT ĄCZE ROBÓT 
2.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych i wykonywanych robót. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacja techniczna , 
projektową , szczegółową specyfikacja techniczną i poleceniami przedstawiciela inwestora - 
inspektorem nadzoru. 
Decyzje inspektora nadzoru do tyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie technicznym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowani u decyzji inspektor nadzoru uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy tj. inspektora nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
2.2. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
Zamawiający w terminie przewidzianym przetargiem i umową przekaże protokolarnie 
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach 
umowy. 
W czasie przekazania terenu Zamawiający przekaże Wykonawcy: 
– szczegółowe specyfikacje techniczne 
– kopie zgłoszenia robót budowlanych 
– kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 
przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
2.3. OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia używanych do realizacji robót od dnia przekazania na cały okres 
umowy do dnia odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu będzie zabezpieczał teren budowy w 
zakresie dostawy, instalacji i utrzymania tymczasowych urządzeń zabezpieczających tj. 
ogrodzeń, znaków i sygnałów ostrzegawczych. Koszt ww. zabezpieczenia oraz zatrudnienia 
dozorców nie podlega oddzielnej zapłacie i stanowi koszt wkalkulowany w 
cenę umowną. 
2.4. OCHORNA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca zobowiązany jest do znajomości przepisów związanych z ochroną środowiska 
w zakresie dotyczącym robót wynikających z dokumentacji i SST. 
W czasie realizacji robót Wykonawca będzie : 
– utrzymywać teren budowy w stanie zapobiegającym powstawaniu zbiorników wody 
stojącej 
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– ochraniać środowisko na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
– unikać zanieczyszczeń zbiorników i cieków wodnych 
– unikać zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
2.5. PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru , program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla 
ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Całość kosztów 
zachowania zgodności przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. 
2.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne wykonawca będzie składował zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 
mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z 
jego pracowników. 
Budowa zostanie wyposażona w sprawny sprzęt przeciwpożarowy. 
2.7. OCHRONA I UTRZYMANIE WŁASNO ŚCI I URZ ĄDZEŃ 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu b udowy. Wykonawca zapewni 
właściwie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 
Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzenia 
ww. urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu i wymienionych w protokole przekazania placu budowy przez zamawiającego. 
2.8. OCHRONA I UTRZYMANIE WYKONANYCH ROBÓT 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonane prace oraz materiał i urządzenia znajdujące 
się na terenie budowy do dania odbiory ostatecznego robót. 
2.9. ORGANIZACJA ROBÓT 
Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca jest zobowiązany do opracowania 
i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następujące dokumenty: 
– szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
– program zapewnienia jakości. 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
realizację robót zgodnie z specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru 
oraz harmonogramem robót. 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowych wykonawcy, kolejność 
wykonania robót oraz sposobów realizacji robót w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca przygotuje program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez 
inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
– system kontroli i sterowania jakością robót, 
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
– sposób gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów. 
– sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na budowie 
– sposób pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów 
– wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót 
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW  
3.1. POZYSKANIE MATERIAŁÓW 
Materiały dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę zostaną szczegółowo 
udokumentowane i przedłożone inspektorowi nadzoru w zakresie zamówienia, dostarczenia 
aprobat technicznych lub świadectw badań laboratoryjnych. 
Użyte materiały powinny spełniać wszelkie wymagania określone Polskimi Normami i 
aprobatami technicznymi wymienionymi w SST. 
Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
oznaczyć akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów 
lub wykonania prób materiałów dla każdej dostawy aby spełniały wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
inspektora nadzoru. 
3.2. KONTROLA MATERIAŁÓW  
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Inspektor nadzoru będzie kontrolować dostarczane na budowę materiały celem sprawdzenia 
zgodności z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Inspektor nadzoru 
będzie upoważniony do pobierania i badania próbek materiałów. Wyniki prób będą stanowić 
podstawę aprobaty jakości danej partii materiałów. W przypadku materiałów, dla których w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na 
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. 
3.3. WYMAGANIA DLA ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW  
Materiały, które zostaną uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze SST zostaną 
niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budo wy. 
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostaną sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, będą wykonane na własne ryzyko wykonawcy. i 
uznane jako wadliwe i niezapłacone. 
3.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone składowisko materiałów, aby materiały 
przed wbudowaniem nie uległy zanieczyszczeniom, straciły swą jakość i właściwość do 
wbudowania i kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów należy zlokalizować na terenie budowy i w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
4. OGÓLNE WYMAGANIA DOT ĄCZE SPRZĘTU I TRANSPORTU 
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu niezbędnego dla wykonania robót 
objętych SST. W zakresie który zapewni odpowiednią wydajność i jakość wykonania robót 
objętych dokumentacją i SST i nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętów do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt 
będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które zachowają 
właściwości przewożonych materiałów.  
Ilość środków transportu powinna zostać dobrana do potrzeb terminowości robót zgodnych z 
dokumentacja SST, uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru i terminowości wykonania 
umowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia na 
drogach publicznych spowodowane dojazdem na teren budowy. 
5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
5.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowani e i przedstawienie do akceptacji przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 
wykonania robót , organizację pracy i możliwości techniczne - sprzętowe do wykonania 
przedmiotu umowy. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
5.2. ZASADY KONTROLI JAKO ŚC I PRAC 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i stosowanych materiałów. 
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Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Inspektor Nadzoru będzie w formie 
pisemnej przekazywał informacje dotyczące kontroli jakości materiałów, co do których 
kontrola będzie niezbędna. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzenia badań niezależnie od 
wykonawcy 
 
 
5.3 BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowane 
będą wytyczne krajowe. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektora nadzoru jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona zostanie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. 
Inspektora nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
6. DOKUMENTACJA BUDOWY 
6.1. DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym wszystkich uczestników 
procesu budowlanego w okresie od formalnego przekazania placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy. 
Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny zaprowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 
19.11.01). 
Zapisy do dziennika budowy będą dokonywane na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny związany z zarządzaniem 
budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w 
sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i inspektora nadzoru. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez inspektora nadzoru dokumentów przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
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- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 
inspektora nadzoru 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 
klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 
kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
6.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY 
Do istotnych dokumentów dotyczących budowy oprócz ww. zalicza się też: 
– dokumenty wchodzące w skład umowy 
– zgłoszenie wykonania robót budowlanych 
– Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy 
– Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - 
prawne 
– Protokoły odbioru robót 
– Opinie ekspertów i konsultantów 
– Korespondencja dotycząca budowy 
6.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
6.4.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w 
miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany inspektorowi budowy oraz jednostce projektowej 
opracowującej niniejszą dokumentację. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. KSIĄŻKA OBMIARÓW  
Stanowi podstawę do rozliczenia faktycznego postępu robót realizowanych przez 
Wykonawcę. 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót. 
W przypadku umowy ryczałtowej książka obmiarów będzie stanowić podstawę 
szacunkowego określenia wykonanych robót dla potrzeb wystawienia faktury przejściowej. 
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7.2. ZASADY OBMIARÓW  
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilość podaje się 
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 
dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROW Y 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARÓW  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
– odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 
– odbiór robót częściowy 
– odbiór końcowy ( ostateczny ) 
– odbiór po upływie okresu rękojmi 
– odbiór po okresie gwarancji 
8.2. ZASADY ODBIORU KOŃCOWEGO 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego zostanie potwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 
8.3. DOKUMENTY UŻYTE DO ODBIORU KO ŃCO WEGO 
– Protokoły robót ulęgających zakryciu 
– protokóły odbiorów częściowych 
– odbiór przewodów kominowych i instalacji technicznych (koszty z tytułu odbiorów ponosi 
w całości Wykonawca) 
– dziennik budowy 
– deklaracje zgodności lub certyfikaty na wbudowane materiały 
– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń zgodne z SST (koszty z tytułu 
odbiorów ponosi w całości Wykonawca) 
Wszystkie roboty poprawkowe będą wykonane zgodnie z ustaleniami komisji odbiorowej 
Zamawiającego. Za odbiory przewodów kominowych oraz instalacji technicznych i 
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teletechnicznych związanych z zamówieniem odpowiedzialny jest Wykonawca, w tym 
również koszty poniesione z tego tytułu należą do Wykonawcy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 
Podstawą płatności będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty 
stanowiące potwierdzenie wykonania określonego zakresu robót , należności z tego tytułu i 
podstawy do wypłaty. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. USTAWY 
– Prawo budowlane - ustawa z dn 7 lipca 1994r (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z późn. zmian) 
– Prawo o zamówieniach publicznych - ustawa z dn 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19 poz.881) 
– Wyrobach budowlanych - ustawa z dn 24 sierpnia 1991r (Dz. U. Nr 92 poz. 177 ) 
– Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 
Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
– Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r . (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
– Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 
163) wraz z późniejszymi zmianami 
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczeni a do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych - Arkady 
Warszawa 1989-1990 
– Warunki techniczne wykonania robót budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej 
Warszawa 2003r 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO -REMONTOWYCH 
B.01.00.00. WYKONANIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH 

kod CPV 45110000-1 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych z : 

Modernizacja elewacji budynku przy ul. Rynek 14 w Kielcach. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót remontowych przewidzianych w zamówieniu. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJ Ą 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych , 
związanych z wykonaniem przebudowy: 
B.01.01.00. – Rozbiórki 
ELEWACJA 
- demontaż elementów nieczynnych instalacji na elewacjach, 
- częściowe skucie wypraw tynkarskich, 
- demontaż stolarki okiennej, 
- częściowa rozbiórka obróbek blacharskich, 
- rozbiórka istniejącej opaski betonowej, 
- montaż i demontaż rusztowań, 
- roboty ziemne, 
- wywóz ziemi, gruzu i materiałów pochodzących z demontażu. 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty rozbiórkowe, jakie występują przy realizacji 
umowy ujęto w przedmiarze robót o raz w dokumentacji projektowej jak również w zakresie 
STWIOR B 00.00.00 pkt. 1.3 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
2. WYKONANIE ROBÓT 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45453000-7  – Ogólna 
Specyfikacja Techniczna pkt. 2 
2.2. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH PRZYGOTOWAWCZYCH 
Wykonawca powinien ogrodzić teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
prawa budowlanego i BHP. 

W ykonawca zasili teren budowy w energie elektryczna zgodnie z uzgodnieniami z 
odpowiednimi służbami inwestora. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposób zabezpieczenia terenu. 
2.3. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH 
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe z zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa pracy pracowników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca wykonywania robót rozbiórkowych i demontażowych zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu prac rozbiórkowych i ogólnobudowlanych. 
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Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzał samodzielnie utylizację materiałów z 
rozbiórki (łącznie ze spaleniem) 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce składowania przy obiekcie 
materiałów z rozbiórki oraz miejsce ich wywozu. W przypadku wystąpienia pęknięć lub 
uszkodzeń pod warstwą wypraw tynkarskich należy powiadomić o zaistniałym fakcie nadzór 
inwestorski celem podjęcia decyzji o ew. konieczności wzmocnienia konstrukcji budynku, 
Rozbiórki elementów w budynku 
− Miejscowe skucie tynków. Odniesienie materiału poza obręb budynku. 
− Wykonanie skucia tynków zawilgoconych, odparzonych i zmurszałych ręcznie lub 
mechanicznie. 
− Rozbiórka okładzin ścian ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub 
odwieźć na miejsce składowania. 
− Wyrównanie i oczyszczenie terenu z resztek materiałów. 
− Wyizolowanie stref rozbiórkowych i kontrolowanie odizolowania w trakcie prowadzenia 
robót 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty, jakie występują przy realizacji umowy w 
zakresie jw. 
3. MATERIAŁY 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania składowania zawarto w SST kod 
CPV 45453000-7  - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 3 
3.2. RODZAJE MATERIAŁÓW  
Nie dotyczy 
3.3. WARUNKI TRANSPORTU I PRZECHOWANIA 
Nie dotyczy 
3.4. WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOW Ę 
Nie dotyczy. 
4. SPRZĘT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w SST kod CPV 45453000-7  – Ogólna 
Specyfikacja Techniczna pkt. 4 
4.2. RODZAJ SPRZĘTU 
Sprzęt przewidziany do realizacji ww. robót rozbiórkowych będzie sprzętem ręcznym lub 
specjalistycznym narzędziem (młoty, wiertarki, piły, szlifierki kątowe palniki elektryczne lub 
acetylenowo-tlenowe). Zabrania się stosowania urządzeń ciśnieniowych do prac w zakresie 
czyszczenia elewacji. 
5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
5.1. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT 
Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z odpowiednimi 
normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. Kontroli 
podlegają prace zanikowe ( kontrole między operacyjne) i po zakończeniu całości prac 
rozbiórkowych ( kontrola końcowa) 
6. DOKUMENTACJA BUDOWY 
Zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45453000-7  – Ogólna 
Specyfikacja Techniczna pkt. 6 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY 
Ogólne zasady obmiarów podane w SST kod CPV 45453000-7  - Ogólna Specyfikacja 
Techniczna pkt. 7 
7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE 
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-rozbiórka tynków m2 
-rozbiórka rynien i rur spustowych mb 
-rozbiórka obróbek blacharskich m2 
-wywóz gruzu m3 
-opłata za wysypisko (gruz) zł 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. ODBIÓR PODŁOŻA PO ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH 
Badanie podłoża należy przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru, w porze suchej przed 
przystąpieniem do następnych robót. 
8.2. OGÓLNE WYMAGANIA ODBIO RU 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarto w SST kod CPV 45453000-7  – Ogólna 
Specyfikacja Techniczna pkt. 8 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności zgodna z SST - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 9 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Warunki zawarte w szczególności w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych. Prace rozbiórkowe Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO -REMONTOWYCH 
B.02.00.00. ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE 

kod CPV 45410000-4 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wypraw tynkarskich oraz okładzin 
elewacyjnych przy realizacji robót : 

Modernizacja elewacji budynku przy ul. Rynek 14 w Kielcach. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót związanych z wykonaniem wypraw tynkarskich oraz robót 
okładzinowych elewacji, 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  SPECYFIKACJ Ą 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót , związanych z 
wykonaniem remontu: 
B.02.00.00. – SST Wykonanie tynków 
B.02.01.00. – Tynki zewnętrzne 
-Warstwy wyrównawczo wzmacniające 
-Warstwy zbrojące 
-Warstwy gruntujące 
-Warstwy renowacyjne 
-Tynki zewnętrzne silikonowe barwione w masie 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty, jakie występują przy realizacji umowy zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót, 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
2. WYKONANIE ROBÓT 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Wymagania dotyczące wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45453000-7  – Ogólna 
Specyfikacja Techniczna pkt. 2 oraz w poniższym pkt-ach. 
2.2. ZASADY WYKONYWANIA TYNKÓW  
- Powierzchnie ścian wyrównać zaprawą z zatopioną siatką z włókna szklanego. Użyć 
zaprawy umożliwiającej dyfuzję pary wodnej. 
- Siatkę z włókna szklanego wykonać po uprzednim wykonaniu wypraw renowacyjnych, 
- Powierzchnie wypraw wykonać w sposób zapewniający normatywne kryteria tolerancji 
odchyleń powierzchni i krawędzi 
- naroża wypukłe zabezpieczyć aluminiowymi kątownikami z siatką, 
- wyrównać całą powierzchnię wszystkich elewacji poprzez miejscowe zeszlifowanie 
powierzchni, a następnie oczyszczenie za pomocą miękkich szczotek, 
- na przygotowane podłoże nanieść podkład pod tynk wzmacniający przyczepność oraz 
regulujący chłonność 
- wykonać warstwy tynku silikonowego barwionego w masie w kolorystyce zgodnej z częścią 
rysunkową dokumentacji projektowej, 
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- Do wykończenia ościeży okiennych użyć wyprawy w kolorystyce zgodnej z częścią 
rysunkową dokumentacji projektowej, 
- Przy wykonywaniu wypraw renowacyjnych należy zwrócić uwagę aby powierzchnie były 
wolne od wykwitów, alg, suche nośne i pozbawione obcych zanieczyszczeń, 
- na powierzchnie murów należy nanieść obrzutkę renowacyjną która pokryje 100% 
wymaganej powierzchni, 
- Na w.w. powierzchnię należy nanieść wyprawę renowacyjną – cokołową, która będzie 
stanowiła przeponę dla wód zewnętrznych jak również będzie zabezpieczała mury przed 
podciąganiem kapilarnym. 
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 oC pod warunkiem że roboty w 
ciągu dobry nie nastąpi spadek poniżej 0 oC. 
- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
- Wszystkie prace prowadzić zgodnie z instrukcją i wytycznymi producentów materiałów, 
2.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY 
Prace czyszczące i zabezpieczające wykonać zgodnie z opisem w części projektowo 
opisowej, 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową Przed rozpoczęciem 
prac naprawczych ściany zmyć wodą pod ciśnieniem. 
2.4. WARSTWA ZBROJONA 
Warstwa zbrojona powinna być wykonana jako warstwa ciągła, z układem kolejnych warstw 
siatki zachodzących na siebie min. 15cm. 
Zakłady na narożnikach min. 15 cm 
 Zaprawę klejową nanosić dwukrotnie; pierwszą warstwę nakładać pacą grzebieniową, 
następną po zamocowaniu siatki pacą gładką. 
 Prawidłowo ułożona powinna być całkowicie zatopiona w warstwie zaprawy i niewidoczna z 
zaprawy klejowej. 
2.5. WYPRAWY WIERZCHNIE 
Warstwa tynku powinna zostać nałożona na podłoże suche; nie wcześniej niż 48 godzin po 
wykonaniu podłoża z zaprawy klejowej . 
 Warstwy nakładać w sposób ciągły, bez przerw w powierzchniach jednolitych. 
Warstwy nakładanego tynku kończyć na elementach architektonicznych tj. zmianach 
grubości, boniach, frezach, oraz otworach okiennych i drzwiowych. 
2.6. OGÓLNE ZASADY WYKOANYWANIA GZYMSÓW ORAZ PROFIL I 
OZDOBNYCH NA ELEWACJI  
Na elewacjach budynku od strony dziedzińca - należy odtworzyć zdobienia w postaci 
gzymsów pośrednich i podokapowych.  
 
Wyżej wymienione profile ozdobne najlepiej kleić do ściany za pomocą odpowiedniego kleju.  
Klej nanosić jednocześnie na ścianę i profil za pomocą packi zębatej. Następnie docisnąć 
element do ściany, nadmiar kleju zebrać szpachelką. Warunkiem dokładnego przyklejenia się 
sztukaterii do elewacji jest prosta powierzchnia ściany, jeśli występują nierówności należy 
nałożyć odpowiednio grubszą warstwę kleju. Należy zwrócić uwagę przy dociskaniu, aby 
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zachować piony i poziomy. Profili elewacyjnych nie powinno się dociskać do nierówności 
ścian, a do poziomicy. 
Klejenie powinno odbywać się w warunkach temperaturowych i pogodowych zalecanych 
przez producenta kleju.  
Montaż powinien odbywać się w temperaturach nie wyższych jak 25 stopni, nie na 
nagrzanych ścianach i nie w pełnym słońcu.  
 
 
DOCINANIE  
 
Profile ozdobne należy docinać piłami ręcznymi lub elektrycznymi z drobnym zębem np. piła 
do metalu lub drewna.  
Kąty docinać przy pomocy przyrżni lub piłami z regulowanym kątem cięcia.  
 
ŁĄCZENIE SZTUKATERII  
 
Wszystkie złącza powinny być klejone masa elastyczną, aby uniknąć powstawania 
mikropęknięć. Po dociśnięciu dwóch klejonych ze sobą elementów, nadmiar masy który 
wypłynie, należy delikatnie rozsmarować na powstałym złączu i pozostawić do całkowitego 
wyschnięcia. Następnie złącze szlifować papierem ściernym z drobnym ziarnem nr 100 lub 
drobniejszym. Podczas szlifowania można lekko zwilżyć pędzlem szlifowane miejsce.  
 
MALOWANIE  
 
Malowanie powinno odbyć się najlepiej po kilku dniach od zamontowania sztukaterii na 
elewacji. Nie należy pozostawiać sztukaterii niepomalowanej.  
Należy zastosować farby silikonowe lub akrylowe.  
 
3. MATERIAŁY 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania składowania zawarto w SST kod 
CPV 45453000-7 - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt.3 
Materiały zastosowane do realizacji ww. robót powinny posiadać: 
Aprobaty Techniczne i być wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami 
Certyfikat lub deklarację zgodności z Aprobatą techniczną lub Polską Normą 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
Certyfikat zgodności z normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 
3.2. RODZAJE MATERIAŁÓW  
Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania przy realizacji zamówienia powinny 
odpowiadać ww. wymaganiom i być zgodne wybraną technologią opracowana przez 
producenta materiału . 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności 
: 

nie zwierać domieszek organicznych, 
  mieć frakcje rożnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 –0,5 mm, 
piasek średnio ziarnisty 0,5 -1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm. 
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Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich- 
średnioziarnisty. 
 Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
Zaprawy budowlane cementowo -wapienne 
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tl. Ok. 3 godziny.  
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 Do zapraw cementowo -wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC . 
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy 

zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej miarki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Materiały pomocnicze.  
Materiały pomocnicze: 
 Listwy dylatacyjne i wykończeniowe 
 Środki do usuwania zanieczyszczeń 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
3.3. WARUNKI TRANSPORTU I PRZECHOWANIA 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
3.4. WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOW Ę 
Materiały zostaną przyjęty na budowę przy spełnieniu następujących warunków: 
Odpowiadają wymogom zawartym w SST i ofercie 
 Są właściwie oznakowane i opakowane 
Spełniają właściwości wykazane w dokumentach dostawy zgodnie z SST 
 Posiadają certyfikat lub deklarację zgodności z Aprobatą techniczną lub Polską Normą 
Wszystkie materiały powinny być składowane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobów. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
4. SPRZĘT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w SST kod CPV 45453000-7  – Ogólna 
Specyfikacja Techniczna pkt.4 
4.2. RODZAJ SPRZĘTU 
Sprzęt przewidziany do realizacji ww. robót murarskich będzie sprzętem ręcznym lub 
specjalistycznym narzędziem w ograniczonym zakresie ( wyciąg jedno maszynowy, 
betoniarka wolnospadowa, rusztowania rurowe , inne elektronarzędzia ). 
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5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
5.1. KONTROLA JAKO ŚCI ZAPRAW  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy , należy kontrolować jej miarkę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
5.2. KONTROLA WYKONYWANIA ROBÓT TYNKARSKICH 
Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z odpowiednimi 
normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. 
Kontroli podlegają prace zanikowe ( kontrole między operacyjne) i całości robót (kontrola 
końcowa) 
Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki 
Kategoria I Kategoria II Kategoria III 
 

 
 
 
5.3. WYNIKI KONTROLI 
Kontrola końcowa winna być zgodna z SST i przeprowadzona w sposób podany w normie 
DIN 18202. 
Pozytywny wynik kontroli końcowej dopuszcza zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru robót. 
6. DOKUMENTACJA BUDOWY 
Zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45453000-7  – Ogólna 
Specyfikacja TECHNICZNA pkt. 6 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY 
Ogólne zasady obmiarów podane w SST kod CPV 45453000-7  – Ogólna Specyfikacja 
TECHNICZNA pkt. 7 
7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE 
-Warstwy wypraw tynkarskich w tym również renowacyjnych m2 
- Gzymsy, listwy wokółokienne, profile ozdobne m2 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. OGÓLNE WYMAGANIA ODBIORU 
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Roboty murarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagają odbiorów częściowych 
potwierdzanych wpisem do dziennika budowy. Podstawę do odbioru robót tynkarskich i 
okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
Dokumentacja techniczna 
Dziennik budowy 
Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
Protokół odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
Protokół odbioru materiałów i wyrobów 
Niezgodność lub odstępstwo, które spowoduje wynik negatywny będzie skutkowało 
przerwaniem czynności odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca będzie 
zobowiązany do poprawienia i ponownego zgłoszenia do odbioru, jeżeli poprawa nie jest 
możliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczególnych przypadkach 
kiedy odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
pokrycia obniżenia ceny. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności zgodna z SST – Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki zawarte w szczególności w normach: 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw. 
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze, 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 
PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze . Określenia, podział i główne 
parametry. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO -REMONTOWYCH 
B.03.01.00. OBRÓBKI BLACHARSKIE, 
B.03.02.00. RYNNY I RURY SPUSTOWE 

kod CPV 45261910-6 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlano - remontowych związanych z : 

Modernizacja elewacji budynku przy ul. Rynek 14 w Kielcach. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót remontowych przewidzianych w zamówieniu. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
dekarskich, wykonywanych na miejscu. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  SPECYFIKACJ Ą 
Wykonanie nowych obróbek blacharskich – parapety zewnętrzne, częściowa wymiana 
obróbek blacharskich ścian szczytowych dachu.  
Wykonanie nowych rur spustowych oraz rynien dachowych na elewacji frontowej, 
Demontaż i ponowny montaż istniejących rur spustowych na elewacjach od strony 
dziedzinca, 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty dekarskie jakie występują przy realizacji 
umowy w zakresie jw. oraz w części dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót, 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne zobowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
2. WYKONANIE ROBÓT 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45453000-7  - Ogólna 
Specyfikacja Techniczna pkt. 2 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót dekarskich, 
związanych z opierzeniami oraz rynnami i rurami spustowymi oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru , zamawiającego oraz 
nadzoru autorskiego. 
2.2. WYMAGANIA 
Należy sprawdzić zgodność podłoża z wymogami SST i ww. normy. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy wykonać dylatacje konstrukcyjne i 
termiczne tak aby zapobiec rozszczelnieniu obróbki. Na krawędziach okapowych należy 
zamocować uchwyty rynnowe stalowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierunku 
podłużnym. Mocowanie uchwytów rynnowych nie może być większe niż 50cm. Przekroje 
poprzeczne rynien i rur powinny być dostosowane do powierzchni z jakiej odprowadzane są 
wody opadowe. Montaż rynny należy wykonać, zakładając jej przednie wywinięcie na 
przedni nosek uchwytu, a następnie wcisnąć ją tylnym wywinięciem pod tylny nosek 
uchwytu. Rynnę należy zawsze ciąć pod kątem prostym. Na rynnę należy nałożyć lej 
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spustowy i oba elementy zainstalować w uchwytach. Należy zamontować siatkę chroniąca 
rynnę przed liśćmi i innymi zabrudzeniami. Rury spustowe należy połączyć przy pomocy 
złączki, które zawsze muszą być skierowane częścią kołnierzową ku dołowi. W kołnierzu 
należy pozostawić około 10mm luzu niezbędnego ze względu na rozszerzalność termiczną 
rur. Bezpośrednio pod złączką musi być zamontowany uchwyt. Do montażu rur spustowych 
do ściany murowej należy zastosować uchwyt rury, w przypadku ocieplenia budynku 
styropianem stosuje się śruby dwugwintowe z kołkiem rozporowym o długości: 100 lub160. 
Uchwyty montuje się w odległości maksymalnie 2 metrów od siebie. Montaż systemu 
rynnowego może być prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum 5 st. C  
Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z instrukcją i wytycznymi producentów 
materiałów. 
3. MATERIAŁY 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania składowania zawarto w SST 
kod CPV 45453000-7  - Ogólna Specyfikacja Techniczna pk t. 3 
Materiały zastosowane do realizacji ww. robót dekarskich - pokryć dachowych z blachy 
ocynkowanej powinny posiadać: 
-Aprobaty Techniczne i być wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami 
-Certyfikat lub deklarację zgodności z Aprobata techniczna lub Polsk ą Normą 
-Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
-Certyfikat zgodności z norma europejską w prowadzona do zbioru norm polskich 
3.2. RODZAJE MATERIAŁÓW  
Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania przy realizacji zamówienia powinny 
odpowiadać ww. wymaganiom zawartym w pkcie 2.1 i być zgodne z wybraną technologią. 
3.3. WARUNKI TRANSPORTU I PRZECHOWANIA 
Podczas transportu zaleca się, aby ładunek był unieruchomiony. Wymagane jest, aby w 
przypadku luźnych rynien i rur załadunek i rozładunek odbywał się ręcznie. Zaleca się 
szczególną ostrożność przy transportowaniu elementów w czasie zimy, gdyż niskie 
temperatury zmniejszają odporność tworzywa na uderzenia. 
Rynny i rury należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych 
występów i nierówności. Aby nie powstały odkształcenia elementów ułożonych na spodzie, 
wysokość sztapla nie może przekroczyć siedmiu warstw. Kształtki różnego typu należy 
przechowywać pod dachem w oryginalnych workach foliowych do czasu ich rozpakowania. 
Elementy systemu rynnowego powinny spełniać podstawowe dane związane z odpowiednimi 
normami i świadectwami, posiadać atesty i dopuszczenia. 
Sposób składowania blachy stalowej podany przez producenta powinien określać 
przewidziane odległości pomiędzy stosami lecz nie mniej niż 80cm. 
Blacha stalowa obustronnie ocynkowana płaska o grub. 0,55 -�0,60mm powinna spełniać 
wymogi zawarte w normach PN - 61/B - 10245, PN - 73/H - 92122. 
3.4. WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOW Ę 
Materiały pokrywcze zostaną przyjęte na budowę przy spełnieniu następujących warunków: 
- odpowiadają wymogom zawartym w SST i ofercie -są właściwie oznakowane i opakowane 
- spełniają właściwości wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST 
- posiadają certyfikat lub deklarację zgodności z Aprobata techniczna lub Polską Normą 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być składowane i magazynowane zgodnie z 
instrukcja producenta oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobów. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy 
4. SPRZĘT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w SST k od CPV 45453000-7  – Ogólna 
Specyfikacja Techniczna pkt. 4 
4.2. RODZAJ SPRZĘTU 
Sprzęt przewidziany do realizacji ww. robót dekarskich będzie sprzętem ręcznym lub 
specjalistycznym narzędziem w ograniczonym zakresie ( dostawa - transport pionowy) 
5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
5.1. KONTROLA WYKONANIA OBRÓBEK BLACHARSKICH ORAZ R YNIEN I 
RUR SPUSTOWYCH 
Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z odpowiednimi 
normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. 
5.2. WYNIKI KONTROLI 
Kontrola końcowa winna być zgodna z SST i przeprowadzona w sposób podany w normie 
PN - EN 612:1999, oraz w normach PN - EN 1462:2001, PN - B - 94701:1999 i PN - B - 
94702:1999. 
Pozytywny wynik kontroli końcowej dopuszcza zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru robót. 
6. DOKUMENTACJA BUDOWY 
Zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45453000-7  – Ogólna 
Specyfikacja Techniczna pkt. 6 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY 
Ogólne zasady obmiarów podane w SST kod CPV 45453000-7  - Ogólna Specyfikacja 
Techniczna pkt. 7 
7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE 
-wymiana rynien i rur spustowych mb 
-wymiana obróbek blacharskich m2 
-wywóz gruzu m3 
-opłata za wysypisko zł 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. ODBIÓR PODŁOŻA 
Badanie podłoża należy przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru, w porze suchej przed 
przystąpieniem do robót. 
8.2. OGÓLNE WYMAGANIA ODBIORU 
Odbiorom podlegać będą następujące elementy: 
- jakość zastosowanych materiałów 
- dokładność wykonania obróbek blacharskich i połączenia z pokryciem 
- wykonanie podłączenia do urządzeń odwadniających 
Odbiór końcowy obróbek blacharskich i elementów odwodnienia dachu należy 
przeprowadzić po zakończeniu prac, po opadach atmosferycznych.  
W odbiorze końcowym podlega sprawdzeniu stan wykonania obróbek oraz elementów 
odwodnienia dachu, zgodność z dokumentacja zamówienia i SST oraz wymogami inspektora 
nadzoru. Niezgodność  lub odstępstwo, które spowoduje wynik negatywny będzie skutkowało 
przerwaniem czynności odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca będzie 
zobowiązany do poprawienia i ponownego zgłoszenia robot do odbioru. 
 
8.3. ODBIÓR OBRÓBEK BLACHARSKICH ORAZ ORYNNOWANIA 
� sprawdzenie szerokości zakładów przez pomiar szerokości w trzech dowolnych miejscach 

o dopuszczalnej odchyłce do 1mm 
� sprawdzenie umocowania obróbek oraz orynnowania 
� sprawdzenie szczelności obróbek 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności zgodna z SST - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 9 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Warunki zawarte w szczególności w normach PN - 73/H - 92122, PN-61/B-10245, PN-EN 
505:2002, PN-EN 508-1:2003, PN-EN 612:2005 (U) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO -REMONTOWYCH 

B.04.00.00. SST– Wymiana stolarki okiennej  
Kod CPV 45421100 - 5 

 
 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
1.1. Przedmiot Zamówienia 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlano - remontowych związanych z : 

Modernizacja elewacji budynku przy ul. Rynek 14 w Kielcach. 
1.2 Przedmiot I Zakres Robót 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem stolarki okiennej oraz drzwiowej. 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
ST-00. 
1.4. Informacje o terenie budowy 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych 
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
ST-00. 
Organizacja robót winna być szczegółowo opisana w „Planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia"(plan BIOZ), którego opracowanie należy do obowiązków kierownika budowy. 
1.4.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
ST-00. 
1.4.3. Ochrona środowiska 
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
ST-00. 
1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochronna ppoż. 
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
ST-00. 
1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
ST-00. 
1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
ST-00. 
 
1.5. Inne uwarunkowania realizacyjne 
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
ST-00. 
1.6. Nazwy i kody robót zgodnie z zakresem robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia 
kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
1.7. Określenia podstawowe 
Zakres robót objętych projektem i zamówieniem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania, 
gdyż są to roboty powszechnie występujące i jednoznacznie zdefiniowane. W celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
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wykonania i odbioru robót budowlanych wybrane określenia podstawowe zdefiniowane są w 
Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-00. 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 
2.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
ST-00. 
2.2 Wymagania szczególne 
Zgodnie z dokumentacja projektową przewiduje się zastosowanie następujących wyrobów: 
a) Okna PCV wg zestawienia w dokumentacji, szklone szkłem o współczynnikach 
przenikania ciepła min Uk=1.1W/m2xK.  
b) drzwi zewnętrzne wejściowe, wg dokumentacji 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
ST-00. 
3.2 Sprzęt i maszyny do wykonania robót 
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem budowlanym, 
w tym elektronarzędziami, takie jak: wiertarka, wiertła do metalu, drewna, betonu, młotek 
gumowy, miara, poziomnica, śrubokręt, kliny drewniane oraz inny sprzęt dopuszczony przez 
Inspektora nadzoru. 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
ST-00. 
4.2 Środki transportu do wykonania robót 
1. Transport i magazynowanie stolarki i ślusarki w pozycji pionowej w suchych warunkach, 
pod przykryciem lub zadaszeniem. 
2. Transport odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz w stojakach bez narażenia na uderzenia i wpływy 
wilgoci atmosferycznej. 
3. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania robót powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
4. Okucia i elementy nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. 
5. Do dostarczanej odbiorcy stolarki lub ślusarki powinna być dołączona informacja 
zawierająca, co najmniej następujące dane: 
• nazwę i adres producenta, 
• nazwę systemu 
• dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła i klasę 
akustyczną 
• nr Aprobaty Technicznej 
• nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie 
• znak budowlany. 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
ST-00. 
5.2 Wymagania dotyczące montażu stolarki i ślusarki 
1. Okna i drzwi powinny być dostarczone w stanie ostatecznie wykończonym. 
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2. Do wbudowania okien skrzydła się zdejmuje. 
3. Przed obsadzeniem nowej stolarki lub ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania 
oścież, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonania 
oścież lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
4. Na czas wykonywania uszczelnień przy użyciu pianki poliuretanowej okna i drzwi 
powinny być osłonięte folią i ochronną taśmą. 
5. Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w 
ościeżu za pomocą klinów montażowych. 
6. Po wypoziomowaniu i ustawieniu w pionie powinien być zachowany jednakowy luz. 
7. Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowanie w ościeżu) powinny być 
rozmieszczone przy narożach ościeżnicy. 
8. Zamontowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, 
gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w 
ościeżu, kotew Z, tulei rozpieranych itp. 
9. Wykluczone jest mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ. 
10. Kotwy montażowe wczepia się w profil okna lub drzwi, a drugi koniec przytwierdza się 
do muru za pomocą kołków rozporowych, minimalne zagłębienie kołków rozporowych to 
6cm. W celu uzupełnienia luzów między ościeżnicą a ościeżem, należy wypełnić materiałem 
uszczelniającym (pianką poliurenanową). 
11. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży i węgarków lub zabrudzenia ich 
powierzchni, należy je naprawić i oczyścić. 
12. Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych z wyprawą 
tynkową wynoszą szerokość: +10 mm, wysokość +10 mm, dopuszczalna różnica długości 
przekątnych 10 mm. 
13. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie. 
14. Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność działania 
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
15. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy 
zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 
16. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy 
dokładnie zamknąć. 
17. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1m. wysokości 
okien, nie więcej niż 3 mm na całej długości ościeżnicy, odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej max 2 mm. 
18. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
1. 2 mm przy długości przekątnej do 1m. 
2. 3 mm przy długości przekątnej do 2 m. 
3. 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
19. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeży zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
20. Uszczelnienie styku z oknem wykonać po zamocowaniu ościeżnicy poprzez wypełnienie 
szczeliny materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania w tym celu. 
21. Osadzenie parapetów (grubość parapetu co najmniej 30 mm) wykonać po całkowitym 
osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
22. Dla prawidłowego zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekom wody 
w ścianę podokienną. Parapet powinien być wpuszczony na stałe w wrąbie progu ościeżnicy. 
23. Styki parapetu z ościeżami po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny być 
przykryte listwami przy ościeżnicowymi. 
24. Po osadzeniu okna należy wykonać zewnętrzne spadki i obróbki blacharskie. 
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5.2.2 Wbudowanie stolarki i ślusarki drzwiowej 
1. Dokładność wykonania ościeży powinna być zgodna z wymaganiami robót murowych. 
2. Odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm. 
A maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm. 
3. Przed montażem ościeżnicy należy sprawdzić wymiary drzwi oraz otwory drzwiowe, luz 
między otworem drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: na szerokości otworu 2 ÷ 6 
mm, na wysokości otworu 5 ÷ 9 mm. 
4. Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub 
haków osadzanych w murze albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio 
w ościeżach. 
5. Ościeżnice drewniane powinny mieć również zabezpieczone przed korozją biologiczną 
powierzchnie od strony muru. 
6. Szczeliny powstałe między ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany 
zewnętrzne wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania 
tego rodzaju robót odpornym lub zabezpieczonym przed korozją. 
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOW LANYCH 
6.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
ST-00. 
6.2 Kontrola, badania i odbiór robót 
6.2.1. Zasady kontroli jakości robót 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów 
odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją 
robót 
b) porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej 
specyfikacji i/lub kartami technicznymi produktów. 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania robót z technicznymi warunkami wykonania. 
6.2.2. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
b) sprawdzenie materiałów, 
c) sprawdzenie wypoziomowania stolarki, 
d) sprawdzenie trwałości połączeń, 
e) sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć oraz 
uszczelek, 
f) osadzenie parapetów i uszczelnienie styków z obrzeżami otworów, ścianami i obróbkami. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
ST-00. 
7.2 Przedmiar i obmiar robót 
Obmiaru stolarki okiennej i drzwiowej dokonać w m2 ich powierzchni lub w sztukach wg 
typów.  



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót   

 29 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji powykonawczej, z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Projektanta i/lub Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót budowlanych 
8.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
ST-00. 
8.2 Odbiór robót 
8.2.1. Odbiór stolarki i ślusarki 
1. Odbioru osadzenia stolarki dokonać poprzez sprawdzenie ustawienia jej w pionie i 
poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
2. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości elementu, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości ościeżnicy. 
3. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm. 
4. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm przy długości 
przekątnej do 1 m; 3 mm do 2 m; 4 mm powyżej 2 m długości przekątnej. 
5. Należy również sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
6. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie a okucia działać bez zahamowań i przy 
zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 
7. Zasady odbioru robót: 
a) odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe; 
b) odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży; 
c) ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 
połączeń ze ścianą; 
d) odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m ościeżnic, 
nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę; 
e) luzy przy pasowaniu wbudowanej stolarki nie mogą być większe niż 3 mm; 
f) zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych 
luzów; 
g) otwarte skrzydło stolarki nie może się same zamykać; 
h) okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały; 
8. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne 
uszkodzenia na powierzchni uszczelek i okuć. 
9. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną 
stolarkę, należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby 
gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 
10. Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki okiennej nie powinny być większe niż 
podano poniżej. 
a) wymiary zewn. ościeżnicy lub krosna ± 5 mm 
b) wymiary ościeżnicy lub krosna w świetle do 1 m ± 2 mm 
c) jw. lecz powyżej 1 m ± 3 mm 
d) różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy lub krosna 
mierzona w świetle do l m 1 mm 
e) jw., lecz powyżej l m 2 mm 
f) luz wrębowy pomiędzy skrzydłami +2, -1 mm 
g) luz wrębowy pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą +2,-1 mm 
h) głębokość luzu na uszczelkę pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą +1.0; -0.5 
i) różnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie o wym. do 1 m 2 mm 
j) jw., lecz powyżej l m 3 mm 
k) przekroje szerokości do 50 mm ± 1 mm 
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l) jw., lecz powyżej 50 mm ± 2 mm 
m) przekroje elementów grubości do 40 mm ± 1 mm 
n) jw., lecz powyżej 40 mm ± 1 mm 
o) maksymalna wielkość szczeliny przylgowej od strony otwierania 1,0 mm 
p) jw., lecz od strony zamykania 0,5 mm 
q) odchyłka od prostokątności skrzydła drzwi balkonowych ≤ 1,5/500 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I ROBÓT 
TOWARZYSZ ĄCYCH  
9.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
ST-00. 
9.2 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 
Wartość robót określona przez Wykonawcę w ofercie uwzględniać będzie wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie zadania zgodnie z umową, 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką 
budowlaną oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami. 
Roboty tymczasowe i towarzyszące powinny zostać ujęte razem z robotami podstawowymi. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Dokumentacja projektowa 
1) projekt budowlany architektoniczny z uzgodnieniami, 
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
3) protokół przekazania placu budowy 
4) protokoły odbioru robót 
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mgr inż. Marcin Borowiec 

 


