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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
1. Nazwa zamówienia: 
Wymiana stolarki okiennej z PCV w zamieszkałych lokalach mieszkalnych naleŜących 
do zasobów mieszkaniowych Gminy Kielce, w 2006r.  
 
2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Przedmiotem zamówienia jest  wymiana stolarki okiennej z PCV w zamieszkałych lokalach 
mieszkalnych naleŜących do zasobów mieszkaniowych Gminy Kielce, w 2006r.  
  
3. Zakres stosowania i przedmiot  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót     
Budowlanych. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót objętych zamówieniem. Jej przedmiotem są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót.  
 
4.       Wyszczególnienie robót i opis prac towarzyszących.  
DemontaŜ i ułoŜenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł okiennych  z odniesieniem ich poza 
teren budowy, 
Rozebranie obróbek blacharskich podokiennych z blachy stalowej ( tam gdzie to jest 
konieczne).  
DemontaŜ ościeŜnic drewnianych .  
Osadzenie ościeŜnic oraz montaŜ oszklonych okien PCV. Uszczelnienie styku okien ze 
ścianą. 
Uszczelnienie oraz osadzenie parapetów i nowych obróbek blacharskich (tam gdzie jest to 
konieczne). 
Zreperowanie uszkodzonych tynków wewnętrznych. Tynki wewnętrzne naleŜy pomalować 
dwukrotnie farbą emulsyjną w istniejącym kolorze. 
Po montaŜu nowych okien naleŜy wykonać rekonstrukcje tynków zewnętrznych. 
Prace remontowe związane z wymianą okien wykonywać zgodnie z harmonogramem prac 
przedstawionym Zamawiającemu.  
W  miejscach prac remontowych Wykonawca ustawi pojemnik na gruz oraz dokona wywozu 
gruzu na wysypisko ( na własny koszt). 
Meble oraz  sprzęt w pomieszczeniach w których następuje wymiana okien naleŜy 
zabezpieczyć folią, w przypadkach koniecznych wynieść na zewnątrz pomieszczenia.   
Po montaŜu okien Wykonawca zobowiązany jest kaŜdorazowo do sprzątnięcia pomieszczenia 
do stanu sprzed wymiany. 
 
5.      Informacje o terenie budowy 
Teren budowy stanowią poszczególne lokale mieszkalne. 

Wykonawca ponosi pełne koszty korzystania z wody i energii elektrycznej. 

Z chwilą rozpoczęcia robót, Wykonawca otrzymuje protokoły kwalifikacyjne z 
wyszczególnieniem wymiarów oraz typów okien do wymiany.  
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5.1 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania  robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób trzecich lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

5.2 Ochrona  p.poŜ. 

W okresie trwania  robót Wykonawca przestrzegać będzie  przepisów ochrony przeciw 
poŜarowej. Materiały łatwopalne będą składowane przez Wykonawcę w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

5.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
6. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody 

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty, które są zakwalifikowane we Wspólnym Słowniku 
Zamówień : 
 
45.42.11.00-5 Instalacja drzwi i okien oraz podobnych elementów składowych 

 

7. Określenia podstawowe-definicje: 

Aprobata techniczna     -naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

 

Roboty budowlane        -naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego, 

 

Remont                          -naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji, przy czym 
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niŜ uŜyto 
w stanie pierwotnym, 

 

Teren budowy               -naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy, 

Certyfikat zgodności -naleŜy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego 
wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami, 
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Deklaracja zgodności -naleŜy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upowaŜnionego przedstawiciela stwierdzające, Ŝe wyrób jest zgodny z 
zasadniczymi wymaganiami, 

Urządzenia budowlane  -naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym, zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, 

 
Wyrób budowlany        -naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwale w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość 

 
II.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH. 
Wymagane parametry techniczne i jakościowe: 
1. okna jednoramowe w kolorze białym, 
2. w stolarce naleŜy ściśle zachować dotychczasowy podział kwater, 
3. profil co najmniej trzykomorowy, 
4. zastosowanie kształtowników wzmacniających ze stali ocynkowanej o 

parametrach zapewniających wymaganą wytrzymałość ram i skrzydeł okiennych, 
5. jedno skrzydło okna uchylno-rozwieralne z mikrorozszczelnieniem, 
6. w kaŜdym lokalu mieszkalnym jedno okno wyposaŜyć w nawiewnik 

higrosterowany, 
7. zastosowanie słupków międzyskrzydłowych stałych, 
8. oszklenie szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4 charakteryzującymi 

się współczynnikiem przenikania ciepła Uo ≤ 1,4 W/m2K, 
9. okucia obwiedniowe, 

 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych o właściwościach 
uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych - dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:  
 
1.  Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których; 

- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracji zgodności  

 
2.  Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 
 
3.  Wyroby budowlane, oznaczone znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodności ze 
zharmonizowanymi normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z 
europejskimi aprobatami technicznymi lub krajowymi specyfikacjami technicznymi państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznanymi przez Komisję Europejską za zgodne z 
wymaganiami podstawowymi. 
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4.  Wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy .  
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie dopuszczone do stosowania materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i 
niezapłaceniem. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja  przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim zamiarze co  
najmniej 3 dni przed uŜyciem tego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość przekazania Wykonawcy własnych materiałów, które 
Wykonawca pobierze od Zamawiającego i wbuduje w trakcie realizacji remontu lokali 
mieszkalnych. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją  jakość i 
właściwości. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
III. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w  ofercie Wykonawcy. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 
IV. WYMAGANIA DOTYCZACE ŚRODKÓW TRANSPORTU.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót w terminie przewidzianym 
umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
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technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 
 
V. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją i poleceniami 
inspektora nadzoru . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, przy uwzględnieniu poleceń 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, a takŜe w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Zamawiającego  powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca 

  
VI. KONTROLA JAKO ŚCI I ROBÓT. 
 
1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do kontrolowania robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w  normach i 
wytycznych W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
Kontrola winna obejmować 

• Zgodność z przedmiarem robót. 
• Jakość uŜytego materiału. 
• Jakość i trwałość wykonania robót. 
• Zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami. 
• Atesty na materiały budowlane. 
• Aprobaty techniczne. 
• Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny. 
• Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 
• Zachowania warunków bhp i ochrony  p. poŜ. 
• Uprzątnięcia miejsca prowadzenia robót. 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia jakości wyrobu (profili okiennych)  
przez rozcięcie jednego, losowo wybranego okna. 
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2. Certyfikaty i deklaracje 
Wykonawca musi udokumentować, Ŝe wbudowywana stolarka jest dopuszczona do 
stosowania w budownictwie, tzn. posiada: 

a. certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę ( np. ITB) lub 
b. deklarację zgodności wraz z wynikami badań w oparciu o które producent   

wydał przedmiotową deklarację: 
 a/ badania typu 
 b/ badania kontrolne: 

- badania wstępne 
- badania okresowe 
- badania bieŜące 

Deklaracja zgodności winna być potwierdzona dokumentem, Ŝe Przedsiębiorstwo wdroŜyło     
i stosuje system zarządzania jakością (np.: zgodnie z normami ISO lub innymi) 

 
 Wykonawca moŜe dopuścić do uŜycia tylko materiały: dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z rozdziałem „Wymagania dotyczące 
właściwości wyrobów budowlanych.” 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca jest zobowiązany na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego przedstawiać dokumenty 
świadczące, Ŝe wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie 
z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.   
 

3.  Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
a)    protokoły odbioru robót, 
b)     umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
c)    protokoły z narad i ustaleń, 
d)    korespondencję na budowie. 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów  spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do 
wglądu na jego Ŝyczenie. 
 
VII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
Wykonawca na podstawie otrzymanych protokółów kwalifikacyjnych stanowiących 
„przedmiar robót” dokona we własnym zakresie pomiarów zakwalifikowanych  do wymiany 
okien.  
Przedmiar i obmiar wymienianych okien liczony będzie w m2 .  
 
VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Odbiór będzie przeprowadzony po zgłoszeniu Zamawiającemu. Odbioru robót naleŜy 
dokonywać komisyjnie przy udziale Wykonawcy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli  
MZB  w oparciu o przepisy obowiązującego Prawa Budowlanego, oraz warunki techniczne 
odbioru robót.       
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Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający. 
 
Odbiór końcowy robót 
Zasady odbioru końcowego robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 
 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia zgłoszenia Zamawiającemu  zakończenia robót . 
 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest ‘Protokół odbioru 
stolarki” –druk Nr 12 do SIWZ, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. „Oświadczenie” najemcy – druk Nr 10 do SIWZ 
2. „Protokół inwentaryzacji wymienionej stolarki w lokalu mieszkalnym” – druk Nr 11 do 

SIWZ 
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów , 
4. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru  (jeśli jest wymagane), 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w terminie 
wyznaczonym umową. 
 
IX. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Forma płatności będzie ustalona szczegółowo w umowie o wykonanie robót pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
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X. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414    
z późniejszymi zmianami). 
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika   
budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
PN-65/B-14503  -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-65/B-10101 – Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-72/8841-18 – Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
 
 
 
 
 
 
Opracował: 
Pajek Andrzej 


