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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej 

Adres zadania: Łomża ul. Kopernika 16 

  

SPIS TREŚCI 

  

 ST-00.00.00. Wymagania ogólne 

 ST-0001. Uzupełnienie do KNR 4-01, rozdział 09 - Roboty stolarskie 

 ST-0002. Roboty murowe 

 ST-0003. Tynki,sztablatury i okładziny wewnętrzne 
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ST-00.00.00. Wymagania ogólne 
  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
następujących robót: 

 tytuł robót: "Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej" 

 miejsce wykonania robót: Łomża ul. Kopernika 16 

1.2.Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji stosowanych jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

  

2.Materiały 
  

3.Sprzęt 
  

4.Transport 
  

5.Wykonanie robót 
  

6.Kontrola jakości robót 
  

7.Obmiar robót 
  

8.Odbiór robót 
  

9.Podstawa płatności 
  

10.Przepisy związane 
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ST-0001. Uzupełnienie do KNR 4-01, rozdział 09 - Roboty stolarskie 
  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

 "Uzupełnienie do KNR 4-01, rozdział 09 - Roboty stolarskie" 

 "Uzupełnienie do KNR 2-02, rozdział 10 - Stolarka" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

 Analogia – Wymiana istniejącej stolarki na okna PCV o powierzchni ponad 3,0m2 mocowane na kotwy, 
oszklone na budowie  

 Okna PCV o powierzchni ponad 3,0m2 mocowane na kotwy, oszklone na budowie  
  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 

 kotwy stalowe 

 okna PCV 

 Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa 

 podkładki pod szyby 

 szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego 

 okna aluminiowe górne 
  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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  Samochód samowyładowawczy do 5,0 t (1)  

  Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t  
  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

 - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 0-19 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

 w katalogu KNR 0-19 przy rozdziale "Uzupełnienie do KNR 4-01, rozdział 09 - Roboty stolarskie", zakres 
tabel: 0928 - 0931 

 w katalogu KNR 0-19 przy rozdziale "Uzupełnienie do KNR 2-02, rozdział 10 - Stolarka", zakres tabel: 
1022 - 1024 

  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
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9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

  

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0002. Roboty murowe 
  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

 "Roboty murowe" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

 Rozebranie ścianki z cegły grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 
  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 

Nie dotyczy. 

  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

Nie dotyczy. 
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4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

 - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

 w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty murowe", zakres tabel: 0301 - 0355 
  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

  

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
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10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0003. Tynki,sztablatury i okładziny wewnętrzne 
  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

 "Tynki,sztablatury i okładziny wewnętrzne" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

 Analogia - Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych - uzupełnienie ubytków wewnętrznych ościerzy  

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących 
materiałów podstawowych: 

 gips budowlany szpachlowy (kg) 

 gips budowlany zwykły (kg) 

 narożniki ochronne ze stali kątowej 

 woda 
  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

  środek transportowy  

  wyciąg  
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4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

 - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

 w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Tynki,sztablatury i okładziny wewnętrzne", zakres tabel: 0801 - 0830 
  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

  

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
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10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 

 
 


