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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

zagospodarowania terenu w rejonie kuchni i internatu Zespołu Szkół  im. Adama Wodziczki  

w Mosinie, ul Topolowa 2. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z projektem, ST  

i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

1.5.1. Wymogi formalne 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową, zaleceniami  

i instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór inwestorski winny się dokładnie zaznajomić  

z całością dokumentacji projektowej. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z projektantem przed 

przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji projektowej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, 

tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian dotyczących 

zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 

projektanta. 

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi na miejscu i upewnić się, że 

zapewniają one możliwość wykonania prac. 

 

 

 

 



2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały 

 - beton, 

 - pręty zbrojeniowe, 

 - cegła pełna, 

 - stal profilowa, 

 - cement, 

 - zaprawy tynkarskie, murarskie, 

 - styropian, 

 - farby emulsyjne lateksowe, 

 - piaski, żwiry, pospółki, 

 - gips szpachlowy, 

 - klej do płytek, styropianu, 

 - płytki podłogowe,  

 - izolacje, 

 - żywice posadzkowe,  

 - folia w płynie, 

 - płytki chodnikowe, stopnie betonowe, kostka brukowa, obrzeża chodnikowe, 

 - balustrady ze stali nierdzewnej, 

 - nasiona traw, 

 - ziemia humus, 

 - drzwi i ścianki aluminiowe, 

 - drzwi stalowe ocieplane, 

 - profile do stg, 

 - płyty farmacel, 

 - wełna mineralna, 

 - daszki z poliwęglanu, 

 - oraz inne niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych w projekcie.  

2.2. Minimalne parametry materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej 

- żywica iniekcyjna do wklejania za pomocą prętów zbrojeniowych, wymagania minimalne:  

do betonu niespękanego, długotrwała temperatura pracy min. od - 400C do + 400C, do 

mocowania lub podpierania za pomocą prętów zbrojeniowych do betonu ciężkich elementów 

konstrukcji, wytrzymałość na zginanie min. 25 MPa, wytrzymałość na ściskanie min. 100 MPa, 

np. HILTI HIT-RE500, wskazano w Dokumentacji - Część konstrukcyjna na str. 3 i 34, oraz na 

rysunkach nr K03, K10, 

- żywica iniekcyjna do wklejania kotew do betonu, wymagania minimalne: 

 możliwość stosowania w betonie spękanym, do zastosowań zewnętrznych, w środowisku 

niewykazującym szczególnych właściwości agresywnych, zakres temperatur długotrwałych 

min. od - 400C do + 400C, przenosząca obciążenia sejsmiczne, np. HILTI-HIT HY 200 / 200-A, 



wskazano w Dokumentacji - Część konstrukcyjna na str. 8, 9, 29, oraz na rysunkach nr 7, K13, 

K14, 

 - żywica iniekcyjna do zamocowań w murze, minimalne wymagania:  

 do kotwienia w murach wykonanych z elementów szczelinowych i w lekkim betonie 

 niespękanym, długotrwała temperatura pracy min. od - 400C do + 400C, do użytku 

 zewnętrznego, np. HILTI HIT-HY70, wskazano w Dokumentacji - Część konstrukcyjna na str. 8, 

 oraz na rysunku nr K13, 

 - kotwy, wymagania minimalne: 

gwintowany pręt ze stali nierdzewnej A4 SS, z możliwością stosowania w betonie spękanym, 

od C20/25 do C50/60, średnica 12 mm, długość 220 mm, do zastosowań zewnętrznych, w 

środowisku niewykazującym szczególnych właściwości agresywnych, zakres temperatur 

długotrwałych od - 400C do + 400C, przenoszący obciążenia sejsmiczne, wytrzymałość na 

rozciąganie - min. 59 kN, wytrzymałość na ścinanie - min. 21 kN, przemieszczenie w warunkach 

oddziaływania obciążenia rozciągającego - min. 0,8 mm, np.: HILTI HIT-V-R, wskazano na 

rysunku nr 7, 

 - elementy wykończenia krawędzi betonowych 

 elementy do fazowania krawędzi betonowych o szerokości 2/2 cm., wykonane z odpornego na 

 uderzenia, utwardzanego polichlorku winylu, np. BETOMAX, wskazano na rysunku nr K07, K08, 

 K15, 

 - elektrody  

elektrody o niskiej zawartości węgla do spawania stali chromoniklowej w otulinie rutylowo 

-kwaśnej, o średnicy 2,5 mm, prąd spawania 50-90 A, np. OK 61.30 ESAB, wskazano w 

Dokumentacji - Część konstrukcyjna na str. 8 oraz na rysunkach nr K13 i K14. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

4. TRANSPORT 

Materiał jest dostarczany w jednostkach ładunkowych, zabezpieczających te wyroby przed 

uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Poszczególne wyroby łączy się w zwarte ładunki transportowe, 

przy użyciu palet. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty żelbetowe 

 Prace wykonywać w zabezpieczonych wykopach. Po odkryciu gruntu, dla ochrony przed 

opadami, wykonać podbeton (nie dopuścić do uplastycznienia gruntu). Wszystkie elementy 

żelbetowe z betony wodoszczelnego. Stykające się z gruntem dodatkowo izolowane izolacją 

poziomą i pionową. Stal zbrojeniowa według projektu. Inspektor nadzoru musi przed 

betonowaniem odebrać zbrojenie. 

 



5.2. Roboty ziemne 

W związku z bliskością istniejącego obiektu i chodników prace ziemne wykonywać ręcznie, aby 

nie uszkodzić istniejącej substancji. Nasypy zagęszczane warstwami max 30 cm.  

 

5.3. Roboty rozbiórkowe 

Szczególną ostrożność należy zachować podczas demontażu. Należy zabezpieczyć teren prac 

przed dostępem osób postronnych.  

 

5.4.  Roboty murowe 

 Nie wolno murować spoin nad spoinami, przesuniecie co najmniej 1/3 długości, szerokości cegły. 

 Stosować zaprawy cementowo-wapienne.  

 

5.5. Okładziny ścian i sufitów 

 Przed każdą warstwą okładzin (tynki, szpachlowanie, płytki, malowanie) należy zagruntować 

 podłoże. 

 Tynki cementowo-wapienne nakładane 3 razy: obrzutka, narzut i gładź. 

Nie wolno przyklejać płytek bez uprzednio nałożonego kleju zarówno na podłoże, jak i na płytkę. 

Wymieszany klej musi być wykorzystany w czasie określonym przez producenta. 

Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-C-81914:1998 i posiadać ocenę 

higieniczną PZH. 

 

5.6. Podłoża i posadzki 

 Podłoża betonowe i warstwy wyrównawcze układać z mieszanki gotowej lub przygotowanej na 

placu budowy. Tolerancja 5 mm na łacie 2 m. 

Pod każdy rodzaj posadzek należy zastosować odpowiednie, co do rodzaju posadzki, grunty. 

Nie wolno przyklejać płytek bez uprzednio nałożonego kleju zarówno na podłoże, jak i na płytkę. 

Folie w płynie układać pędzlem lub pacą w ilości warstw i grubości według zaleceń producenta. 

Żywice układać na oczyszczonym i suchym podłożu według zaleceń producenta. 

 

5.7.  Stolarka i ślusarka 

Montaż drzwi i ścianki aluminiowej wykonać po robotach mokrych, tak aby nie były narażone na 

zarysowania.  

Wycieraczki zewnętrzne zlicować z posadzką zewnętrzną.   

Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej, spawane lub z elementów systemowych, zamocować 

zgodnie z rysunkiem w dokumentacji. 

  Daszki z poliwęglanu na konstrukcji stalowej wykonać po zakończeniu robót mokrych, szczególną 

uwagę zwrócić na prawidłowość połączenia obróbką z budynkiem istniejącym, aby nie było 

przecieków.  

 



5.8.  Schody i pochylnia 

 Podkład pod schody żelbetowy z betonu dowiezionego lub przygotowanego na placu budowy. 

Podpochylnię wyprofilować gruntem dowiezionym (piaskiem), wykonać rowki, na ławie 

zamontować opornik. Na podłożu żwirowym lub tłuczniowym, na podsypce cementowo 

-piaskowej ułożyć płyty chodnikowe o fakturze opisanej w projekcie. 

Na stopnie prefabrykaty żelbetowe o fakturze opisanej w projekcie. 

 

5.9.  Nawierzchnia utwardzona 

Nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej gr. 8 cm wykonać na ~4 cm podsypce 

cementowo-piaskowej i zagęszczanej piasku lub żwiru oraz podbetonu. Nawierzchnię 

ograniczyć obrzeżem chodnikowym 25/8 cm na ławie betonowej. Spadek nawierzchni w 

kierunku zieleni min. 2%. 

 

5.10.  Zieleń 

Wyprofilować podłoże i skarpę, nawieźć humus, trawnik wykonywany siewem, krzewy 

sadzone w dołach z humusem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko urządzenia i materiały posiadające certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów prawa. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi  

i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dadzą wyniki pozytywne. 

W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robót, wad i nieprawidłowości wykonawczych, 

Zamawiający ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie 

zrealizowanych robót. Roboty poprawkowe lub wymianę na nowe wadliwie wykonanych prac, 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie umówionym. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca obowiązany stosować obowiązujące przepisy, w szczególności: 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), 

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 



690 ze zm.), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

- normy techniczne: 

PN-B-06250 Beton zwykły, 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego, 

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

   emulsyjnymi, 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

        ściany i sufity. Klasyfikacja, 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów, 

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe, 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu, 

IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty Żebrowane, 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze, 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne, 

PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia, 

PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

   produkowane fabrycznie. Specyfikacja, 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych, 

PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych, 

PN-B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 

PN-C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania, 

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe, 

PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych, 

  Wymagania i badania przy odbiorze, 

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty  z drzwiami szklane klasy 

  O i OT.  Ogólne wymagania i badania, 

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metoda badań, 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki drogowe. Wymagania i metody badania. 


