
ST-01. 02 –ROBOTY ZWIĄZANE Z BETONEM I STALĄ 

Szczegółowa  specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z wykonaniem 
schodów zewnętrznych.  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem schodów żelbetowych 
zewnętrznych.    

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną   
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie schodów żelbetowych zewnętrznych. 
W zakres robót wchodzi: 

 wykonanie schodów żelbetowych zewnętrznych, 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane  
z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla 
konstrukcji żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla 
konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa -   mieszanina  wszystkich  składników  przed  związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy -   mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa -   mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c-   wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym 
Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych 
wykonywanych na miejscu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne  
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, 



póz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 

881), 
 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, 

poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej  

2.2.1.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 

a) Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez 
dodatków wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

 marki „25”- do betonu klasy B7,5-B20 
 marki „35”- do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
            Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-B-30000:1990,  

c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
 oznaczenie, 
 nazwa wytwórni i miejscowości, 
 masa worka z cementem, 
 data wysyłki, 
 termin trwałości cementu. 

d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz  
z wynikami badań. 

e) Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą 
być następujące: 

 dla cementu pakowanego (workowanego): 
 składy   otwarte   (wydzielone   miejsca   zadaszone   na   otwartym   terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami), 
 magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu i ścianach). 

2.2.1.2. Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane 
oddzielnie  na  umocnionym  i  czystym  podłożu w taki  sposób aby nie ulegały 
zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 

2.2.1.3. Woda 

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej  pitnej.  Stosowanie jej  nie wymaga 
przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.  

 

2.2.2. Mieszanka betonowa 



Do wykonywania fundamentów i płyt można stosować mieszankę betonową 
wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną  
w Wytwórni. 

2.2.3. Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm. Odbiór stali na budowie 
powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę 
stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych 
norm. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach 
lub stojakach  z  podziałem  wg  wymiarów i gatunków.  Należy dążyć,  by stal była 
magazynowana   w   miejscu   nie   narażonym   na   nadmierne   zawilgocenie   lub 
zanieczyszczenie. 

2.2.4. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub / oraz 
z tworzyw sztucznych. Podkładki  dystansowe  muszą być  mocowane  do  prętów.   Nie  
dopuszcza  się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów 
stalowych. 

2.2.5. Deskowania 

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy. 
Materiały stosowane  na deskowania  nie  mogą deformować się  pod wpływem i 
warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem podszybia, fundamentów, ścian fundamentowych, 
ścianek, płyt, schodów zewnętrznych, płyt podjazdu dla niepełnosprawnych mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego 
do wykonywania zamierzonych robót.  

Wykonawca powinien dysponować m.in.: 

a) do przygotowania mieszanki betonowej: 
 betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
 dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem 

legalizacji,  
 odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

b) do wykonania deskowań:  
 sprzętem ciesielskim, 

c) do przygotowania zbrojenia: 
 giętarkami, 
 nożycami, 
 prostowarkami, 
 innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 

 

d) do układania mieszanki betonowej: 
 pojemnikami do betonu, 
 wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4.  TRANSPORT  



Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. 

 4.1. Transport składników mieszanki betonowej 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na 
samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie 
zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 
koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem schodów zewnętrznych należy prowadzić zgodnie z 
wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.Betonowanie można 
rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 

5.2.1. Wykonanie deskowań 

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań 
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej.Elementy 
dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane 
na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, 
ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. Zaleca   się   stosowanie   fazowania   
krawędzi   elementu   betonowego   listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch 
prostokątnych do siebie ścian, szczególnie  
w stykach wklęsłych.  Można takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy 
nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie 
potrzeby, korektę   rozmieszczenia   zbrojenia.   Zmianę   rozmieszczenia   zbrojenia 
powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. Przed przystąpieniem do betonowania należy 
usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia  (wióry,  wodę,  lód,   
liście,  elektrody,  gwoździe,  drut wiązałkowy itp.).Dopuszczalne odchylenia od 
wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z 
odpowiednimi normami. 

 

5.2.2.    Przygotowanie zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić  
z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone 
tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż 
do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być 
dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali 
ani późniejszej ich korozji. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów 
nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową 
należy prostować. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm.  

5.2.3. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Dla zachowania 
właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości  równej grubości otulenia. 



Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 
stalowych jest niedopuszczalne. Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego 
dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 

5.2.5.    Wbudowanie mieszanki betonowej 

5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

5.2.6.    Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.2.6.1. Temperatura otoczenia. 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 
betonu. 

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 
15MPa. 

5.2.7.    Pielęgnacja betonu 

Woda stosowana  do polewania betonu powinna spełniać  wymagania normy PN-88/B-
32250.W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola  jakości   wykonania   konstrukcji   betonowych   i   żelbetowych   polega   na 
sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszej SST. Ocena 
poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne 
wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

6.1. Zakres kontroli i badań  

6.1.1.    Deskowania 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

6.1.2. Zbrojenie 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

6.1.3.   Kontrola sprzętu 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: 
kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu urządzeń do 



ważenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodów do przewozu 
mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu, Wszystkie 
roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów 
robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
(ST-00). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie 
potrzeby również autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robót.  
Po zakończeniu wszystkich robót należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Należy 
przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 
ogólne”(ST-00). 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1) PN-88/B-06250 Beton zwykły 
2) PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3) PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
4) PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
5) PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości 
6) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

7) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

8) PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

9) PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane 
10) PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju 
11) PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - 

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
12) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne 
13) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 

póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 
190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 
676)  

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 
poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)  

 


