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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST ) 
Przedmiotem niniejsze szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są 
wymagania dotyczące wykonania SCHODÓW W KONSTRUKCJI 
STALOWEJ DO ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH ZB-1 I ZB-2 dla 
inwestycji  pn. BUDOWA OGRODZENIA ZBIORNIKÓW 
RETENCYJNYCH ZB-1 I ZB-2 WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ 
INFRASTRUKTURĄ. 
 
 
SST-B-1    ROBOTY ZIEMNE                        
SST-B-2     KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO    
SST-B-3     ROBOTY KONSTRUKCJI STALOWEJ                    
 
 
 

UWAGA I: 
Wszystkie materiały zastosowano w niniejszej Specyfikacji Technicznej, 
przyjęto ze względu na ich właściwości tj. izolacyjność, wytrzymałość, 
estetykę, kolorystykę itp. Zostały one uzgodnione z Inwestorem na etapie 
projektowania, lecz mogą ulec zmianie, za zgodą Projektanta i Inwestora 
na etapie realizacji budynku, w przypadku zaproponowania przez 
Wykonawcę, materiału, tańszego o podobnych, nie gorszych 
właściwościach. 
 
 

                                                                                         
 

SST-B-1 ROBOTY ZIEMNE 
 

     1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST ) 
Przedmiotem niniejsze szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są 
wymagania dotyczące wykonania SCHODÓW W KONSTRUKCJI 
STALOWEJ DO ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH ZB-1 I ZB-2 dla 
inwestycji  pn. BUDOWA OGRODZENIA ZBIORNIKÓW 
RETENCYJNYCH ZB-1 I ZB-2 WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ 
INFRASTRUKTURĄ. 
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1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 
 

 
1.3.1  Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych    
wyznaczonych w osi wykopu.    
1.3.2   Wykop płytki – wykop , którego głębokość  jest mniejszy 1.0 m. 
1.3.3   Wykop średni- wykop , którego głębokość  jest zawarta w granicach  
          od 1do 3 m. 
1.3.4   Wykop głęboki- wykop , którego głębokość  przekracza  3 m. 
1.3.5   Wykop szeroko przestrzenny- wykop , którego szerokość  
          dna większa od 1.5 m. 
1.3.6   Wykop wąsko przestrzenny- wykop , którego szer. dna mniejsza 
          lub równa 1.5 m. 
1.3.7   Wykop jamisty- wykop o pow. Równej lub mniejszej 
          od 2,25 m2 , o ścianach pionowych bądż o nachyleniu 1 : 0,2 

2.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową , ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru.            

       3.   MATERIAŁY ( GRUNTY )  
Grunty uzyskane z wykopów powinny być maksymalny sposób 
wykorzystane do ewentualnych zasypów. Grunty powinny spełniać 
szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST.                

4.      ZASYPKI 
Wykonawca wykona zasypki gruntu z odkładu. 

5.   SPRZĘT   
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" . 

 
6.    SPRZĘT  DO  ROBÓT  ZIEMNYCH 
 
6.1. Schodów  o konstrukcji stalowej 
 
       Wykop należy wykonać ręcznie .                                   
 
                                                                                                                           

7. TRANSPORT 

 

8. SPRZĘT   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" . 
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9. TRANSPORT GRUNTU 

Nie przewiduje się wywozu gruntu. 

 

10. WYKONANIE ROBÓT  
10.1    Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" . 
 
10.2    Warunki wykonania wykopów 
 
10.2.1 Schody o konstrukcji stalowej 
 
         Wykopy prowadzić należy ręcznie , na rozkop , zachowując nachylenie skarp          
zapobiegające obsuwaniu się ziemi do wykopu , z zapasem dna wykopu min 0.4 m     
z każdej strony od projektowanych ław. 
 

10.2.2  Warunki wykonania zasypki 
            Przed rozpoczęciem zasypywania dna wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych , śmieci i osuszone. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane ręcznie , warstwami 
grubości 20 cm 
Przy stosowaniu ubijaka ręcznego. Do zasypu należy użyć ziemi z odkładu. 

10.2.3  Minimalne parametry zagęszczenia 
           Zagęszczenie gruntu pod posadzki , obiekty kubaturowe Is > 0.7 , moduł   
Mo=80 Mpa. 
 
11.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
11.1  Ogólne zasady kontroli jakości 
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" . 
11.2. Kontrola wykonania wykopów 
           Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji 
Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na 

• Zapewnienie stateczności ścian wykopu 
• Dokładne wykonanie wykopów ( usytuowanie i wykończenie ) 

- Zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów.                                        
                                        

12. OBMIAR  ROBÓT 

12.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
             Dla rozliczenia zakresu rzeczowo – finansowego robót objętych realizacja 

przedmiotowej inwestycji, obmiar robót nie obowiązuje.                   

 
                               
13. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" . 
                                                                                              
14.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
14.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
            Płatność zgodnie z warunkami umownymi  w g. Zaakceptowanej , ryczałtowej ceny 
umownej brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.     
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  10. PRZEPISY 

ZWIĄZANE  

10. 1    Normy  
 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

 
 

 

 

 

SST-B-2   KONSTRUKCJE Z 
BETONU ZBROJONEGO 

    1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST ) 
       Przedmiotem niniejsze szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są 
wymagania dotyczące wykonania  SCHODÓW O KONSTRUKCJI 
STALOWEJ przy zbiorniku retencyjny  wody ZB1  pn. UZBROJENIE 
TERENU PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO – 
TECHNOLOGICZNEGO STREFA S1-3 W JASIONCE. 

1.2. Zakres stosowania ST 
      Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
      Roboty których dotyczy Specyfikacja , obejmuje wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonania konstrukcji z żelbetu. W zakres 
tych robót wchodzi , przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi 
gładkimi i żebrowanymi oraz wykonania deskowania i betonowania: 
*ław i ścian fundamentowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
      Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
normami oraz z określeniami  podanymi w ST wymagania ogólne. 
 
1.4.1 Beton zwykły 
         Beton o gęstości 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu , wody , kruszywa      mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
 
1.4.2 Mieszanka betonowa 
          Mieszanina wszystkich składników przed związaniem beton 
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1.4.3  Zarób mieszanki betonowej 
         Ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia mieszającego lub pojemnika 
transportującego. 
 
1.4.4  Partia betonu 
          Ilość betonu o tych samych wymaganiach polegająca oddzielnej ocenie wyprodukowana w 
okresie umownym – nie dłużej niż 1 miesiąc – z takich samych składników , w ten sam sposób i 
w tych samych warunkach. 
 
1.4.5  Klasa betonu 
         Symbol literowo – liczbowy ( np.C-20/25 )klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałość na ściskanie : liczba do litery B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb  
( np. beton klasy B25 – RbG = 25 Mpa ) 
                                                           
 
1.4.6  Nasiąkliwość betonu  
         Stosunek masy wody , kturą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym  
jego wytrzymało ścina ściskanie : liczba do litery B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb  
( np. beton klasyb25 – RbG = 25 Mpa ) 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
za zgodność z Dokumentacją Projektową , ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST Wymagania ogólne . 
 
2. MATRIAŁY  
2.1 Klasy gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 
 
 
2.2 Klasa betonu 
 
Do całości robót przyjęto beton klasy C20/25 konsystencji półciekłej 
 
 
 
 
3. TRANSPORT 
  
3.1 Dostawa stali 
 
Wg St – Wymagania Ogólne 
 
 
3.2 Ogólne zasady transportu betonu 
 
Beton do robót konstrukcyjnych , dostarczany będzie na plac budowy 
z wytwórni betonu . 
 
 
4.SPRZĘT 
 
4.1 Roboty betonowe 
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Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnienie lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. 
                                  
 4.1 Roboty zbrojeniowe 
 
Roboty zbrojeniowe można wykonać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 
 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wykonanie zbrojenia 
 Wg St – Wymagania Ogólne 
                                  
                                 
5.2  Montaż zbrojenia 
Wg St – Wymagania Ogólne 
 
 
5.3  Deskowanie 
 
Proponuje się przyjąć deskowanie; drobnowymiarowe dla ław i ścian 
fundamentowych np. Stal –Form. Tarcze deskowań powinny być 
szczelne , aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy 
betonowej. Deskowania powinny być przed wypełnieniem masa 
betonowa dokładnie sprawdzone , aby wykluczały możliwość 
jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej 
konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowania powinna być 
stwierdzona przez kontrole techniczna. Deskowanie systemowe przed 
wypełnieniem ich masa betonową powinno być posmarowane 
środkiem adhezyjnym , ułatwiającym rozdeskowanie. 
 
5.4  Betonowanie 
        Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z 
wymaganiami normy  
PN-EN 206.1. Fundamenty należy wykonać z betonu C-20/25. 
 
5.5  Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
       Układanie mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać 
bezpośrednio z pojemników zsypowych lub za pomocą pompy. 
Zagęszczanie mieszanki może odbywać się tylko w sposób 
mechaniczny przy użyciu wibratora. 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
     Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do 
zabetonowania w betonie polega na sprawdzeniu na zgodności – z projektem , 
Specyfikacją i normami przedmiotowymi , a także wypełnienie założeń 
przedstawionych w użyciu wibratora. 
 
6.1  Zakres kontroli 
      Kontroli podlegają właściwości mieszanki betonowej i betonu. Badane wg PN-
88/B-06250 

•            konsystencja mieszanki betonowej 
•            zawartość powietrza w mieszance betonowej 
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•            wytrzymałość betonu na ściskanie 
•            nasiąkliwość betonu 
•            odporność betonu na działanie mrozu 
•            przepuszczalność wody przez beton 

                                    

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo – finansowego robót objętych realizacja 
przedmiotowej inwestycji, obmiar robót nie obowiązuje. 
                                          
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
     8.1.Odbiór zmontowanego zbrojenia 
          Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany 
przez inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postawieniami niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 

•     zgodność kształtu prętów, 
•     zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
•     prawidłowe wykonanie haków , złączy długości zakotwień, 
•     zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia 

 
8.2   Odbiór betonowania 
        Odbiorem podlegają; 

•    receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu 
•    dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa 
•    Odbiór deskowań przed rozpoczęciem betonowania 
•    Jakość i pozycja zbrojenia 
•    Odbiór wykonanych konstrukcji betonowych 
•    Pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu     

                                                                                        
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
         Płatność zgodnie z warunkami  umownymi  wg.  Zaakceptowanej , ryczałtowej ceny umownej     
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.           
                                                                                                                                            
  10. PRZEPISY 
 
10. 1    Normy  
 

3. PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. 
4. PN-88/B-06250   Beton zwykły. 
5. ON-91/H-04310   Próba statyczna rozciągania metali. 
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6. PN-89/H-84023/0  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki. 

7. PN/82/H-93215    walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
8. PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe , żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
 
 

SST-B-2   KONSTRUKCJE Z  
STALI 

    1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST ) 
       Przedmiotem niniejsze szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są 
wymagania dotyczące wykonania  SCHODÓW O KONSTRUKCJI 
STALOWEJ przy zbiorniku retencyjny  wody ZB1  pn. UZBROJENIE 
TERENU PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO – 
TECHNOLOGICZNEGO STREFA S1-3 W JASIONCE. 

1.2. Zakres stosowania ST 
      Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
      Roboty których dotyczy Specyfikacja , obejmuje wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonania konstrukcji z stali. W zakres tych 
robót wchodzi , przygotowanie i montaż konstrukcji stalowych schodów. 
      Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
normami oraz z określeniami  podanymi w ST wymagania ogólne. 
 
 
2. MATRIAŁY  
2.1 Wymagania szczegółowe 
 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonania elementów konstrukcji 
stalowych powinna odpowiadać wymogom norm: 
 
PN-EN 10020:2003 
PN-EN 10027-1:1994 
PN-EN 10027-2:1994 
PN-EN 10021:1997 
PN-EN 10024+AK:1997 
PN-90/H-0113 
PN-87/H-01104 
PN-88/H-01105 
PN-91/H-93407 
PN-H-93419:97 
PN-H-93452:1997 
PN-EN-10028:1998 
PN-H-934000:2003 
PN-EN-10279:2003 
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3. TRANSPORT 
  
3.1 Dostawa stali 
 
Wg. St – Wymagania Ogólne 
 
 
3.2 Ogólne zasady transportu konstrukcji stalowych 
 
Konstrukcje stalowe schodów będą dostarczone na plac budowy.  
Należy szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie antykorozyjne 
(ocynkowanie) konstrukcji salowych , żeby je nie uszkodzić. 
 
 
 
4.WYKONANIE ROBÓT 
 
Konstrukcję schodów wykonać zgodnie z projektem budowlanym 
konstrukcji opracowanego przez mgr inż. Grzegorz Ożug 
                                  
                                 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
     Kontrola jakości wykonania konstrukcji stalowej schodów oraz pozostałych 
elementów polega na sprawdzeniu na zgodności – z projektem.                                 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo – finansowego robót objętych realizacja 
przedmiotowej inwestycji, obmiar robót nie obowiązuje. 
                                          

                                                                                        
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
         Płatność zgodnie z warunkami  umownymi  wg  Zaakceptowanej , ryczałtowej ceny umownej     
brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.           
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