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1 Wstęp  

1.1    Przedmiot   SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST- 01 są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych związanych z rozbudową 
istniejącego pomostu pomostu rekreacyjnego na jeziorze Ryńskim.  

1.2   Zakres stosowania SST.  
Szczególna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.3.  

1.3   Zakres robót obj ętych SST.  
Ustawienia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z rozbudową pomostu brzegowego i pływającego na jeziorze Ryńskim. 
Szczegółowy zakres, rodzaj i ilość robót podano w przedmiarze robót. 
Charakterystyczne parametry poszczególnych obiektów: Dane techniczne pomost:  

Pomost stały brzegowy:  
- długość pomostu 34,0 mb 
- szerokość pomostu 2,0m 
- powierzchnia pomostu 68,0m2 
- rzędna pokładu pomostu                                                                            116,74m n.p.m. 
 
Pomost Pływaj ący:  
- długość odcinka prostopadłego do brzegu 36,0mb 
- szerokość odcinka prostopadłego do brzegu 3,0m 
- długość odcinka równoległego do brzegu 20,0 mb 
- szerokość odcinka równoległego do brzegu 3,0m 
- długość trapu dojściowego 7,0mb 
- długość trapu dojściowego nad lustrem wody 6,25m 
- szerokość trapu dojściowego 2,0m 
- całkowita długość pomostu 62,25m 
- powierzchnia pomostu 180,5m2 

1.4   Wyposa żenie pomostu. 
Pomost brzegowy  
- Stanowiska cumownicze 5 szt.  
Stelaż: wykonani ze stali konstrukcyjnej, cynkowanej ogniowo 
Pływak: wykonany z tworzywa sztucznego wypełnionego styropianem, wyporność 78l, 
regulacja wysokości 
Stanowisko cumownicze wyposażone w odbijacz z tworzywa sztucznego i 2 uchwyty 
cumownicze. 
- Stanowiska ratownicze 2 szt.  
Stanowisko ratownicze: koło ratunkowe z rzutką, linka chwytakowa, bosak ratowniczy, 
gaśnica. 
- Drabinki zejściowe 2 szt. 
- Postumenty zasilająco – oświetleniowe 2szt.:  
Konstrukcja nośna z modyfikowanego polietylenu, obudowa zewnętrzna z tworzywa ABS, 
klosz lampy z poliwęglanu. Stopień szczelności obudowy IP 65 zabezpieczone wyłącznikami 
nadprądowymi i różnicowoprądowymi.  
Postumenty wyposażone w 4 gniazda zasilające oaz 2 punkty czerpalne wody. 
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                           Zestawienie   materiałów   pomost brzegowy Ryn 

Nr Element 
Długość 

[mm] Ilość [szt] 

pow. 
elementu 

[m2] 

Łącznie 
pow. 
[m2] 

Ilość 
materiału 

[m3] 
1 Kleszcze 16x14 215 34 1,20 40,94 1,40 
2 Podłużnica 14x12 102 1 53,04 53,04 1,71 
3 Poszycie pokładu 15x5 200 207 0,80 165,60 1,02 
4 Barierka 10x10 32 1 12,80 12,80 1,02 
5 Krzyżulce barierki10x10 90 44 0,36 15,84 0,21 
6 Słupki barierki 10x10 130 23 0,52 11,96 0,30 
7 Poręcze 12x5 3200 1 9,60 9,60 0,16 
8 Odbojnica 10x5 34 1 10,20 10,20 0,75 
9 Zastrzał 5x10 55 23 0,17 3,80 0,06 

Łącznie 323,77 6,64 
10 Stanowisko ratownicze   2       
11 Knagi   6       
12 Drabinka    2       
13 Pamiona cumownicze 700 5       

14 
Postumenty 
oświetleniowo-zasilające   2       

 
 
Pomost pływaj ący 
Pływaki wykonane z siatkobetonu hydrotechnicznego B-45 zgodnie z normą PN-EN 206-1, 
pływaki zbrojone włóknem polimerowym, wypełnione styropianem.  
- Stanowiska cumownicze 18 szt. (parametry j.w.) 
- Stanowiska ratownicze 2 szt. (parametry j.w.) 
- Drabinki zejściowe 2 szt. (parametry j.w.) 
- Postumenty zasilająco – oświetleniowe 10szt.: (parametry j.w.) 
 

Zestawienie   materiałów  pomost pływający Ryn 

Nr Element Wymiary  [ m] 
Ilość 
[szt.] 

A Stanowisko ratownicze   2 
B Knagi   21 
C Drabinka    2 
D Ramiona cumownicze 7 18 
E Postumenty oświetleniowo-zasilające   10 
F Ponton wraz z pokładem 3x12 3 
G Ponton wraz z pokładem 3x10 2 
H Obejma do kotew- otwierana z rolkami   7 
I Trap- lekka konstrukcja stalowa 2x7 1 
J Odbojnica 0,1x0,05 L=115 1 
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Zestawienie  pali  stalowych 
Nr Wymiary L [m] Ilość 
I Pale- Ø200 4,00 17 
II  Pale- Ø200 4,85 17 
III  Kotwy-  Ø305  8 2 
IV  Kotwy - Ø305 14,8 5 
    Razem 41 
 

1.5  Określenia podstawowe u żywane w SST.  

1.5.1   Pojęcia  podstawowe.  
Pomost – konstrukcja wsparta na palach, umożliwiająca przebywanie ludzi na pewnej 
wysokości nad lustrem wody (jeziora, rzeki).  

Pomost rekreacyjny – konstrukcja na palach nad lustrem jeziora służąca do przebywania 
na nim ludzi w celach rekreacyjnych oraz do schodzenia po drabince do kąpieliska.  

1.5.2   Elementy podstawowe pomostu.  
 
Jako elementy nośne stosuje się pale stalowe o średnicy pala Ø 20cm, wypełnione betonem 
BH-15, wbijane  kafarem mechanicznym. Zagłębienie pala w gruncie nośnym przyjmuje się 
max do 4.0m Szerokość pomostu 2m. Rozstaw pali w module co 2,0m. Położenie równolegle 
rzędów pali względem siebie przesunięte o 1m.   
Kleszcze – para krawędziaków sosnowych klasy I o przekroju 16cm x 14cm, spinająca 
pary pali, przymocowana do nich śrubami M-12  długości elementu min. 2,15m.   
Podłużnice – dwa lub trzy rzędy ( część prostopadła do brzegu dwa, część równoległa 
trzy) krawędziaków sosnowych klasy I o przekroju 14mmx12 mm zamontowane na 
kleszczach i przymocowana do pali śrubami M-12. Długość elementów podłużnic 4.0÷5.0 
m. Poszczególne elementy podłużne łączone na zakład i wzmocnione blachą stalową 
grubości 4 mm 120 x 300 mm i skręcone śrubami M – 8 L = 10cm.  
Poszycie pomostu – pokład pomostu z desek sosnowych ryflowanych.   

Barierka – zabezpieczenie barierką w części równoległej do brzegu. Barierka o 
wysokości 1,1 m od poszycia. Barierka składa się z: słupków drewnianych (sosnowych) 
o przekroju 100 x 100. Pochwyt drewniany o przekroju 120 x 50mm. 

1.5.3 Pomost pływaj ący. 
Pomost składa się z modułów wraz z profilami stalowymi ocynkowanymi, do których 
przytwierdzony jest pokład  drewniany (deska ryflowana sosnowa). Pływaki wykonane z 
siatkobetonu wodnoszczelnego, wypełnionego styropianem o nasiąkliwości 2% i gęstości 30 
kg/m³. Moduły pomostu o wymiarach:  
- część prostopadła do brzegu 3 moduły 12 x 3 x 0,9m 
- część równoległa do brzegu 2 moduły 10 x 3 x 0,9m 
- rzędna pokładu pomostu pływającego 116,5 m n.p.m. 
- wolna burta ok. 50cm. 
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1.5.4 Trap doj ściowy.  
Zaprojektowano jako stalowy, o lekkiej konstrukcji z poszyciem drewnianym, mocowany do 
pomostów za pomocą zawiasów. 

1.5.5 Kotwienie pomostów. 
Pomosty pływające zakotwione będą za pomocą pali stalowych Ø 305 wypełnionych 
betonem BH-15, zagłębionych w gruncie do rzędnych zgodnie z dokumentacją rysunkową. 

1.6  Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.8  

2.   Materiały  

2.1  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST pkt 2. 
Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenia 
Inspektora nadzoru.  

2.2 Składowanie materiałów.  

2.2.1 Pale.  
Pale składować należy na równym podłożu na drewnianych podkładach i przekładkach, 
ułożonych prostopadle do osi pali. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym 
ześlizgnięciem się pali przy pomocy drewnianych wsporników. Krawędziaki i deski 
składować na równym podłożu na drewnianych legarach opartych o słupki betonowe i 
przekładkach w sztaplach. Wysokość układania stosów i sztapli nie powinna przekraczać 
1,5m.  

3.   Sprzęt.  

3.1  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3.  

3.2   Sprzęt do wbijania pali.  
Zagłębianie pali w grunt wykonane będzie za pomocą młota wolnospadowego z kafarem. 
Młot wolnospadowy to stalowy blok w kształcie prostopadłościanu o masie 200 – 400kg 
wyposażony w uchwyty łączące je przesuwnie z prowadnicami, po których unoszone są 
na wysokość 3,0m wciągarką mechaniczną. Kafar składa się z prowadnic zwanych 
potocznie świecami, podstawy i wciągarki. Kafar może być ustawiony na lodzie (przy 
odpowiedniej grubości lodu) lub zamontowany na pontonie albo pływakach. 

4 Transport  

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4.  
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4.2 Transport pali.  
Transport pali o długości nie przekraczających długości skrzyni samochodu + 1,0m może 
odbywać się przy pomocy samochodu skrzyniowego. Pale dłuższe winny być 
przewożone samochodem specjalistycznym do przewozu dłużyc.  

4.3 Transport kraw ędziaków i desek. 
Krawędziaki i deski będą przewożone samochodem skrzyniowym. Należy pamiętać aby 
wolne końce desek czy krawędziaków wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe 
niż 1,0m.  

5 Wykonanie robót  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 5.  

5.2 Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

• Ustalić miejsce placu budowy  
• Ustalić miejsce składowania materiałów do wbudowania 
• Ustalić lokalizację reperu i jego rzędne  
• Wytyczyć oś budowli  
• Uporządkować dostęp do miejsca budowy  

5.3 Roboty monta żowe  

5.3.1 Warunki ogólne  
Pale zabijać zgodnie z projektem w odniesieniu do wytyczonych osi pomostu i do 
rzędnych. Do budowy pomostu mogą być użyte tylko materiały bez wad nie wykazujące 
uszkodzeń i pęknięć.  

5.3.2 Wytyczne monta żu poszczególnych elementów.  
Po zabiciu pali i przycięciu ich do właściwej rzędnej montować elementy w następującej 
kolejności:  

• Kleszcze  
• Podłużnice 
• Zasilanie postumentów w wodę 
• Zasilanie postumentów w energię elektryczną  
• Pokład  
• Montaż postumentów 
• Stopień barierka  
• Drabinki  
• Wyposażenie stanowiska ratowniczego 
• Wodowanie pontonów 
• Montaż pontonów 
• Połączenie pomostu brzegowego i pływającego 
• Wykonanie przyłączy zalicznikowych 
• Budowa studni wodomierzowej na przyłączu wodociągowym 
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2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

1.1.    Przedmiot  SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbudową pomostu istniejącego brzegowego i budową pomostu 
cumowniczego. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i zgodność z SST, 
przedmiarem robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.2. Przekazanie placu budowy – Inspektor Nadzoru przekazuje protokolarnie 
Wykonawcy plac budowy, dziennik budowy i księgę obmiarów. 
1.5.3. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich poprawek. 
1.5.4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z SST. 
1.5.5. Dane określone w przedmiarze robót i SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
1.5.6. Jeśli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo 
obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób aby cechy tych 
materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu 
wartości granicznych. 
1.5.7. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST i wpłynie to 
na nie zadawalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.8. Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu 
publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas trwania budowy ( remontu ). 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: wygrodzenia, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki 
niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające winny spełniać warunki stałej 
widoczności w dzień i w nocy i powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i zapewnić spełnienie 
następujących warunków zabezpieczających przed: 
- zanieczyszczeniem cieków wodnych odpadkami, pyłami, paliwami, olejami, 
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami 
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- zanieczyszczeniem powietrza pyłami itp. 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
- możliwością powstania pożaru 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji  robót norm okre ślonych w 
odpowiednich przepisach dotycz ących ochrony środowiska obci ążają 
Wykonawc ę. 
1.5.10. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony p-poz. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób niepożądanych. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
1.5.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dot. 
bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2. Materiały. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót. 
Przed zaplanowanym terminem użycia materiałów Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące źródła uzyskania, świadectwa jakości i karty 
technologiczne ich stosowania. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
placu budowy. 
Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób 
zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
2.2. Materiałem do wykonania pokładu górnego są deski sosnowe strugane 4-ro 
stronnie, ryflowane,.  
2.3. Materiałem do wykonania pokładu dolnego winny być bale obrzynane, strugane 4-
rostrommie, impregnowane metodą impregnacji głębokiej wykonanej w nasycalniach, 
potwierdzonej świadectwem jej wykonania. Tarcica wg. PN-75/D-96000 i PN-82/D-94021 
klasy wyborowej. Gwoździe do przybijania poszczególnych elementów długości 2-2,5 
krotnej grubości bala. 
2.4. Materiałem do wykonania belek poprzecznych winny być najwyższej klasy jakości 
wg. PN-92/D-95017 impregnowane metodą impregnacji wgłębnej potwierdzonej 
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świadectwem jej wykonania. Przymocowanie bali do dźwigarów śrubami śr. 18 mm wg. 
PN-85/M-82101, nakrętki sześciokątne, podkładki pod łby i nakrętki kwadratowe. 
2.5. Materiałem do wykonania poręczy winien być krawędziak (słupki i pochwyty), 
przeciągi – łaty. Całość impregnowana powierzchniowo dwukrotnie. Tarcica wg. PN-
75/D-96000 i PN-82/D-94021 klasy wyborowej. 
2.6. Materiałem do przykrycia poprzecznic winna być papa wg. PN-89/B-27617, 
mocowana do poprzecznic gwoździami papowymi. 
2.7. Materiał do impregnacji (impregnat) powinien charakteryzować się : 
- dużą toksycznością czyli zdolnością niszczenia grzybni 
- trwałością w drewnie, czyli nie ulatnianiem się w powietrzu i nie wypłukiwaniem w 
wodzie 
- zdolnością możliwie głębokiego wnikania w drewno 
- nieszkodliwością działania na drewno, śruby, gwoździe 
- nieszkodliwością dla ludzi 
Impregnat do powierzchniowej impregnacji poręczy nie może być środkiem żrącym, 
parzącym (zalecany impregnat koloru jasnego). 
Impregnat powinien być przechowywany w fabrycznych opakowaniach zaopatrzonych w 
odpowiednie informacje dotyczące zawartości. 
2.7  Monta ż desek na legarach. 
Deski montuje się prostopadle do legarów, najlepiej wzdłuż spadku podłoża. Końce 
desek powinny znajdować się na legarach, a nie w przerwach pomiędzy legarami. W 
razie potrzeby deski można przyciąć. Pierwszą i ostatnią deskę należy zamontować za 
pomocą wkrętu pod odpowiednim kątem. 
 
2.8 Wykończenie za pomoc ą maskownicy i odbojnicy. 
 
Po zamontowaniu wszystkich desek należy je wyrównać lub nadać im pożądany kształt 
na brzegach za pomocą piły. Ostatnim krokiem jest zamaskowanie brzegów desek, wraz 
z legarami odbojnicą i maskownicą. 
 

3. Sprzęt. 
 
3.1. Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien 
gwarantować jakość robót określoną SST. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym, będzie odpowiadać wymaganiom ochrony 
środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania, oraz będzie zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
3.2. Pomocniczy sprzęt pozostawia się do wyboru Wykonawcy pod warunkiem że : 
- nie zostanie obniżona jakość i nie zwiększy wartości robót 
- będzie sprawny technicznie i będzie odpowiadał warunkom BHP o ochrony środowiska 
-  Wykonawca uzyska akceptację Inspektora Nadzoru 

4. Transport. 
 
4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonania robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy. 
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4.2. Wybór środków transportu pozostawia się do decyzji Wykonawcy. 

5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów 
i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego. 
5.2. Organizacja ruchu. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji projekt organizacji ruchu. 
Całość robót należy oznakować zgodnie z projektem oraz zabezpieczyć pod względem 
BHP. 
Roboty powinny być prowadzone połową jezdni z zachowaniem ruchu wahadłowego. 
5.3. Roboty należy wykonać w zakresie ilościowym określonym w przedmiarze robót  
( ślepy kosztorys ). 
5.4. Dokumenty budowy. 
W okresie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, 
przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy: 
- księgi obmiarów 
- dokumentów określających jakość stosowanych materiałów (atestów). 
5.4.1. Księga obmiaru. 
Jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych obmiarów, wyliczeń i 
zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z SST i ślepym 
kosztorysem. 
Księgę obmiarów prowadzi Kierownik Budowy. 
Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do 
rozliczeń. 
5.5. Wymiana pomostu. 
Roboty związane z budową pomostu (wszystkie elementy drewniane) należy wykonać w 
czasie określonym w harmonogramie robót przy ograniczonym utrudnieniu ruchu. 
5.5.1. Pokład górny. 
Pokład górny z desek sosnowych ryflowanych, struganych 4-ro stronnie, 
impregnowanych wgłębnie.  
5.5.2. Pokład dolny. 
Pokład dolny z bali obrzynanych impregnowanych wgłębnie. Bale winny być układane w 
odstępach 3-5 cm rdzenną stroną do góry w ilości zgodnej z przedmiarem robót. 
5.5.3. Belki poprzeczne. 
Belki poprzeczne (poprzecznice) z bali impregnowanych wgłębnie. 
Belki poprzeczne należy ułożyć w spadku 1,5 – 2 % przez wykonanie wcięć na dźwigary 
o odpowiedniej głębokości. Śruby mocujące wraz z podkładkami należy obsadzić tak aby 
góra łba równała się z powierzchnią bala. Wycięte gniazda zaimpregnować. Belki należy 
pokryć w-wą papą izolacyjna i przymocować gwoździami papowymi. 
5.5.4. Poręcze. 
Poręcze z krawędziaka impregnowane powierzchniowo dwukrotnie środkami nie żrącymi 
i nie parzącymi (zalecany impregnat koloru jasnego). Pochwyt musi mieć ścięte i 
zaokrąglone krawędzie górne oraz całość ostrugana (ocheblowana). Połączenie 
pochwytu ze słupkami na czopach. Gniazda w pochwycie powinny być głębsze o 0,5 – 1 
cm od wysokości czopu. Przeciągi z łat o przekroju 100 x 60 mm impregnowane 
powierzchniowo, obsadzone w słupkach w taki sposób aby wycięcie w słupku i łacie 
wynosiło 4 cm. 
5.6. Impregnacja powierzchniowa. 
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5.6.1. Impregnację należy wykonać na suchym drewnie w dni słoneczne i w taki sposób 
aby nie spowodować zanieczyszczenia wód ani przyległego terenu. 
5.6.2. Jeżeli impregnat przed użyciem należy podgrzać, to miejsce do podgrzania 
otwartym ogniem należy wybrać od strony zawietrznej aby nie spowodować pożaru. 
5.6.3. Impregnację należy wykonać przez dwukrotne smarowanie powierzchni 
elementów drewnianych zgodnie z przedmiarem robót. 

6. Kontrola jako ści robót. 
 
6.1. Bezpośrednią kontrolę nad prawidłowością wykonania sprawuje kierownik robót. 
6.2. Za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z 
wymaganiami SST i poleceniami Inspektora Nadzoru odpowiedzialny jest Wykonawca 
robót. 
6.3. Wymagane atesty materiałowe powinny określać w sposób jednoznaczny ich cechy. 
6.4. Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem robót. 
6.4.1. Sprawowanie kontroli nad prawidłowością wykonywanych robót będzie polegać 
na: 
       - ocenie wizualnej, zgodności w zakresie kompletności i wymagań określonych w  
p-kcie  5 niniejszej SST 
       - sprawdzeniu przez obmiar podstawowych parametrów geometrycznych i 
ilościowych 
6.5. Sprawowanie kontroli nad jakością materiałów. 
6.5.1. Sprawowanie kontroli nad jakością stosowanych materiałów będzie polegać na : 
       - ocenie wizualnej 
       - sprawdzeniu wymaganych świadectw jakości 
       - sprawdzeniu właściwego magazynowania materiałów na placu budowy 

7. Obmiar robót. 
 
7.1.  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach    
ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
7.2.  Obmiary robót zakrywanych będą dokonywane przez Inspektora Nadzoru przy 
udziale Wykonawcy. 
7.3.  Wyniki obmiaru będą wpisywane do „księgi obmiaru” w układzie zgodnym z 
kosztorysem ofertowym. 

8. Odbiór robót. 
 
8.1.  Podstawą do oceny jakości i ilości odbieranych robót zgodnie z SST są badania i 
pomiary wykonane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny 
podczas dokonywania odbioru. 
8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.3.  Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
terminie ustalonym w warunkach kontraktu, przy udziale Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. 
 8.4.  Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty : 
- szczegółowe specyfikacje techniczne 
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- dziennik budowy i księgę obmiaru 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- oświadczenie kierownika budowy o poprawności wykonania robót 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
8.5.  Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 

9.   Podstawa płatno ści. 
 
9.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji ślepego kosztorysu będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w pkt. 9 
SST. 
Cena jednostkowa będzie obejmować : 
- robociznę bezpośrednią 
- wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na teren budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż) 
- koszty pośrednie w skład których wchodzą koszty ogólne budowy jak płace personelu, 
koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania i 
zabezpieczenia robót, wydatki dotyczące BHP i ubezpieczenia budowy, koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy. 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych pozycją kosztorysową. 
 

3. Wznoszenie konstrukcji drewnianej obiektu  

1. Sprzęt: Narzędzia ciesielskie typu piły, siekiery itp.  
2. Transport: Samochód skrzyniowy o ładowności do 5 t. 

3. Zakres prac: 
- kompletna konstrukcja drewniana zgodnie z projektem technicznym. 
Powyższy zakres prac objęty jest szczegółowymi rysunkami architektonicznymi. 

3. Materiał:  Drewno sosnowe strugane  W 20%, klasy  C30. 
Zabezpieczone trzykrotnie preparatem grzybobójczym i owadobójczym oraz przeciw korozji 
biologicznej. Łączniki stalowe ze stali St3SX zabezpieczone antykorozyjne 1 x farbą 
chlorokauczukową podkładową plus 2 x farbą chlorokauczukową wierzchniego krycia. 

4. Warunki wykonania :  
Drewno powinno być pomalowane i gotowe do wbudowania w celu uniknięcia powstania 
odpadów. Montaż konstrukcji drewnianej wykonać wg rysunków wykonawczych. Do montażu 
poszczególnych elementów konstrukcji drewnianej nie należy używać łączników ciesielskich, 
które byłyby widoczne. W takim przypadku należy łączyć elementy na wręby ciesielskie.  
Przy montażu słupów w elementach ślusarskich oraz belek na stopach ST1 wykonać izolację 
od spodu słupów papą termozgrzewalną  grubości 5,2 mm o szerokości 0,35 cm. 



15 
Specyfikacja pomost 

Projektowanie i Nadzór PiN 

5.  Impregnacja konstrukcji drewnianej. 
6. Zakres robót:  Trzykrotna impregnacja konstrukcji drewnianej preparatem przeciw 

korozji biologicznej od porażeń przez owady oraz ogniochronnym. 
7. Materiał: Preparat do zewnętrznego stosowania.  

8. Warunki wykonania : Malowanie wykonać zgodnie z instrukcją stosowania 
preparatu na wolnym powietrzu zachowując niezbędny odstęp czasowy pomiędzy 
poszczególnymi warstwami malowania. 

9.    Przepisy zwi ązane. 
 
10. Wytyczne zlecania robót w drodze przetargu 
11.  Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych 
realizowanych na drogach zamiejskich  
12.  Polskie normy.   
10.4   Kontrola jakości robót, odbioru robót, rozliczenie robót  
Kontrola jakości robót, zasady odbioru robót, rozliczenie robót podano w OST pkt 8–10.  

13.  Ustawy  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229).  
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późn. zm.).  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.).  

14.  Rozporz ądzenia  
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  
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Rozporządzenie "Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szcze-
gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-nania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 
2072).  

15.  Przepisy i normy  
 

1. PN-93/S-10080 Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania 

2. PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie 

3. RM-54-M7/04-251 Wytyczne utrzymania drewnianych części przejazdowych mostów 
drogowych 

4. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna. Sortowanie metodami 
wytrzymałościowymi 

5. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Ogólne 
wymagania  
i badania 

6. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

7. PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania 

8. PN – 85/M - 8201 Śruby z łbem sześciokątnym 

9. PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 

10. PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne 

11. PN - 89/B - 27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 

PN-D-950 17 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.  
PN-EN-338: 1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.  
PN-76/O-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania  
PN-7 1/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-03 150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia  
statyczne i projektowane. Materiały.  
PN-B-03 163-1-3 Konstrukcje drewniane.  
PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 
wytrzymałościową 
Maszynową oraz dla maszyn sortujących.  
PN-B/03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 
kwadratowym.  
PN-M-820 10 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.  
10. PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym.  
PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze 
stali węglowej zwykłej jakości o  Rm  do 4 90 MPa.  
PN-M-82503 Wkręt do drewna ze łbem stożkowym.  
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 PN - 81/B - 03150.00 do 03 - Konstrukcje z drewna i materiałów 

drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

UWAGA!  
W przypadku wyst ąpienia w przedmiarze robót, projekcie budowlanym lu b specyfikacji 

nazw  własnych (pochodzenie, producent, itd.) należy uznać, że mają one jedynie charakter 

pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to 

taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji budowlanej 

konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości 

określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany 

produkt. 

Nazwy własne w dokumentacji budowlanej oraz w specyfikacji technicznej wykonania robót 

nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować, jako materiały przykładowe do 

określenia parametrów i wymogów technicznych materiałów występujących w dokumentacji 

budowlanej. 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom II „Arkady” 

Warszawa 1998 r. 2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie budowli 

wodno-melioracyjnych” Biuletyn „Melioracje wodne Nr 3 i 4 z 1977r i 1978 r). 3. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. (Dz. U. nr 118 poz. 1263 – w 

sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych. 4. PN – 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 5. PN – 83/B – 02482 Fundamenty budowlane. 

Nośność pali i fundamentów palowych. 6. PN – 81/B – 03150.00 do 03 – Konstrukcje z 

drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie Ostróda 28 

maj 2009r  

 
 
Opracował: 
 
Andrzej Wygonowski 


