
ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE  CPV – 45110000-1, 45241300-1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) są  

 wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót - przy rozbiórce i budowie 

 pomostów na jeziorze Wigry przy polu namiotowym Jastrzęby i w miejscowości Wigry 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

 realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

 Specyfikacjami Technicznymi: 

 ST 0 Wymagania ogólne          

 ST 1. Roboty geodezyjne     

 ST 2 Roboty rozbiórkowe       

 ST 3 Pale stalowe          

 ST 4  Beton konstrukcyjny          

 ST 5 Roboty ciesielskie           

1.4. Informacja o terenie budowy. 

 Teren budowy stanowi część działki objętą opracowaniem o numerze geodezyjnym 200 

 jeziora Wigry.  

1.5. Organizacja robót, warunki BHP, ochrona środowiska. 

 Roboty prowadzić w zakresie objętym opracowaniem na działce nr 200. Na czas budowy 

 w uzgodnieniu z inwestorem  zorganizować plac budowy na terenie działki nr 105 w 

 przypadku pomostu zlokalizowanego na polu biwakowym  Jastrzęby i Wójtem Gminy 

 Suwałki i zarządem dróg163/2 w przypadku pomostu w m. Wigry. Całość robót 

 prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie pomostu powierzyć 

 uprawnionemu geodecie. 

 Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany 

 sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia 

 Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126). Przy 

 sporządzaniu planu „bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla poszczególnych  

 robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

 bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, 

 poz.401) oraz uwzględnić „informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.  

1.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

 miejscowe oraz inne  przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

 robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

 wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.7.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

 dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.7.1.  Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

 budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

 lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz 

 jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa 



 odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

 końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

 utrwali na własny koszt. 

1.7.2.  Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i inne dokumenty 

 niezbędne do realizacji zamówienia  

1.7.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

 Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

 nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek.W przypadku rozbieżności opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji 

projektowej i w ST 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 zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

1.7.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.7.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 



 możliwością powstania pożaru. 

1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

 użycia. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie 

 spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

 Wykonawca. 

1.7.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

a) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji zaplecza budowy. 

b) Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

c) Wykonawca przed złożeniem oferty uzgodni z zarządcami/właścicielami dróg 

lokalnych i terenów przyległych do placu budowy, warunki transportu i 

składowania materiałów budowlanych w tym: zajęcia pasa drogowego i terenu 

należącego do osób trzecich oraz uwzględni w cenie ofertowej wszelkie związane z 

tym koszty dotyczące ewentualnych napraw nawierzchni dróg, przywrócenia do 

stanu poprzedniego terenów przylegających do placu budowy i wszelkich opłat za 

zajecie pasa drogowego i gruntów obcych. 

1.7.9.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do wjazdu na teren budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

1.7.10.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

 bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

 personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

 oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 



 oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

 budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

 powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.7.11 . Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

 używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

 potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera).Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 

 czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

 budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

 odbioru ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

 powinien rozpocząć roboty naprawcze nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

 polecenia. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

 terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 

 zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 

 zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

 Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 

 zapłaceniem 

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

 miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

 rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

 swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

 dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 

 zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3.  Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

 niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

 powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

 ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót,. Liczba i wydajność 

 sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

 dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

 umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

 utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

 ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w 



terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 

przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 

4. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

5. Kontrola jakości robót 

5.1. Zasady kontroli, jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

 osiągnąć założoną, jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

 sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

 materiałów oraz robót. 

5.2.  Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać 

próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

5.3. Certyfikaty i deklaracje 



 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z NE lub Polską Normą przenoszącą 

normy europejskie aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono NE lub Polskiej Normy przenoszącej normy europejskie, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

 partia dostarczona do robót  będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

 jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 

 przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

 Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5.4 Dokumenty budowy 

5.4.1 Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

 Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

 końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

 zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 

 budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

 bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

 osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

 służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

 chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 

 budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

 opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

b) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

c) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

d) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

e) uwagi i polecenia Inżyniera, 

f) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

g) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

h) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

i) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

j) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

k) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

l) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

m) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 



n) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

o) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

5.4.2 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

 przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika 

 budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

 Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

 Wykonawcy robót. 

5.4.3 Pozostałe dokumenty budowy: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót (zanikowych lub częściowych), 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

5.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

 zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

 odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą  zawsze 

dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu  na życzenie Zamawiającego. 

6.  Odbiór robót 

6.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

 odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

6.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

 częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

 robót dokonuje Inżynier. 

6.4. Odbiór ostateczny robót 

6.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 



 odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.Odbioru ostatecznego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i ST.W toku odbioru ostatecznego robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

6.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

 odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

 dokumenty: 

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

b) recepty i ustalenia technologiczne, 

c) dzienniki budowy  

d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  

f) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST  

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, 

h) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 

i) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

 nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

 wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

 zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

 poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

6.5.  Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

 wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

 uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 



7.  Podstawa płatności 

 Podstawą płatności jest cena ryczałtowa wymieniona w umowie zawartej w wyniku 

 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

8.  Przepisy związane 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz .U z 2013 r. , poz. 1409). 

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 

c) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180, 

poz. 1758) 

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami). 

e) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi 

zmianami. 

f) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 

1229, z późniejszymi zmianami). 

g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

h) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360). 

i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880). 

j) 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). 

k) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

l) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118,poz.1263) 

m) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 w sprawie bhp przy 

pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 

1318). 

n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

o) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (DZ. U. Nr 151, poz. 1256) 

p) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072). 

q) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011) 

r) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U.Nr 198,poz.2041) 

 

 



ST-1 Obsługa geodezyjna CPV – 45110000-1 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

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

związanych z wytyczeniem pomostu na jeziorze Wigry 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i 

mającymi na celu wytyczenie w terenie położenia obiektów inżynierskich - przy rozbiórce istniejącego i budowie nowego pomostu  

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi pomostu i punktów wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

f)   organizacja placu budowy i dojazdów. Zabezpieczenie i oznakowanie robót w uzgodnieniu z inwestorem, 

g) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

h) Wytyczenie pomostu obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich w 

sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne 

odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory,pale,punkty). 

1.4. Informacja o terenie budowy. 

Teren budowy stanowi część działki objęta opracowaniem o numerze geodezyjnym 200 jeziora Wigry. W zakresie objętym opracowaniem 

brak jest uzbrojenia podziemnego.  

Roboty prowadzić w zakresie objętym opracowaniem na działce nr 200.  Na czas budowy w uzgodnieniu z inwestorem  zorganizować plac 

budowy na terenie działki nr 425. Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie pomostu powierzyć uprawnionemu 

geodecie. 

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126). Przy sporządzaniu planu 

„bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla  poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzględnić „informację 

dotyczącą bezpieczeństwa i   ochrony zdrowia”.  

Technologia robót i ich rodzaj oraz materiały zastosowane w projekcie nie wpłyną negatywnie na środowisko. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe 

o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów , powinny mieć średnicę od 

0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów 

utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 

0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze 

- tyczki 

- łaty 

- taśmy stalowe, szpilki. Sprzęt stosowany do pomiarów powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt do pomiarów i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów 

głównych w oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 



niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz założyć reper roboczy w rejonie robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 

projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 

rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi pomostu muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 

jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki 

pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 

jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków 

betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót.  

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem robót. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 

na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 

kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był niejszy od 5 mm, stosując 

niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, 

zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem osi i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad 

określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. ODBIÓR ROBÓT7 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

7.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem punktów głównych w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych 

lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH, I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczania robót podstawowych , tymczasowych i prac towarzyszących. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 000 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Podstawy rozliczania robót podstawowych 
Cena  wykonania robót obejmuje: 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi pomostu i punktów wysokościowych, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i 

ewentualne odtworzenie. 

Cena założenia reperu roboczego obejmuje: 

                -      wyznaczenie reperu, 

                -      zastabilizowanie i oznaczenie w terenie założonego reperu, 

                -      sporządzenie dokumentacji geodezyjnej,  szkicu z założonego reperu, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 



ST-2 Roboty rozbiórkowe CPV – 45110000-1 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

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

 robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych - przy rozbiórce i budowie pomostów 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 

 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  

 wyciągnięciem pali drewnianych z terenu lub rusztowań wbitych na gł. do 4.0 m, 

 wyciągnięciem pali drewnianych kafarem pływający wbitych na głębokości 6.0 m, 

 rozbiórką z wody kleszczy i dźwigarów drewnianych o przekroju do 400 cm2, 

 rozbiórką  pokładu z bali o gr. do 70 mm, 

 transportem materiałów z rozbiórki na plac inwestora, 

1.4. Informacja o terenie budowy. 

 Teren budowy stanowi część działki objęta opracowaniem o numerze geodezyjnym 200 jeziora Wigry. W zakresie objętym 

 opracowaniem brak jest uzbrojenia podziemnego.  

1.5. Organizacja robót, warunki BHP, ochrona środowiska. 

 Roboty prowadzić w zakresie objętym opracowaniem na działce nr 200. Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. 

 Wytyczenie  pomostu powierzyć uprawnionemu geodecie. 

 Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i 

 ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126). 

 Przy sporządzaniu planu „bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla  poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra 

 Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

 (Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzględnić „informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.  

 Technologia robót i ich rodzaj oraz materiały zastosowane w projekcie nie wpłyną negatywnie na środowisko. 

1.6. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w 

 ST 1„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 0„Wymagania ogólne” pkt  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z rozbiórką pomostu. 

 Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować: 

 dźwigi, 

 piły mechaniczne, 

 a w razie potrzeby inny specjalistyczny sprzęt. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zależy od odległości i warunków 

 lokalnych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Czynności wstępne 

 Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w stosunku do których zostało to 

 przewidziane w dokumentacji projektowej. 

 Obiekty znajdujące się w pasie robót nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed 

 uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one 

 być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

5.3. Roboty rozbiórkowe 

 Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego wykorzystania powinny być 

 usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 

 przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inżyniera. 

 Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia –rozbiórki pomostu. 
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 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0„Wymagania ogólne”  pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena robót obejmuje: 

 rozebranie pomostu i wyciągnięcie pali, 

 odwiezienie materiału z rozbiórki, 

 sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 

 ewentualne zasypanie i zagęszczenie gruntu w dołach (wykopach) po usuniętych obiektach,, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie występują. 

 



  

ST-3 PALE STALOWE CPV – 45241300-1 
1.Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych wbiciem 

pali  nośnych z rur stalowych  - przy rozbiórce i budowie nowych pomostów na jeziorze Wigry 

1.2. Zakres stosowania 
 Specyfikacja Techniczna jest  stosowana 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 dotyczą prowadzenia robót związanych z wbiciem pali z rur stalowych bez  

 szwu pod pomost i obejmują: 

- warsztatowe wykonanie stalowych pali rurowych bez szwu śr.  219.1x6.3 mm wraz z wykonaniem antykorozyjnej 

 powłoki malarskiej zgodnie z dokumentacją, 

- wbicie pali z rur stalowych bez szwu o śr 219.1x 6.3 mm  o  dł. od 7.0 m do 12.0 m  

-  montaż przedłużeń pali, wsporników i żeberek przez spawanie stanowiących oparcie kleszczy, 

-  wypełnienie betonem kl. C20/25 pali i ich przedłużeń, 

1.4. Informacja o terenie budowy. 

 Teren budowy stanowi część działki objęta opracowaniem o numerze geodezyjnym 200 jeziora Wigry. W zakresie 

 objętym opracowaniem brak jest uzbrojenia podziemnego.  

1.5. Organizacja robót, warunki BHP, ochrona środowiska. 
 Roboty prowadzić w zakresie objętym opracowaniem na działce nr 200. Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby 

 uprawnionej. Wytyczenie pali powierzyć uprawnionemu geodecie. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  jakość  ich wykonania  oraz  za  zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

 poleceniami Kierownika Projektu (Inżyniera). 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
 Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są:rury stalowe bez szwu, przewodowe. Stal 

 powinna spełniać wymagania właściwych norm  

3. Sprzęt 
 Wykonawca przystępujący do wbijania pali powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt: 

 - kafar o masie młota dostosowanej do masy pala lub inne urządzenie do wbijania, 

 - żuraw samochodowy – do podnoszenia pali, 

 - spawarki elektryczne 

4. Transport 
 Transport pali  powinien  odbywać się po przygotowanych i  wyznaczonych drogach dojazdowych, w razie potrzeby ze 

 specjalnymi znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi. Pojazdy  służące  do  transportu  powinny spełniać  warunki techniczne 

 wymagane  w  ruchu drogowym. 

 Transport powinien zapewniać: 

- stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

- zabezpieczenie pali przed ich uszkodzeniem, 

- kontrolę załadunku i wyładunku. 

 Pale należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 0. "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót. 
5.2.1. Przed przystąpieniem  do wbijania pali,  należy wykonać  pomosty robocze lub zamówić jednostki pływające dla kafara. 

 Po wykonaniu robót pomosty należy rozebrać. 

5.2.2. Roboty przygotowawcze. 

 Pale na placu budowy należy układać w stosach z przekładaniem ich warstw drewnianymi dylami, których górne 

 płaszczyzny powinny być w jednym poziomie. W pionie dyle powinny być jedne pod drugimi. Rozmieszczenie stosów 

 pali powinno zapewniać do nich swobodny dostęp. 

 Przed przystąpieniem do robót palowych należy sprawdzić zgodność pali z Dokumentacją Projektową oraz ich stan. Pale 

 uszkodzone należy usunąć z placu budowy. 

5.2.3.  Zasady wbijania pali z rur stalowych. 

 Pali nie należy rzucać, gwałtownie podnosić i wlec po ziemi. 

 Przed rozpoczęciem wbijania należy zapewnić współosiowość pala i młota. 

 W przypadku uszkodzenia pala należy odciąć uszkodzony odcinek. Przy powtarzaniu się uszkodzeń głowic należy 

 zmienić parametry młota. 

 Wbijanie pali należy przerwać, gdy uzyskuje się wymagane wpędy. 

 Dobór masy młota do wbijania należy uzależnić od wielkości uzyskiwanych wpędów i od masy pali. Nie należy dążyć do 

 wbijania pali do rzędnej projektowanej mimo małego wpędu. 

 Wpęd pali należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. W przypadku młotów wolnospadowych i parowo-powietrznych 

 pojedynczego działania oblicza się wpęd średni z 10 uderzeń młota. Przy stosowaniu młotów uderzających z dużymi 

 częstotliwościami mierzy się wpęd uzyskany w ciągu 1 min. działania  młota i oblicza się średni wpęd. Wyniki pomiarów 

 wpędu są właściwe jedynie wtedy, gdy głowica pala jest nieuszkodzona. W czasie robót palowych należy prowadzić 

 Dziennik wbijania pali. 

6. Kontrola jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0. "Wymagania ogólne". 

6.1. Elementy stalowe 

 Przed przystąpieniem do wbijania należy sprawdzić: 

- wymiary i jakość pali przygotowanych do wbicia 

- geodezyjne wytyczenie pali.  

7. Odbió robót 



  
 Ogólne zasady odbioru podano w ST 0. "Wymagania ogólne". 

 Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i pisemnymi decyzjami 

 Kierownika Projektu (Inżyniera). 

 Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z ewentualnie naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

- Dziennik Budowy, 

- Dziennik wbijania pali. 

8. Podstawa płatności 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0 "Wymagania ogólne". 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

-  prace przygotowawcze i pomiarowe, 

-  wykonanie pomostów roboczych pływających lub z jednostek pływających,  

-  transport pali, 

-  montaż, demontaż i przemieszczanie urządzenia do wbijania pali w obrębie budowy, 

-  przygotowanie i rozbiórka pomostów roboczych, 

-  przygotowanie pali do wbicia, 

-  wbicie pali do właściwej głębokości z zapewnieniem szczelności połączeń, 

- przycięcie pali – gdy jest to konieczne, 

- montaż przez spawanie przedłużeń, stężenia i wsporników pod kleszcze, 

- wypełnienie pali betonem kl. C20/25, 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji. 

 

9. Przepisy związane 

 

 



ST-4 Betonowanie pali CPV – 45241300-1 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

 związanych z wykonaniem wypełnienia pali betonem - przy rozbiórce istniejącego i budowie nowego pomostu  

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wypełnienia pali betonem 

 klasy C20/25 w tym: 

- transport betonu na budowę- do miejsca wbudowania. 

- wypełnienie pali betonem na budowie za pomocą pompy z żurawiem  – beton towarowy kl. C20/25 z atestem wytwórni,  

1.4. Informacja o terenie budowy. 

 Teren budowy stanowi część działki o numerze geodezyjnym 200 jezioro Wigry. W zakresie objętym  opracowaniem brak 

 jest uzbrojenia podziemnego. 

1.5. Organizacja robót, warunki BHP, ochrona środowiska. 

 Roboty prowadzić w zakresie objętym opracowaniem na działce nr 200. Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. 

 Wytyczenie pomostu powierzyć uprawnionemu geodecie. 

 Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i 

 ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126) 

 Przy sporządzaniu planu „bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra 

 Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 (Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzględnić „informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.  

 Technologia robót i ich rodzaj oraz materiały zastosowane w projekcie nie wpłyną negatywnie na środowisko. 

1.6. Określenia podstawowe 

1.6.1. Beton konstrukcyjny – beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego o wytrzymałości nie mniejszej niż wytrzymałość 

 betonu klasy C 20/25. 

1.6.2. Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach  piaskowych i 

 grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.6.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1.6.4. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C35) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po 

 literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb
G (np. beton klasy C35 przy Rb

G = 35 MPa).  

1.6.5. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

1.6.6. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie 

 mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

1.6.7. Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody; liczba 

 po literze W oznacza dziesięciokrotną zwiększoną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

1.6.8. Partia betonu – ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym – 

 nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

1.6.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST 0 

 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.   

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Wytrzymałość betonu 

 Beton powinien mieć wytrzymałość określoną klasą zgodną z dokumentacją projektową. Zaleca się korzystanie z betonu 

 zakupionego w wytwórni i dowiezionego na plac budowy w stanie gotowym. W przypadku samodzielnego wykonywania betonu w 

 wytwórni polowej składniki użyte do jego produkcji muszą odpowiadać poniższym zapisom. 

2.3. Składniki mieszanki betonowej 

2.3.1. Cement  

 Do wykonania betonu powinien być stosowany cement portlandzki CEM I nisko alkaliczny spełniający wymagania normy PN-EN-

 197-1:2002. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatków). 

2.3.2. Kruszywo. 

2.3.2.1. Kruszywo grube. 

 Jako kruszywo grube powinien być stosowany żwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż 31,5 mm, spełniający 

 następujące wymagania: 

a) mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej nie powinna być większa niż 10%, 

b) zawartość podziarna, określona ułamkiem masowym, nie powinna być większa niż 5%, a nadziarna nie większa niż 10%, 

c) nie dopuszcza się grudek gliny,  



2.3.2.2. Kruszywo drobne 

  Jako kruszywo drobne powinny być stosowane piaski o uziarnieniu nie większym niż 2 mm pochodzenia rzecznego lub  

  kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spełniające wymagania w zakresie zawartości określonych  

  ułamkiem masowym poszczególnych frakcji w stosie okruchowym: 

a) ziarna nie większe niż 0,25 mm – (1419)%, 

b) ziarna nie większe niż 0,5 mm – (3348)%, 

c) ziarna nie większe niż 1 mm – (5776)%, 

d) zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych nie powinna być większa niż 1,5%, 

e) zawartość określona ułamkiem masowym związków siarki – nie większa niż 0,2%, 

f) zawartość określona ułamkiem masowym zanieczyszczeń obcych – nie większa niż 0,25%, 

g) zawartość zanieczyszczeń organicznych nie powodująca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 

h) nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

i) nie dopuszcza się grudek gliny.  

2.3.2.3. Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa 

 Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inżyniera, która powinna być wydana na 

 podstawie: 

a) świadectwa jakości kruszywa wystawionego przez dostawcę i zawierającego wyniki pełnych badań oraz okresowo wynik 

badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej, 

b) przeprowadzonych na budowie badań kruszywa obejmujących: 

c) oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 

d) oznaczenie kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego, 

e) oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 

f) oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 

g) oznaczenie zawartości pyłów mineralnych 

h) należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania recepty roboczej 

betonu. 

2.3.3. Woda zarobowa do betonu 

 Wodę zarobową do betonu zaleca się czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody wodociągowej nie wymaga badań. Woda 

 zarobowa dla betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Nie dotyczy 

2.4. Skład mieszanki betonowej 

2.4.1. Ustalanie składu mieszanki betonowej 

 Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w 

 wyniku zagęszczania przez  wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów 

 Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z następującymi zasadami: 

1)  skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania 

 przez wibrowanie,  

2)  wartość stosunku c/w nie może być mniejsza od 2 (wartość stosunku w/c nie większa niż 0,5), 

3)  konsystencja mieszanki nie może być rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s]), sprawdzona aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wg 

 metody stożka opadowego. Dopuszcza się badanie stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Różnice między 

 założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną nie mogą przekroczyć  20% wartości wskaźnika Ve-Be i  10 mm przy 

 pomiarze stożkiem opadowym. 

4)  stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 

 Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową nie powinna przekraczać: 

a) wartości 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

b) przedziałów wartości podanych w tablicy 1 w przypadku stosowania domieszek napowietrzających. 

Tablica 1. Zawartość powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzającymi 

 

Lp. 

 

Rodzaj betonu 

Zawartość powietrza, w %,  

przy uziarnieniu kruszywa 

  0 ÷ 31,5 mm 0 ÷ 16 mm 

1 Beton narażony na czynniki atmosferyczne 3 ÷ 5 3,5 ÷ 5,5 

2 Beton narażony na stały dostęp wody, przed 

zamarznięciem 

4 ÷ 6 4,5 ÷ 6,5 

 

5)  zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy 

 zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie 

 grubym do 31,5 mm, 

6) optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 



a) z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (35) mieszanek betonowych o ustalonym 

teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku, 

b) za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje 

się największą masą objętościową, 

7)  maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

a) 400 kg/m3 dla betonu klasy 20/25 i C30/37, 

b) 450 kg/m3 dla betonu klas C35/45 i wyższych. 

 Dopuszcza się przekraczanie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera, 

8)  przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia 

 temperatura dobowa nie niższa niż 100C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb
G . 

2.4.2. Wymagane właściwości betonu 

 Nie dotyczy: nasiąkliwości, mrozoodporności i wodoszczelności 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

3.2.1. Dozowanie składników 

 Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 

3.2.2. Mieszanie składników 

 Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 

 wolnospadowych). 

3.2.3. Transport mieszanki betonowej 

 Do transportu mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”). Zabrania się stosowanie 

 mieszarek wolnospadowych. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

 odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest 

 stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

3.2.4. Podawanie mieszanki  

 Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 

 przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.  

3.2.5. Zagęszczanie 

 Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 

4.2. Transport i przechowywanie cementu 

 Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe. Masa worka z 

 cementem powinna wynosić 50 2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-

 1:2002 [2]. 

 Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą 

 kontroli jakości. Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w 

 sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależy od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po 

 okresie: 

a) 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

b) po upływie trwałości podanego przez Wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

4.3. Transport i magazynowanie kruszywa 

Kruszywo należy transportować i przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem 

 oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. Kruszywo powinno być 

 składowane na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu. 

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 

 Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy w stosunku do stanu 

 początkowego. Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość „gruszek” należy 

 dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

 koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

 Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takiej 

 konsystencji, jaka została ustalona dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania 

 mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyższej niż + 15°C, 

b) 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C, 

c) 30 minut przy temperaturze otoczenia nie niższej niż + 30°C. 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 0„Wymagania ogólne”, pkt 5. 

5.2. Zalecenia ogólne 

5.2.1. Zgodność wykonywania robót z dokumentacją 

 Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową, ST oraz dokumentacją technologiczną 

 Projekt technologiczny betonowania powinien obejmować: 

a) wybór składników betonu, 

b) opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

c) sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

d) sposób transportu mieszanki betonowej, 

e) kolejność i sposób betonowania, 

f) wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

g) sposób pielęgnacji betonu, 

h) warunki rozformowania konstrukcji, 

i) zestawienie koniecznych badań. 

5.2.2. Zakres robót 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

a) roboty przygotowawcze, 

b) wytworzenie mieszanki betonowej, 

c) podawanie, układanie i zagęszczanie  

d) roboty wykończeniowe- oczyszczenie pali z betonu. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót betoniarskich, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania wszystkich robót 

 poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

a) zgodność rzędnych pali z dokumentacja projektową, 

b) gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania, 

5.3.1. Deskowania 

 Nie dotyczy 

5.4. Wytworzenie mieszanki betonowej 

 Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno się odbywać wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który 

 może zapewnić spełnienie żądanych w ST wymagań.  

5.5. Podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

5.5.1. Roboty przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej  

 Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających 

 betonowanie, zgodnie z pkt.5.3. 

5.5.2. Układanie mieszanki betonowej 

 Przy stosowaniu pomp do układania mieszanki betonowej wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej 

 przy wylocie. 

5.5.3. Zagęszczanie mieszanki betonowej 

 Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, 

 z buławami o średnicy nie większej niż 0,65  

5.5.4. Przerwy w betonowaniu 

 Nie dotyczy 

5.5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

 Przy temperaturze powyżej +5°C  

5.6. Pielęgnacja betonu. 

 Nie dotyczy. 

5.7. Rozbiórka deskowań i rusztowań 

 Nie dotyczy. 

5.8. Wykańczanie powierzchni betonu 

 Zatarcie i wyrównanie betonu na powierzchni pala. 

5.9. Roboty wykończeniowe 

 Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych należą prace związane 

 z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych np. roboty porządkowe. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 



a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty 

zgodności,  deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) i na ich 

podstawie sprawdzić  właściwości zastosowanych materiałów na zgodność z wymaganiami podanymi w ST, 

b) wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania składników mieszanki betonowej 

 Wg świadectwa jakości wytwórni. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wbudowanego betonu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 8 .  

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Cena ryczałtowa za wykonanie całości robót betoniarskich objętych dokumentacją projektową. 



ST 5 Montaż konstrukcji pomostu CPV – 45241300-1 

 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych 

 związanych z rozbiórką i budową nowego pomostu na jeziorze Wigry 

1.2 Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 

 1.3. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem: 

a) belek konstrukcyjnych poprzecznych (kleszczy) z tworzywa sztucznego 

b) podłużnych (dźwigarów) oraz półek i odbojnic z tworzywa sztucznego 

c) pokładu pomostu z bali drewnianych struganych gr. 50 mm z drewna sosnowego kl. C35 zaimpregnowanego grzybobójczo z 

atestem wytwórni, pomost na polu namiotowym Jastrzęby 

d) pokładu pomostu z tworzywa sztucznego gr. 48 mm, pomost w m. Wigry 

e) barierki pomostu z drewna dębowego na pomoście w m. Wigry 

f) dwukrotnej impregnacji pokładu pomostu, oraz barierki drewnianej preparatem wodochronnym oleistym w kolorze 

uzgodnionym z inwestorem 

g) montażem uchwytów do cumowania – ze stali nierdzewnej 

1.4 Informacja o terenie budowy. 

 Teren budowy stanowi część działki objęta opracowaniem o numerze geodezyjnym 200 jeziora Wigry. 

1.5 Organizacja robót, warunki BHP, ochrona środowiska. 

 Roboty prowadzić w zakresie objętym opracowaniem na działce nr 200. Na czas budowy w uzgodnieniu z inwestorem 

 zorganizować plac budowy na terenie działki nr 425. Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie 

 pomostu powierzyć uprawnionemu geodecie. Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest 

 zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

 z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126). Przy sporządzaniu planu „bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych 

 dla poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

 higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzględnić „informację dotyczącą 

 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Technologia robót i ich rodzaj oraz materiały zastosowane w projekcie nie wpłyną 

 negatywnie na środowisko. 

1.6 Określenia podstawowe używane w ST 

1.6.1. Pojęcia podstawowe 

a. Pomost – konstrukcja wsparta na palach, umożliwiająca przebywanie ludzi na pewnej wysokości nad lustrem wody (jeziora, 

 rzeki) 

b. Pomost rekreacyjny – konstrukcja na palach nad lustrem jeziora służąca do przebywania na nim ludzi w celach 

 rekreacyjnych.  

1.6.2 Elementy podstawowe pomostu 

a) Kleszcze – para krawędziaków z tworzywa sztucznego 8 x 23 cm spinająca pary pali, przymocowana do nich śrubami 

b) Dźwigary – belki podłużne z krawędziaków z tworzywa sztucznego 8 x 23 cm zamontowane na kleszczach. 

c) Pokład pomostu na polu namiotowym Jastrzęby z bali sosnowych struganych kasy C35 grubości 50 mm i szerokości 150 mm 

zabezpieczonych ciśnieniowo i wymalowanych impregnatem ochronno-dekoracyjnym przybijanych do podłużnic w 

odstępach 1 cm, gwoździami karbowanymi ocynkowanymi. 

d) Pokład pomostu w miejscowości Wigry z desek pomostowych wykonanych z tworzywa sztucznego mocowanych do 

podłużnic za pomocą wkrętów nierdzewnych 

e) Barierka z drewna dębowego na wysokości 1,1 m od poszycia. 

f) Odbojnica – element pomostu zabezpieczający jednostki pływające od strony wody z tworzywa sztucznego z dodatkowym 

wyposażeniem w postaci gumowych odbojnicy. 

g) Tarcicę sosnową użytą do budowy pomostów należy zabezpieczyć przed sinizną przez kąpiele antyseptyczne w autoklawach. 

Zaimpregnować preparatem (głębokość wniknięcia preparatu minimum 3mm), grzybo i owadochronnym a także uodparniającym 

drewno na wpływ wody. Tarcica do budowy pomostu powinna być o wilgotności nie większej niż 22 – 25%. 

h) Tarcicę dębową wykorzystywaną do wykonania barierek na pomoście w miejscowości Wigry wymalować preparatem ochronno 

dekoracyjnym z zawartością wosku, kolor do uzgodnienia z zamawiającym. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i ich składowania podano w ST 0. 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 Elementy z tworzywa sztucznego 

Materiał składa się z mieszanki tworzyw sztucznych, której głównymi elementami są polietylen (LDPE/HDPE) i polipropylen 

(PP). Minimalne parametry techniczne materiału powinny wynosić:  

a. Wytrzymałość na zginanie >=12MPa 

b. Moduł sprężystości przy zginaniu >=600MPa 



c. Odporność na uderzenia ciałem twardym przy energii uderzenia 15J, w temp. -10C –brak uszkodzeń 

d. Nierozszczepialność (brak ryzyka skaleczenia się drzazgami) 

e. Brak przewodności elektrycznej  

f. Brak konieczności konserwacji (nie butwieje) 

g. Wodoodporność 

h. Odporność na oleje, zasady, kwasy, ługi i słoną wodę 

i. Odporność na mikroorganizmy 

j. Nieszkodliwy dla środowiska naturalnego 

k. Zmiany wymiarów liniowych w % po: 

 24h w temp. +70C i 24h w warunkach laboratoryjnych <=+/-0,3 

 24h w temp. -20C i 24h w warunkach laboratoryjnych <=+/-0,3 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 

3.2 Sprzęt do montażu konstrukcji 

Do montażu konstrukcji z drewna i tworzywa sztucznego stosować narzędzia reczne i elektronarzędzia powszechnie 

stosowane do obróbki drewna. Sprzęt powinien być sprawny i posiadać stosowne osłony zabezpieczające przed odbiciem od 

obrabianego elementu. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0 

4.2 Transport krawędziaków 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. Rozładunek wykonywać ręcznie lub za pomocą 

wózka widłowego. Zabrania się wykonywania rozładunku przez pochylenie skrzyni ładunkowej. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0. 

5.2 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość zabicia pali – w osiach i rzędnych. Wszelkie 

nieprawidłowości należy zgłosić inspektorowi i usunąć przed przystąpieniem do budowy konstrukcji 

5.3 Roboty montażowe 

a. Kleszcze i legary łączyć z pozostałymi elementami konstrukcji za pomocą stalowych ocynkowanych śrub i ocynkowanych 

 złączy ciesielskich. Materiał należy obrabiać i montować ściśle wg zaleceń producenta oraz na podstawie projektu. 

Elementy z tworzywa sztucznego i drewna łączyć za pomocą śrub, wkrętów i złączy ciesielskich opisanych w dokumentacji 

projektowej. Ze względu na znacznie większą niż w przypadku drewna rozszerzalność cieplną materiału w przypadku 

instalowania go w niskich temperaturach należy pozostawić przerwy dylatacyjne pomiędzy poszczególnymi elementami 

konstrukcji. 

b. Do montażu desek tarasowych i pomostowych powinny zostać użyte wkręty do drewna ze stali nierdzewnej, co najmniej A2. 

Wkręty powinny mieć łeb stożkowy, wkręcane na bity (dla średnicy wkręta 8mm – T40) Legar oraz deska przed wkręceniem 

wkręta powinny być nawiercone wiertłem o odpowiedniej średnicy. W miejscu wkręcenia wkręta należy wyfrezować deskę 

tak, aby główka wkręta znalazła się we wgłębieniu ryfla (nie na szczycie ryfla). Nie można wkręcać wkrętów na siłę, bez 

wcześniejszego nawiercenia i wyfrezowania stożka, gdyż powstają duże naprężenia we wkręcie (może nastąpić nadwyrężenie 

rdzenia wkręta, a co za tym idzie jego pęknięcie). Wiertła powinny być przystosowane do wiercenia w stali. Maksymalny 

moment obrotowy przy wkręcaniu dla wkrętów d=8mm wynosi 15 Nm; dla wkrętów d=10mm wynosi 30 Nm. 

6 Kontrola jakości robót, odbioru robót, rozliczenie robót 

Kontrola polegać będzie na bieżącym sprawdzaniu zabezpieczeń impregnacyjnych, kontroli jakości zastosowanych materiałów 

i preparatów. Badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na palach 

rozstawu elementów składowych, badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, 

sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 

7. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru podano w ST 0. "Wymagania ogólne" 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty: 

a. Dokumentacja Projektowa z ewentualnie naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

b. Pomiary pomostu z natury 

c. Oględziny wykonanych robót 

8. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa wymieniona w umowie zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

a. prace przygotowawcze i pomiarowe, 

b. oznakowanie robót, 

c. dostarczenie materiałów i sprzętu z jego odwiezieniem, 

d. wykonanie kompletnego montażu pomostu z jego wyposażeniem wg dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej , 



e. zabezpieczenie drewna zgodnie z dokumentacją, 

9. Przepisy związane 

a. PN-EN 1995-1:2000 Tarcica budowlana 

b. PN-EN912:2000 Łączniki do drewna 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

Odbiorurobót koniecznych dla realizacji zadania. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i Odbioru robót 
budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań 
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST i SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
specyfikacjami technicznymi. 
 

ZESTAWIENIE KODÓW WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

KOD OPIS 

45000000-7 Roboty budowlane 

45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa 
oraz inżynierii wodnej i lądowej 

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 

45442100-8 Roboty malarskie 

45442180-2 Powtórne malowanie 

45422000-1 Roboty ciesielskie 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

 
 
 

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

STO – 01 WYMAGANIA OGÓLNE 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SST- 01- 01 PRACE CIESIELSKIE 

SST- 01- 02 PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
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1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 

1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 
trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
 

1.4.4. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
 

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 

1.4.6. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 

1.4.7. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 

1.4.8. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 
 

1.4.9. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 

1.4.10. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z 

prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 

1.4.12. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 

1.4.13. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły Odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 

1.4.14. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 

1.4.15. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
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1.4.16. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

1.4.17. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
 

1.4.18. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany 
do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
 

1.4.19. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. 
zm.). 
 

1.5.20. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu. 
 

1.4.21. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 

1.4.22. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 

ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 

1.4.23. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót. 
 

1.4.24. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 
 

1.4.25. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 

stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 

1.4.26. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 

1.4.27. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez inżyniera i Inspektora nadzoru. 
 

1.4.28. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 

granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 
 

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
 

1.4.30. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 

projektowej. 
 

1.4.31. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
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1.4.32. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 

1.4.33. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu 

nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. 
zm.). 
 

1.4.35. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i Odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i Odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy Odbiorze gotowego obiektu. 
 

1.4.36. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 

maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
 

1.4.37. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 

1.4.38. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 

(HD), zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 

1.4.39. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 

ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i Odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 

1.4.40. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 

wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 

1.4.41. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 

potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do 
określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 

1.4.42. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, 

zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 
 
 
1.4.43. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego 
np.: dolina bagno, rzeka itp. 
 
1.4.44. Przeszkody sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na przykład droga 
kolej, rurociąg itp. 
 
1.4.45. Przykrycie - osłona ułożona nad gazociągiem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry 
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1.4.46. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem Robót. 
 
1.4.47. Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiału o nie gorszych 
właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla kanalizacji w miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami 
uzbrojenia terenowego. 
 
1.4.48. Rura osłonowa - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 
zabezpieczenia wodociągu przy przejściu pod przeszkodą terenową. 
 
1.4.49. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie kanalizacji, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego kanalizacji przecina 
lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innego urządzenia podziemnego albo naziemnego np.: rurociągu tor 
kolejowy, drogi, wody żeglownej lub spławnej, kabli gazociągów itp. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5.22.23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, „Warunkami 
technicznymi wykonania i Odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi 
wykonania i robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Odstępstwa od projektu mogą 
dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacje. 
Wyłoniony w przetargu Wykonawca robót odpowiada za jakość wykonania robót i za zgodność z dokumentacją projektową, 
poleceniami kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaleceniami projektanta. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili Odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 

ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone 
w dokumentacji projektowej i w ST 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 zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i 
Odbioru ostatecznego robót. 
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- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
- Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
- Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertową. 
- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia 
użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego Odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich 
elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
- W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia 
ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc., żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu 
kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
- Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 
geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
- Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób 
ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 
zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym 
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie 
jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty Odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektor nadzoru budowlanego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów, 
i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie 
materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
Wymagania ogólne dotyczące realizacji budowy 

- wszelkie prace budowlane muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego oraz przepisami BHP, tak by nie przekroczyć norm wynikających z prawa ochrony 
środowiska; 

- plac budowy musi być zabezpieczony i oznaczony zgodnie z przepisami budowlanymi i BHP, tak by nie 
stanowił zagrożenia; 

- zastosowanie sprawnego sprzętu budowlanego i pojazdów (wraz z ich stałą kontrolą) powoduje unikanie 
zagrożeń dla czystości środowiska gruntowo-wodnego oraz powierza atmosferycznego, jakimi mogą być 
oleje i paliwo, wyciekające z pracującego sprzętu mechanicznego, a także zanieczyszczenia gazowe i 
pyłowe (spaliny); 

- kontrola jakości i stosowanie nowoczesnych metod budowy, jak i odpowiednich technologii, materiałów i 
rozwiązań konstrukcyjnych; 

- wszelkie prace budowlane „ciężkie” planuje się prowadzić poza sezonem wegetacyjnym 
(trwającym od końca marca do końca sierpnia) oraz w okresie poza lęgowym ptaków 
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(trwającym od 31 marca do 31 sierpnia), natomiast prace hydrotechniczne poza sezonem 
godowym płazów (trwającym od 15. marca do 30. maja). Głośne prace budowlane 
prowadzić się będzie w porze dziennej od godz. 7.00 do godz. 18.00; 

- podczas wykonywana prac budowlanych wymaga się podjęcia działań w kierunku nie uszkodzenia 
systemów korzeniowych roślin. Zebrane masy ziemne oraz wszelkie materiały budowlane będą 
gromadzone i układane na utwardzonych nawierzchniach, poza zasięgiem koron i korzeni drzew, tak 
aby zapobiec ich uszkodzeniu; 

- planuje się pozostawienie istniejących zadrzewień na terenie inwestycji  
- po wykonaniu budowy teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego;  
- zapewnienia pełnej dostępności linii brzegowej jeziora z terenów przyległych poprzez wykluczenie 

wszelkiego typu ogrodzeń ograniczających swobodne poruszanie się pieszych i zwierząt wzdłuż tej linii. 
 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 
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użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a). Polską Normą lub 
b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.98/99). W przypadku 
materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 

ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
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dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
* datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
* datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
* terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
* przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
* daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
* zgłoszenia i daty Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych Odbiorów robót, 
* wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
* stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 
związku z warunkami klimatycznymi, 
* zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
* dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
* dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
* dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
*wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
* inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do Odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły Odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
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Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, 
przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót, będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje Odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym Odbiorom: 
a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) Odbiorowi częściowemu, 
d) Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) Odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) Odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do Odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy Odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady Odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do Odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku Odbioru 
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie Odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz Odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin Odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do Odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół Odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do Odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły Odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości 
(PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z 
ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły Odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do Odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny, po upływie okresu rękojmi i gwarancji, polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy)”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu i przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
* robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
* wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
* wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
* koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
* podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
 
9.3. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poźn. 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 wyborach 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 poźn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

 
10.2. Rozporządzenia 

– 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 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i Odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– 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). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 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 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 17.07.2002 r. 
poz. 953) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 8 z 1994 r. poz. 38) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133 z dnia 

13 marca 1995 r.) 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-

1990. 

– Warunki techniczne wykonania i Odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i Odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i Odbioru robót 
ciesielskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót ciesielskich. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami 
podanymi w SST „Wymagania Ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania Ogólne” pkt 2. 

 
2.2. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiałów w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez 
uprawnioną jednostkę. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania Ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt  
* dźwig samochodowy 
* samochody transportowe 
* transportowy sprzęt pływający 
* sprzęt pomocniczy 
* inne podane w kosztorysach 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania Ogólne” pkt 4. 
 
Transport materiałów i urządzeń będzie się również odbywał drogą wodną ze względu na niedogodności terenowe w miejscu 
wykonywania robót. 
Bezpośredni dostęp do miejsca realizacji przedsięwzięcia wymaga zgody Inwestora tj. Wigierskiego Parku Narodowego. 
 
4.2. Transport materiałów i urządzeń na budowę 
Należy zapewnić odpowiedni transport urządzeń i materiałów na budowę z uwzględnieniem ruchu na drodze publicznej i jej 
stanu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Prace ciesielskie i dekarskie  
Elementy drewniane należy wykonać z dobrze wysezonowanego drewna o dobrze udokumentowanym źródle 

dostawy, które następnie przeszło proces suszenia komorowego. Elementy strugane czterostronnie. Drewno powinno być 
sprawdzone, co do integralności materiału, pod względem ilości i wielkości sęków. Nie dopuszcza się elementów 
drewnianych konstrukcyjnych, w których powierzchnia dowolnego sęka w elemencie ma wielkość przekraczającą 0,4% 
powierzchni liczonej jako dłuższy bok przekroju pomnożony przez 10cm, względnie, w którym ilość sęków przekracza 3 na 
element. Niezależnie od wymienionego kryterium należy dokonać oględzin na wypadek szczególnie niekorzystnego 
usytuowania osłabionego miejsca w przekroju. Wilgotność drewna montowanego nie powinna określonych norm. Klasa 
drewna została podana w dokumentacji i w tej materi wymaga się potwierdzenia zastosowane klasy drewna- przedstawienie 
Inspektorowi stosownych certyfikatów. W dokumentacji podano również rodzaj drewna- przyjęto drewno dębowe i sosnowe. 

Wymogiem jest zastosowanie drewna odpowiednio przygotowanego i zabezpieczonego przed korozją biologiczną 
(grzyby, szkodniki) a także pod względem ochrony przecipożarowej. W tym celu projekt przewiduje przeprowadzenie 
preparatem impregnacji podciśnieniowej, a także zabezpieczenie preparatem ppoż. Montaż materiału – drewna 
konstrukcyjnego – podlega Odbiorowi Inspektora Nadzoru, co do jakości i kompletności posiadanych dokumentów. Drewno 
niespełniające wymagań może zostać odrzucone. 

Montaż elementów winien być prowadzony precyzyjnie a łączenia winny zapewniać prawidłowe przenoszenie 
obciążeń. W związku z możliwymi odchyłkami w realizacji konstrukcji kotwiącej/ wsporczej i innych Wykonawca jest 
zobowiązany zweryfikować wykonaną konstrukcję zasadniczą i na nim spoczywa obowiązek prawidłowego zamówienia 
asortymentu elementów drewnianych.  

Przed zamówieniem drewna ryflowanego należy przedstawić próbki materiałowe Inwestoroi i Projektantowi do 
akceptacji.  

Przed wykonaniem cumowniczych elementów odbojowych należy zweryfikować sposób ich montażu.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania Ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, materiały posiadają odpowiednią certyfikację pozwalającą 
na wykorzystanie.  
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Prace ciesielskie  
Należy przyjąć jak w pkt 5.2. oraz jak w ogólnych zasadach SST 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady Odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania Ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie elementów zgodnie ze sztuką budowlaną 
- koszty rusztowania 
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- przeprowadzenie badań i pomiarów 
- dostarczenie próbek materiałowych (w tym przygotowanych zestawień kolorystycznych) do siedziby Projektanta z 

wyprzedzeniem zapewniającym możliwość terminowego wykonania robót.  
- wykonanie fragmentu przykładowej elewacji o wym. 1,5x1,5m 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe oraz instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i czytać razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 
miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 6 tygodni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajów UE oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktów prawnych 
związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracy. 
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GÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 

 
SST- 01- 02 PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

 
 

 
  
 
Nazwa i adres obiektu:            Rozbiórka i budowa platformy widokowej  

w miejscowości Bryzgiel na działce nr 57/1  
obręb Bryzgiel gmina Nowinka 

    

  

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:            Wigierski Park Narodowy  

Krzywe 82   
16-400 Suwałki   

 
 
 

 

 

 

Kody wg CPV:                                         45212140-9 

     Obiekty rekreacyjne 
      

 

 

 

 

 

Nazwa i adres jednostki projektowej:  OSA biuro projektowe Sp. z o.o. 

     Ul. Wspólna 23/3 
     61-479 Poznań 
 
 

 

 

Data opracowania specyfikacji:           Listopad 2017 
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1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i Odbioru robót 
rozbiórkowych i demontażowych 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem Odbioru robót 
rozbiórkowych i demontażowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami 
podanymi w SST „Wymagania Ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
* zgodnie z dokumentacją projektową i kosztorysami 
* podano w pkt. 5 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania Ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiałów jest posiadanie aprobaty technicznej oraz innych wymaganych, 
wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania Ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt  
* wyciągi 
* samochody transportowe 
* sprzęt pływający w tym pontony i jednostki motorowe 
* sprzęt do demontażu i przecinania podwodny i lądowy 
* wyspecjalizowany sprzęt do pracy w wodzie 
* sprzęt pomocniczy 
* inne podane w kosztorysach 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania Ogólne” pkt 4. 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi Ustawy o odpadach. 
 
Transport materiałów i urządzeń będzie się również odbywał drogą wodną ze względu na niedogodności terenowe w miejscu 
wykonywania robót. 
Bezpośredni dostęp do miejsca realizacji przedsięwzięcia wymaga zgody Inwestora tj. Wigierskiego Parku Narodowego. 
 
4.2. Transport materiałów i urządzeń  
Należy zapewnić odpowiedni transport urządzeń i materiałów z uwzględnieniem stanu technicznego dróg głównych i 
lokalnych. Zwraca się uwagę, że jezioro stanowi strefę ciszy. Przed przystąpieniem do realizacji transportu elementów 
rozbiórkowych należy zapewnić dojazd do odpowiedniego miejsca przeładunku elementów z jednostek pływających. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST ‘Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2 Roboty demontażowe i rozbiórkowe 
 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe będą wykonywane przy pomocy elektronarzędzi i sprzętu mechanicznego.  
 
Uzyskane z demontażu materiały należy złożyć i zabezpieczyć przed utratą w odpowiednim miejscu. Materiały te stanowią 
własność Inwestora. O dalszym ich przeznaczeniu zadecyduje Inwestor. Na wniosek kierownika budowy (robót) i w jego 
obecności zostanie spisany tzw. protokół uzysku materiałów z demontażu. Materiały zakwalifikowane do zwrotu, Wykonawca 
dostarczy do magazynu Inwestora za potwierdzeniem przyjęcia (asygnata), pozostałe materiały zostaną wywiezione                   
na wysypisko śmieci lub odsprzedane jako surowiec wtórny przez Wykonawcę i na jego koszt. Na materiały podlegające 
utylizacji należy dostarczyć Inwestorowi stosowny dokument ich przyjęcia do utylizacji. 
W związku z powyższym należy w oferowanej cenie uwzględnić koszt transportu tych materiałów do magazynu Inwestora, 
oraz na składowisko śmieci a także utylizację zdemontowanych materiałów. 
 
-prace rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić jedynie w sprzyjających warunkach atmosferycznych.  
· roboty należy prowadzić tak , aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz 
tak , aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego 
fragmentu konstrukcji 
· znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, przed 
dopuszczeniem pracownika do pracy , należy zaopatrzyć go w odzież ochronną i roboczą ( pasy bezpieczeństwa , hełmy) 
· wyznaczyć strefę ochronną 
· nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób nie związanych bezpośrednio z rozbiórką 
· stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem – bariery 
· składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający 
przed możliwością wywrócenia , zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych elementów i materiałów 
· opieranie składowanych materiałów o płoty , budynki , słupy linii napowietrznych jest zabronione 
· przy składowaniu materiałów , odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 0,75 m od ogrodzeń 
i zabudowań i 5,0 m od stanowisk pracy. 
 

Kolejność rozbiórek i demontażu 

 wyznaczenie miejsca sprzętu rozbiórkowego i transportowego  

 wyznaczenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki- w przypadku demontażu elementów drewnianych lub innych 

wykończeniowych  

 usunięcie balustrad i pokładu  

 usunięcie elementów konstrukcyjnych  

Elementy rozbiórki i demontażu, sposób ich usunięcia i utylizacji 

 Deski pokładowe, belki, kołki i pale drewniane  

- usunięcie ręczne lub chwytakiem  

- materiał opałowy  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST ‘Wymagania Ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, materiały posiadają odpowiednią certyfikację pozwalającą 
na wykorzystanie.   
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
Należy przyjąć jak w pkt 5.2. oraz jak w ogólnych zasadach SST 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady Odbioru robót podano w SST ‘Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania Ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- wykonanie elementów zgodnie ze sztuką budowlaną 
- przeprowadzenie badań i pomiarów 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe oraz instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i czytać razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 
miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 6 tygodni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajów UE oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktów prawnych 
związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracy. 

 



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

S – 00. WYMAGANIA OGÓLNE 

               

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót mających na celu realizację zadania 

polegającego na budowie pomostu pływającego i odbudowie kładki dla pieszych 

Przedsięwzięcie finansowane ze środków finansowych Funduszu Leśnego  

45242000-5   Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach 

nadwodnych 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.3. 

1.3. Zakres Robót objętych S T. 

 Odbudowa istniejącej kładki drewnianej z zastosowaniem materiału z tworzywa 

sztucznego 

 Rozbudowa pomostu pływającego 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z umową, projektem technicznym i wymaganiami specyfikacji 

technicznych. 

1.4.1 Określenia podstawowe 

Inspektor – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 

nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy. 

Materiały – wszelkie materiały niezbędne do wykonania  

Polecenie inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości  

1.4.2   Szczegółowy zakres robót i wymagania  co do wykonania przedmiotu 

zamówienia zawiera Przetargowa dokumentacja projektowa  

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inspektora w imieniu Wykonawcy stanowią część umowy  a 

wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  



Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 

Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 

wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, wszelkie odchylenia wymagają uzyskania pozytywnej opinii inspektora. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 

wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie jej 

trwania, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszelkie niezbędne 

urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 

znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i 

zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie budowy. Koszt 

zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać w czasie prowadzenia Robót 

przepisów ochrony środowiska w tym Ustawy o Ochronie Przyrody i innych 

przepisów szczególnych obowiązujących na terenie Wigierskiego Parku 

Narodowego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny 

wzgląd na: 

l) Lokalizację, warsztatów, magazynów i składowisk  

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem gruntu substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie, pomieszczeń biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 



w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 

Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

1.4.8. Ochrona zabytków, własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 

będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy.  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 

budowy są własnością zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić zamawiającego o ich odkryciu. 

1.4.9 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące BHP przy robotach budowlanych.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi Instruktaż stanowiskowy dla 

wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia. Sposób 

przeprowadzenia “Instruktażu” i udokumentowania jego przeprowadzenia 

omówiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. ( Dz. U. Nr. 180, 

poz 1860). Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie 

dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  



1.4.10   Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać wszystkie zarządzenia wydane 

przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy prawne, regulaminy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 

prowadzenia robót.  

 2. MATERIAŁY – Wyroby budowlane 

2.1. Wymagania podstawowe 

Wszystkie materiały użyte w trakcie robót winne posiadać świadectwo 

dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie. na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r “O wyrobach budowlanych”.  Materiały powinny być oznaczone 

znakiem (B) lub (CE). Dla materiałów oznakowanych znakiem CE przewidzianych 

do zastosowania na zewnątrz budynku należy udokumentować dostosowanie ich do 

polskich warunków klimatycznych. Do materiałów i urządzeń nie posiadających 

oznaczeń (B) lub (CE) należy załączyć aprobaty techniczne potwierdzające 

przydatność wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania.  

W przypadku zażądania przez inspektora przedstawienia próbek materiałów 

Wykonawca przedstawi je do zatwierdzenia przed dostawą na teren budowy. 

Inspektor w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania próbek powiadomi 

Wykonawcę o dopuszczeniu bądź zdyskwalifikowaniu materiałów. W przypadku 

dyskwalifikacji inspektor uzasadni pisemnie swoją decyzję.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych    

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem 

warunków atmosferycznych, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 

dostępne do kontroli przez inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom a w szczególności wymienione w 

“Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych” zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 

przez inspektora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 



zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót i nie wpłynie 

negatywnie na stan środowiska. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 

do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez inspektora 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia na koszt 

Wykonawcy użytkowanych odcinków dróg do stanu pierwotnego. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy i na terenie budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu 

bezpieczeństwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których 

należy przestrzegać określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. (DZ.U. z 2003 nr.47 poz.401).  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 



Robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji 

Projektowej  i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujący wykonanie Robót 

przy zachowaniu wymaganej przez Inwestora jakości.  

6.2. Kontrole prowadzone przez Inspektora 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do 

dokonywania kontroli i pobierania do celów sprawdzenia jakości próbek 

materiałów. Zapewniona mu będzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do 

tego pomoc. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że zastosowane wyroby budowlane 

nie gwarantują osiągnięcia wymaganej jakości robót a Wykonawca nie wyrazi 

zgody na ich wymianę, to Inspektor zleci niezależnemu ekspertowi 

przeprowadzenie powtórnych badań, mających na celu ustalenie przydatności 

zastosowanych wyrobów do celów jakim mają służyć. W przypadku potwierdzenia 

przez eksperta zarzutów inspektora, całkowite koszty badań, pobierania próbek i 

wymiany zakwestionowanych wyrobów poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor zezwoli na użycie tylko tych materiały, które są dopuszczone do 

stosowania w budownictwie. na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r “O 

wyrobach budowlanych” i posiadających : 

a    Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z   

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, lub, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

b     Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską 

Normą Przenoszącą Europejskie Normy Zharmonizowane 

c Aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy. 

W przypadku materiałów, dla których w.w. dokumenty są wymagane, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT    

Sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych ( uzupełniających) nie 

ujętych w cenie ryczałtowej za wykonanie robót objętych Umową 



7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres Robót wykraczających poza zakres 

prac wymienionych w Dokumentacji Projektowej i ST, w jednostkach ustalonych w 

Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora. O zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru Wykonawca zawiadomi Inspektora co 

najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Obmiarów dokonywać należy zgodnie z zasadami przyjętymi w katalogach 

nakładów rzeczowych zastosowanych do sporządzenia kosztorysów ofertowych 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

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 . 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy lub pisemnie w przypadku gdy dziennik budowy nie jest prowadzony i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych  od daty zgłoszenia 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części Robót. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się w terminach wyszczególnionych w 

harmonogramie wg zasad jak przy odbiorze robót zanikających. Odbioru Robót 

dokonuje Inspektor. 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 

8.3.1. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 

oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego  

W przypadku gdy według komisji Roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin wykonania Robót 

poprawkowych i Robót uzupełniających oraz ponowny termin odbioru ostatecznego 



Robót. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych i 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego 

robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający: 

1 Zrealizowanie prac, na realizację których została zawarta Umowa o Roboty 

Budowlane. 

2 Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych), których konieczność 

wykonania wynikła w trakcie realizacji zadania.    

Płatności podlega kwota ryczałtowa obejmująca:  

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Nie przewiduje się osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartość ich 

powinna zostać wliczona w koszt robót podstawowych. 

11. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania 

robót budowlanych. 

11.1 Umowa o wykonanie robót budowlanych 

11.2 Dokumentacja projektowa 

11.3 Przedmiar robót 

11.4 Oferta i kosztorys ofertowy wykonawcy 

11.5 Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowanych materiałów 

11.6 Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych. 

11.7 Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania  wyrobów wydane przez 

ich producentów 

11.8 Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i 

Ochrony Przeciwpożarowej. 

 

 

 

 

 

 

 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

     

S. 01                             Roboty ciesielskie 

1  Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ciesielskich i w zakresie robót polegających na odbudowie kładki dla 

pieszych 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i 

odbiorze robót. 

2  Zakres 

2.1 Dostawa i montaż elementów konstrukcyjnych, drewnianych i wykonanych z 

tworzywa sztucznego 

2.2 Dostawa i montaż bali pokładu  

2.3 Dostawa i montaż balustrad  

3.  Materiały 

3.1 Deski 

 
 i bale 

 
z tworzywa sztucznego imitującego drewno uzyskanego w wyniku przerobu 

odpadów pochodzących w 100 % z recyklingu. Zawartość przetworzonego 

polietylenu w ogólnej masie tworzywa 75 - 85 %. Pozostałe składniki to 

polipropylen 5 -10 %, barwniki, stabilizatory do 5 % oraz śladowe ilości 

domieszek innych surowców.  

3.2  Wkręty i śruby stalowe ocynkowane . 

4 Sprzęt 

W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie 

nie powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, 

smarami itp. 



Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się 

wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn i urządzeń innych niż 

powszechnie stosowane w budownictwie. 

5 Transport 

W trakcie realizacji robót należy stosować środki transportowe sprawne 

technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia 

środowiska olejem, smarami itp 

Dostawa - samochód ciężarowy lub ciągnik rolniczy z przyczepą dłużycową, 

rozładunek ręczny, transport  na placu budowy ręczny. 

6 Wykonanie robót 

1) Przed rozpoczęciem montażu konstrukcji wyrównać (wypoziomować) 

głowice pali i uzupełnić impregnację w miejscach gdzie pale były przycinane 

i ociosywane. 

2) Prace montażowe rozpocząć od zamocowania elementów poprzecznych  ( 

kleszczy)  elementy mocować do pali za pomocą śrub ciętych o średnicy 14 

mm z zastosowaniem poszerzanych podkładek. Górna krawędź kleszczy 

winna tworzyć płaszczyznę z głowicą pala.  

3) Po zakończeniu montażu kleszczy można ułożyć legary. Legary winny być 

ułożone centralnie na palach i mocowane do nich za pomocą stalowych 

ocynkowanych kątowników . Połączenia legarów na długości dokonywać za 

pomocą skośnego zacięcia obu łączonych elementów. Połączenie wzmocnić 

za pomocą dwóch śrub ciętych stalowych ocynkowanych o średnicy 10 mm z 

poszerzanymi podkładkami. Środkowa część połączenia musi znajdować się 

nad palem..Po zakończeniu robót przy montażu legarów zgłosić ten fakt 

inspektorowi. Do układania pokładu można przystąpić po uzyskaniu zgody 

inspektora. 

4) Pokład pomostu z gotowych desek wykonanych z tworzywa sztucznego gr. 

48mm. Bale pokładu układać na legarach z odstępem 1,5 do 2 cm pomiędzy 

balami. . Montaż pokładu z tworzywa sztucznego wykonać za pomocą 

cynkowanych lub nierdzewnych wkrętów po nawierceniu otworów.  

5) Uporządkowanie terenu budowy z pozostałości materiałów budowlanych, 

pozostałości po rozbiórce i wszelkich innych zanieczyszczeń powstałych w 

trakcie budowy. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do 

przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego w tym usunięcia śladów 

po pracy sprzętu i wyrównanie terenu.  

7  Kontrola jakości 

Polega na, kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania 

prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości 

oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, badania 

prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami 

konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku 

poziomego i pionowego.  

8  Jednostka obmiaru 

mb i wykonanych budowli i ich zgodność z dokumentacja projektową 



9  Odbiór 

Odbiór prac odbywał się będzie na zasadach wymienionych w ogólnej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

10  Podstawa płatności 

Wypłata wynagrodzenia odbędzie się na podstawie protokołu odbioru 

końcowego podpisanego przez komisję odbioru robót i zatwierdzonego przez 

Dyrektora Parku  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.02    Budowa pomostu pływającego 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na dostawie i montażu 
pływającego pomostu rekreacyjnego i cumowniczego,  
Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pływających pomostów: rekreacyjnego i cumowniczego, na 
pływakach stalowych, z  pokładem wykonanym z tworzywa sztucznego. 
1.4. Nazwy i kody. 
Kod CPV:  
45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie dokumentacją projektową, 
Polskimi Normami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, poleceniami 
nadzoru inwestorskiego, oraz  z przepisami ustawy Prawo Budowlane.  
II. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA  ROBÓT 
2.1. Charakterystyka terenu zainwestowania  
Projektowany pomost zlokalizowany jest na Jeziorze Wigry półwysep Łysocha w okolicy 
miejscowości Słupie. Właścicielem w/w działki jest SKARB PAŃSTWA zarządca 
Wigierski Park Narodowy 
3.1. Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 

 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych  w niniejszej 
specyfikacji technicznej i na rysunkach oraz innych nie wymienionych, ale 
obowiązujących norm i przepisów, 

 mieć wymagane  przepisami atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty 
oraz znaki firmowe umożliwiające ich identyfikację. 

 być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub posiadać 
równoważne parametry. 

Wykonawca winien we własnym zakresie uzyskać dostęp do materiałów niezbędnych do 
wykonania i montażu pomostów. 
3.2. Pływaki stalowe 
Pływaki zbudowane na ramie stalowej wypełnionej nienasiąkliwym materiałem 
wypornościowym o dużej odporności na starzenie (styrodur, pianki poliuretanowe). 
Zewnętrzne poszycie modułów wykonane być muszą z blachy stalowej o grubości nie 
mniejszej niż 3 mm. Wszelkie elementy stalowe wykonać ze stali nierdzewnej lub 
cynkowanej ogniowo. Założono wykonanie pomostu z trzech segmentów 2 sztuki o 
wymiarach 6,0 x 2,4 m i jeden 8, 0 x 2,4 m, wolna burta ok. 50 cm. Połączenie pomostu z 
brzegiem za pomocą systemowego trapu producenta. 
3.3. Pokłady pomostu 
Pokład i legary wykonać z tworzywa sztucznego imitującego drewno uzyskanego w 
wyniku przerobu odpadów pochodzących w 100 % z recyklingu. Zawartość 
przetworzonego polietylenu w ogólnej masie tworzywa musi wynosić 75 - 85 %. 
Pozostałe składniki to polipropylen 5 -10 %, barwniki, stabilizatory do 5 % oraz śladowe 
ilości domieszek innych surowców. 



 
 Deski pomostowe ryflowanych pióro- wpust gr. 4 cm kolor brązowy. 

 
 Zgodnie z zaleceniami producenta materiału optymalny rozstaw legarów 
podtrzymujących deski pokładu nie może być większy niż 60 cm.  
3.4. Elementy łączące. 
Połączenia przegubowe, zapewniające wzajemne przemieszczanie kątowe elementów w 
zakresie do 10º ( to znaczy przechył pojedynczego elementu o 5º ) 
3.5. Elementy kotwiące pomostów. 
Do zakotwienia pomostów do brzegów i dna jeziora, należy użyć następujących 
elementów: 

 martwe kotwice (betonowe) o ciężarze 150 - 200 kg każda z elementami 
stalowymi cynkowanymi ogniowo 

 łańcuchy stalowe 13 mm i 16 mm, cynkowane ogniowo 

 szekle 14 mm i 20 mm, cynkowane ogniowo 

 pierścienie kotwiczne 13 cynkowane ogniowo 
Pomost będzie kotwiczony do dna akwenu systemem kotwic martwych na łańcuchach 
kotwicznych kaliber 10 mocowanych na stałe do odpowiednich punktów modułu. 
Przewidziano mocowanie pojedynczego modułu czterema kotwicami. W razie potrzeby 
kotwice będą uzupełnione obciążnikami - „prosiakami” o masie 75 kg mocowanymi do 
łańcucha. 
Parametry techniczne elementów kotwiących należy dobrać odpowiednio do parametrów 
pomostu oraz warunków panujących na akwenie. 
 3.6. Trapy dojściowe. 
Trap dojściowe na pomost rekreacyjny o wymiarach 2,4 m x 4,0 m,   
Trap od strony pomostu mocowany zawiasowo, natomiast od strony brzegu  oparty na 
ślizgowo na wsporniku stalowym. 
Elementy metalowe trapu wykonać ze stali cynkowanej ogniowo, poszycie z tworzywa 
sztucznego. 
3.7. Wyposażenie pomostu 
Knagi cumownicze w formie ocynkowanych kółek stalowych 
IV. SPRZĘT. 
Wybór sprzętu do wykonania robot związanych z montażem pomostów należy do 
Wykonawcy. 
V. TRANSPORT. 
Transport prefabrykatów i materiałów na teren budowy, leży w gestii Wykonawcy robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu 



przewożone materiały powinny być zabezpieczone  przed ich przemieszczaniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producenta. 
VI. PROJEKTOWANE ROZWĄZANIA TECHNICZNE. 
6.1. Podstawowe parametry techniczne pomostu   

 długość całkowita (w głąb jeziora) – 20,00 m 

 szerokość całkowita (wzdłuż linii brzegowej) – 2,4 m 

 trap stalowy  - 4,00 x 2,40   

 wolna burta 50 cm 

 wyporność modułu – 1,90 kN/m2 
Kształt pomostu zgodnie z rysunkiem ogólnym zawartym w dokumentacji technicznej.  
6.3. Technologia wykonania robót. 
Montaż pomostów leży w gestii Wykonawcy i winien być przeprowadzony zgodnie z 
opracowaną przez niego technologią i zaleceniami producenta. 
VIII. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania prób i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca udostępni na każdym etapie realizacji zadania wszelkie dokumenty służące 
określeniu jakości robót i materiałów oraz umożliwi służbom powołanym przez 
Zamawiającego do przeprowadzenia sprawdzenia prawidłowości wykonywanych robót, 
jakości użytych materiałów oraz zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 
IX. ODBIÓR  ROBÓT.  
Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
X. PODWYKONAWSTWO. 
Strona Zamawiająca zezwala na podwykonawstwo poszczególnych elementów robot. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykazania w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
XI. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
1. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
2. PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniową 
3. PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
4. PN —EN 10027-1-2:1994 Systemy oznaczania stali. 
5. PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów 

stalowych. 
6. PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
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