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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robot związanych z wykonywaniem pomostu pływającego  NA JEZIORZE KAMENDUŁ NA 

DZIAŁCE NR 223 OBRĘB GEODEZYJNY DZIERWANY GMINA WIŻAJNY POWIAT SUWALSKI W 

CZĘŚCI PRZYLEGAJĄCEJ DO DZIAŁKI NR 94 OBRĘB GEODEZYJNY ŁOPUCHOWO GMINA 

JELENIEWO POWIAT SUWALSKI 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie nr 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pomostu pływającego wraz z trapem wejściowym, 

drabinkami zejściowymi do wody oraz wykonaniem przyczółka montażowego płyt drogowych. Wykonawca 

w ofercie musi przedstawić szczegółowe rozwiązanie pomostu pływającego, które będzie zawierać: 

- rysunki pomostu 

- parametry techniczne 

- opis zaproponowanych rozwiązań wraz z załączonym atestem Polskiego Rejestru Statków na 

elementy pomostu pływającego. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny 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/Kierownika projektu. 

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 

dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik 

projektu 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. 

 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 

 

2. PARAMETRY TECHNICZNE POMOSTU, ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

 

Zaprojektowano pomost pływający w kształcie litery „L” o łącznej długości 24,00 m i szerokości 2,40 m 

(odcinek prostopadły do linii brzegowej o długości 12,00 m, odcinek równoległy do linii brzegowej 

12,00m). Poziom korony (pokładu) pomostu zaprojektowano na wysokości 143,75 tj 0,45 m nad rzędną 

lustra wody w Jeziorze Koleśne, która kształtuje się na poziomie 143,30. 

 

Zestawienie elementów 

01.płyta drogowa 3,0x1,5x0,15 m    2szt 

02.trap2,4x4,0 m     1kpl 

03.segment pokład drewniany styropian 2,4x8,0 m 1kpl 

05.balastr 200 kg     4kpl 

06.próg 2,4 m      1kpl 

07.łańcuch do balastu     4kpl 

08.drabinka 8 szczebli     1kpl 

 

Moduł jest skonstruowany na bazie stalowej ramy wypełnionej elementami wypornościowymi ze 

spienionego polistyrenu. Rama posiada system mocowań umożliwiający połączenie modułów w pomost 

pływający o bardzo różnorodnych konfiguracjach, ściśle dostosowanych do potrzeb użytkowników. Zaletą 
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systemu jest możliwość łatwych zmian w trakcie eksploatacji. System uzupełniają pomosty specjalne, 

drabinki kąpielowe. Przy masie modułu wynoszącej ok.1,4t transport i wodowanie nie wymaga 

specjalistycznego sprzętu i dużych nakładów finansowych, a możliwość łączenia elementów na wodzie 

daje duże możliwości kształtowania wymaganych konfiguracji. 

Konstrukcję pojedynczego modułu pokazano na rysunku. Projektowany moduł o wymiarach 6,0m x 2,4m 

8,0m x 2,4m zbudowany jest na bazie dwóch stalowych dźwigarów wzdłużnych, wykonanych jako profil 

gięty z blachy stalowej cynkowanej ogniowo. Dźwigary połączono stalowymi belkami poprzecznymi, 

stanowiącymi jednocześnie bazę do przeniesienia obciążeń od węzłów mocowań na konstrukcję tak 

utworzonego rusztu. Pokład modułu stanowią listwy z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo o 

gr. 32mm przykręcane do drewnianych dźwigarów, które opierają się na stalowych belkach poprzecznych. 

 

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 SST lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku 

ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie 

przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę i montaż  pomostu pływającego. 

Firma montująca pomosty winna przedstawić protokoły właściwego posadowienia (mocowania do dna) 

pomostu wystawiony przez osoby posiadające pozwolenie na prowadzenie prac podwodnych. Osoby 

nadzorujące montaż pomostów winny posiadać uprawnienia do kierowania robotami w branży 

konstrukcyjno- inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych. 

 

6. KONTROLA 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. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

w celu ich inspekcji. 

 Inżynier/Kierownik projektu 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, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 

i dopuści je do użycia 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 ponosi 

Wykonawca. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu 

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 ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

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

Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest kpl. wykonanego i odebranego pomostu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Pomosty pływające zostaną odebrane przez Zamawiającego po zamontowaniu w miejscach 

przeznaczenia. Przy odbiorze wymagane będą następujące dokumenty: 
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a) certyfikat wyporności pomostu 

b) atest Polskiego Rejestru Statków, 

c) aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami krajowymi lub 

europejskimi dla elementów wyposażenia pomostów. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 


