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M.23.55.07.00 WYMIANA POMOSTU PRZ

A DREWNIANEGO

M.23.55.07.31 WYMIANA POMOSTU PRZ

A DREWNIANEGO - NAD WOD

1. Wst p.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z
remontem mostu w ci gu drogi nr 103658 R relacji Kosówka – Zabrnie Szczuci skie w km
1+510.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuj :
a) rozebranie pomostu drewnianego (pok ad górny i dolny, opaski bezpiecze stwa/chodniki,
belki poprzeczne)
b) wykonanie pomostu drewnianego z materia u nowego ( belki poprzeczne, pok ad dolny i
górny, opaski bezpiecze stwa/chodniki )
c) impregnacj drewna
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako

ich wykonania i zgodno

z SST,

przedmiarem robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.2. Przekazanie placu budowy – Inspektor Nadzoru przekazuje protokolarnie Wykonawcy
plac budowy, dziennik budowy i ksi

obmiarów.
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1.5.3. Wykonawca nie mo e wykorzystywa

b dów lub opuszcze

w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru, który
dokona odpowiednich poprawek.
1.5.4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b
1.5.5. Dane okre lone w przedmiarze robót i SST b

zgodne z SST.

uwa ane za warto ci docelowe, od

których dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy
materia ów i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa blisk zgodno
okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog

z

przekracza dopuszczalnego

przedzia u tolerancji.
1.5.6. Je li zosta a okre lona warto

minimalna lub warto

maksymalna tolerancji albo obie

te warto ci, to roboty powinny by prowadzone w taki sposób aby cechy tych materia ów lub
elementów budowli nie znajdowa y si

w przewa aj cej mierze w pobli u warto ci

granicznych.
1.5.7. W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b
nie zadawalaj ca jako

w pe ni zgodne z SST i wp ynie to na

elementu budowli, to takie materia y zostan zast pione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.8. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu a do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa
tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak : wygrodzenia, o wietlenie, sygna y i znaki
ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne rodki niezb dne dla
ochrony robót, bezpiecze stwa pojazdów i pieszych.
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce winny spe nia warunki sta ej
widoczno ci w dzie i w nocy i powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest
czony w cen kontraktow .
Przewiduje si zamkniecie ruchu podczas wykonywania robot remontowych.
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1.5.9. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego i zapewni spe nienie nast puj cych warunków
zabezpieczaj cych przed :
- zanieczyszczeniem cieków wodnych odpadkami, py ami, paliwami, olejami, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza py ami itp.
- przekroczeniem dopuszczalnych norm ha asu
- mo liwo ci powstania po aru
Op aty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm okre lonych w odpowiednich
przepisach dotycz cych ochrony rodowiska obci aj Wykonawc .
1.5.10. Ochrona przeciwpo arowa.
Wykonawca b dzie przestrzega przepisów ochrony p-poz.
Wykonawca b dzie utrzymywa

sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy na terenie placu budowy.
Materia y atwopalne b

sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dost pem osób niepo danych.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.11. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowi zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w asno ci
publicznej i prywatnej.
Je eli w zwi zku z zaniedbaniem, niew
koniecznych dzia

ciwym prowadzeniem robót lub brakiem

ze strony Wykonawcy nast pi uszkodzenie lub zniszczenie w asno ci

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzon
asno . Stan naprawionej w asno ci powinien by nie gorszy ni przed powstaniem
uszkodzenia.
1.5.12 Bezpiecze stwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów dot. bezpiecze stwa i
higieny pracy w szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba

aby personel nie

wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spe niaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych.
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2. Materia y.
2.1. ród a uzyskania materia ów.
ród a uzyskania wszystkich materia ów powinny by

wybrane przez Wykonawc

z

wyprzedzeniem przed rozpocz ciem robót.
Przed zaplanowanym terminem u ycia materia ów Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce ród a uzyskania, wiadectwa jako ci i karty
technologiczne ich stosowania.
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z placu
budowy.
Ka dy rodzaj robót w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materia y,
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko licz c si z jego nie przyj ciem i niezap aceniem.
Wykonawca jest zobowi zany do sk adowania i przechowywania materia ów w sposób
zapewniaj cy zachowanie ich jako ci i przydatno ci do robót oraz by y dost pne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.
2.2. Materia em do wykonania pok adu górnego winny by bale gr. 50 mm impregnowane
powierzchniowo i przybijane gwo dziami d ugo ci 2-2,5 krotnej grubo ci przybijanego
elementu. Tarcica iglasta wg. PN-75/D-96000 i PN-82/D-94021 co najmniej redniej klasy
jako ci.
Wed ug Polskiej Normy PN-92/S-10082 zalecana do budowy pok adu górnego jest klasa
drewna K21 lub K27.
2.3. Materia em do wykonania pok adu dolnego winny by bale gr. 100 mm obrzynane,
impregnowane wg bnie.
Tarcica iglasta wg. PN-75/D-96000 i PN-82/D-94021 klasy wyborowej. Wed ug Polskiej
Normy PN-92/S-10082 zalecana do budowy pok adu dolnego jest klasa drewna K27.
Gwo dzie do przybijania poszczególnych elementów d ugo ci 2-2,5 krotnej grubo ci bala.
2.4. Materia em do wykonania belek poprzecznych winny by belki iglaste grubo ci 220 x 220
mm najwy szej klasy jako ci wg. PN-92/D-95017 impregnowane wg bnie. Wed ug Polskiej
Normy PN-92/S-10082 zalecana do budowy poprzecznic jest klasa drewna K39.
Przymocowanie bali do d wigarów rubami M16, nakr tki sze ciok tne, podk adki pod by i
nakr tki kwadratowe o boku d . min. 63 mm i grubo ci min. 4 mm. Do mocowania
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poprzecznic mo na u

rub i podk adek z odzysku, pod wyj tkiem e s w dobrym stanie

technicznym, w innym wypadku nale y wymieni na nowe.
2.5. Materia em do wykonania opasek bezpiecze stwa (chodnik) winny by bale gr. 50 mm
impregnowane powierzchniowo. Tarcica iglasta wg. PN-75/D-96000 i PN-82/D-94021 klasy
wyborowej. Wed ug Polskiej Normy PN-92/S-10082 zalecana do budowy chodników jest
klasa drewna K27.
2.6. Materia em do przykrycia poprzecznic winna by papa wg. PN-89/B-27617, mocowana
do poprzecznic gwo dziami papowymi.
2.7. Materia do impregnacji (impregnat) powinien charakteryzowa si :
- du
- trwa

toksyczno ci czyli zdolno ci niszczenia grzybni
ci w drewnie, czyli nie ulatnianiem si w powietrzu i nie wyp ukiwaniem w wodzie

- zdolno ci mo liwie g bokiego wnikania w drewno
- nieszkodliwo ci dzia ania na drewno, ruby, gwo dzie
- nieszkodliwo ci dla ludzi
Impregnat powinien by przechowywany w fabrycznych opakowaniach zaopatrzonych w
odpowiednie informacje dotycz ce zawarto ci.
3. Sprz t.
3.1. Dobór sprz tu do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowa
jako

robót okre lon SST.

Sprz t b

cy w asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by stale

utrzymywany w dobrym stanie technicznym, b dzie odpowiada wymaganiom ochrony
rodowiska i przepisom dotycz cym jego u ytkowania, oraz b dzie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
3.2. Pomocniczy sprz t pozostawia si do wyboru Wykonawcy pod warunkiem e :
- nie zostanie obni ona jako

i nie zwi kszy warto ci robót

- b dzie sprawny technicznie i b dzie odpowiada warunkom BHP o ochrony rodowiska
- Wykonawca uzyska akceptacj Inspektora Nadzoru
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4. Transport.
4.1. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które nie
wp yn niekorzystnie na jako

wykonania robót i w

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b

ciwo ci przewo onych materia ów.

spe nia wymagania dotycz ce przepisów

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci

na osie i innych parametrów

technicznych.
Wykonawca b dzie usuwa

na bie co i na w asny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.
4.2. Wybór rodków transportu pozostawia si do decyzji Wykonawcy.
5. Wykonanie robót.
5.1. Wszystkie roboty obj te kontraktem powinny by zgodne z wymaganiami okre lonymi w
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi pe

odpowiedzialno

za jako

wykonania wszystkich elementów i

rodzajów robót wchodz cych w sk ad zadania budowlanego.
5.2. Organizacja ruchu.
Planuje si zamkniecie ruchu na czas wykonania robót remontowych.
5.3. Roboty nale y wykona w zakresie ilo ciowym okre lonym w przedmiarze robót ( lepy
kosztorys ).
5.4. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji robót Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczenia nast puj cych dokumentów budowy:
- ksi gi obmiarów
- dokumentów okre laj cych jako

stosowanych materia ów (atestów).

5.4.1. Ksi ga obmiaru.
Jest dokumentem budowy, w którym dokonuje si
zestawie

okresowych obmiarów, wylicze

wykonanych robót w uk adzie asortymentowym zgodnie z SST i

lepym

kosztorysem.
Ksi

i

obmiarów prowadzi Kierownik Budowy.

Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inspektora Nadzoru stanowi podstaw do rozlicze .
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5.5. Wymiana pomostu.
Roboty zwi zane z wymian pomostu (wszystkie elementy drewniane) nale y wykona w
czasie okre lonym w harmonogramie robót – który wykonawca przed

y Inspektorowi.

5.5.1. Pok ad górny.
Pok ad górny z bali 50 mm impregnowanych powierzchniowo przed wbudowaniem. Styki bali
nale y wykona po rodku mostu. Pok ad górny nale y uk ada w tzw. jode

.

5.5.2. Pok ad dolny.
Pok ad dolny z bali obrzynanych 100 mm impregnowanych wg bnie. Bale winny by
uk adane w odst pach 2-3 cm rdzenn stron do góry.
5.5.3. Belki poprzeczne.
Belki poprzeczne (poprzecznice) z bali grubo ci 220 mm impregnowane wg bnie.
ruby mocuj ce wraz z podk adkami nale y obsadzi tak aby góra ba równa a si
powierzchni

bala. Wyci te gniazda zaimpregnowa . Belki nale y pokry

w-w

z

papy

izolacyjnej i przymocowa gwo dziami papowymi.
5.5.4. Bezpiecznik ( kraw nik).
Bezpiecznik nale y wykona z bali 50 mm impregnowanych powierzchniowo posadowionych
na beleczkach równie impregnowanych powierzchniowo.
5.6. Impregnacja drewna.
Impregnacje drewna przewa nie wykonuje si impregnatami solnymi lub olejowymi.
Impregnaty solne s produkowane jako mieszaniny soli do wykonania roztworów wodnych
lub jako koncentraty do rozcie czania wod . Preparaty solne w zale no ci od sk adu
chemicznego mog barwi drewno. Przy impregnacji metodami bezci nieniowymi s abo
wnikaj w drewno suche, a dobrze (g boko i w du ej ilo ci) w drewno wilgotne.
Impregnaty olejowe i olejowo – rozpuszczalnikowe s produkowane na bazie olejów w
procesach przeróbki w gla oraz ropy naftowej. Drewno impregnowane impregnatami
olejowymi powinno by przynajmniej powietrzno – suche.
Ochrona elementów drewnianych przed korozj .
Ze wzgl du na skuteczno

i g boko

wnikania rodka impregnacyjnego rozró nia si dwie

zasadnicze grupy metod zabezpieczenia drewna:
- grupa metod impregnacji powierzchniowej
- grupa metod impregnacji g bokiej (wg bnej)
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Impregnacj powierzchniow stosuje si w odniesieniu do
- pok adu górnego jezdni, chodników i kraw ników
- elementów por czy
- g ównych elementów pomostu drewnianego – belek g ównych, poprzecznic i pok adu
dolnego tylko za zgod In yniera.
Do impregnacji powierzchniowej stosuje si

impregnaty solne oraz olejowe. Wybór

impregnatu z szerokiej gamy dost pnej obecnie na rynku zale y od Wykonawcy i musi by
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Wilgotno

drewna przeznaczonego do impregnacji

zale na jest od rodzaju u ytego impregnatu i musi odpowiada wymaganiom zawartym w
karcie technicznej impregnatu.
Metody impregnacji powierzchniowej:
- Metoda smarowania: polega na dwukrotnym pokryciu powierzchni drewna impregnatem
za pomoc szczotek lub p dzli
- Metoda opryskiwania: polega na dwukrotnym pokryciu powierzchni drewna impregnatem
za pomoc opryskiwaczy lub aparatów do natryskowego malowania
- Metoda krótkotrwa ego moczenia polega na zanurzeniu drewna w rodku impregnacyjnym
na okres kilku godzin. Moczenie drewna w impregnacie najlepiej jest przeprowadzi w
specjalnych wannach lub basenach zabezpieczonych od góry pokryw .
Impregnacj g bok (wg bn ) drewna stosuje si najcz ciej w odniesieniu do elementów
podpór, belek g ównych i poprzecznych oraz pok adu dolnego.
Metody impregnacji g bokiej (wg bnej) drewna:
- Metoda k pieli d ugotrwa ej: polega na zanurzeniu drewna w impregnacie na okres kilku
dni (zazwyczaj od 3 do 7 dni)
- Metoda k pieli gor co - zimnej: polega na naprzemiennym moczeniu drewna w
impregnacie gor cym (60 – 90oC) przez 2 – 4 godz. I w impregnacie zimnym (30 – 40oC)
przez 1 – 2 godz.
- Metoda impregnacji pod ci nieniem: jest przeprowadzana w specjalnych zak adach
(nasycalniach) sposobem przemys owym.
- Metoda polegaj ca na wprowadzeniu w drewno impregnatu sproszkowanego.
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Impregnacj drewna nowo wbudowywanego powinno si wykona przed przyst pieniem do
robót. Niedopuszczalne jest wykonanie impregnacji drewna nowo wbudowywanego poprzez
jednostronne spryskanie lub posmarowanie powierzchni impregnatem. Poprzecznice i bale
pok adu dolnego powinny by dostarczone na budow ju zaimpregnowane.

6. Kontrola jako ci robót.
6.1. Bezpo redni kontrol nad prawid owo ci wykonania sprawuje kierownik robót.
6.2. Za jako

stosowanych materia ów i wykonanych robót oraz ich zgodno

z

wymaganiami SST i poleceniami Inspektora Nadzoru odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
6.3. Wymagane atesty materia owe powinny okre la w sposób jednoznaczny ich cechy.
6.4. Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem robót.
6.4.1. Sprawowanie kontroli nad prawid owo ci wykonywanych robót b dzie polega na :
- ocenie wizualnej, zgodno ci w zakresie kompletno ci i wymaga okre lonych w p-kcie
5 niniejszej SST
- sprawdzeniu przez obmiar podstawowych parametrów geometrycznych i ilo ciowych
6.5. Sprawowanie kontroli nad jako ci materia ów.
6.5.1. Sprawowanie kontroli nad jako ci stosowanych materia ów b dzie polega na :
- ocenie wizualnej
- sprawdzeniu wymaganych wiadectw jako ci.
7. Obmiar robót.
7.1. Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.
7.2. Obmiary robót zakrywanych b

dokonywane przez Inspektora Nadzoru przy udziale

Wykonawcy.
7.3.

Wyniki obmiaru b

kosztorysem ofertowym.

wpisywane do „ksi gi obmiaru” w uk adzie zgodnym z
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8. Odbiór robót.
8.1. Podstaw do oceny jako ci i ilo ci odbieranych robót zgodnie z SST s badania i pomiary
wykonane zarówno w czasie realizacji jak i po zako czeniu robót oraz ogl dziny podczas
dokonywania odbioru.
8.2.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie

umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
post pu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3. Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do
ich ilo ci, jako ci i warto ci.
Odbioru ko cowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w terminie
ustalonym w warunkach kontraktu, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
8.4.

Do odbioru ko cowego, Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce

dokumenty :
- szczegó owe specyfikacje techniczne
- dziennik budowy i ksi

obmiaru

- atesty jako ciowe wbudowanych materia ów
- o wiadczenie kierownika budowy o poprawno ci wykonania robót
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego.
8.5. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ko cowym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem
zasad odbioru ko cowego.
9. Podstawa p atno ci.
9.1. Podstaw p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc za jednostk
obmiarow dla danej pozycji lepego kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji lepego kosztorysu b dzie uwzgl dnia wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si na jej wykonanie okre lone dla tej roboty w pkt. 9 SST.
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Cena jednostkowa b dzie obejmowa :
- robocizn bezpo redni
- warto
- warto

materia ów wraz z kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania
pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na teren budowy i z

powrotem, monta i demonta )
- koszty po rednie w sk ad których wchodz koszty ogólne budowy jak p ace personelu,
koszty urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotycz ce oznakowania i
zabezpieczenia robót, wydatki dotycz ce BHP i ubezpieczenia budowy, koszty zarz du
przedsi biorstwa Wykonawcy.
- zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu u innych wydatków
mog cych wyst pi w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym.
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mo liwo

za dan

pozycj

w kosztorysie

dania dodatkowej zap aty za wykonanie

robót obj tych pozycj kosztorysow .

10. Przepisy zwi zane.
10.1. Wytyczne zlecania robót w drodze przetargu
10.2. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich
10.3 Mosty drewniane. WK . Warszawa 2006
10.4. Polskie normy.
PN - 92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

