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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
1. WSTĘP.
1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA.
Rozbiórka budynku użytkowego przy ul. Smulikowskiego 7A w Warszawie.
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT.
Przedmiotem niniejszego opracowania są zbiory wymagań niezbędne do określenia standardu
i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu ich wykonania, właściwości materiałów i wyrobów
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania, robót wykonywanych w ramach prac
związanych z rozbiórką budynku użytkowego przy ul. Smulikowskiego 7A w Warszawie.
1.2.1. Opis stanu istniejącego.
Budynek przeznaczony do rozbiórki jest zlokalizowany w Warszawie, przy ulicy Smulikowskiego
7A (Działka Nr 60). Jest to budynek parterowy bez podpiwniczenia.
Budynek ścianą tylną (strona południowa) przylega do budynku przy ul. Dobra 14/16.
Teren przyległy przed budynkiem (strona północna) oraz strona wschodnia zajmują tereny zielone
podwórka posesji Smulikowskaiego 7A. Szczytem zachodnim budynek styka się z murem
granicznym między posesją Smulikowskiego 7A i Smulikowskiego 9. Fragment szczytu przylega
do posesji ul. Dobra 18/20 (Działka Nr 56). Na podwórko przed rozbieranym budynkiem nie ma
wjazdu. Wejście na podwórko prowadzi przez budynek Smulikowskiego 7A. Drugie wejście do
budynku rozbieranego znajduje się w ścianie graniczącą z posesją Dobra 18/20.
Dojazd dla samochodów jest możliwy wyłącznie od strony ulicy Dobrej przez działkę Nr 56.
Wskaźniki powierzchniowe:
- Kubatura
- Powierzchnia zabudowy -

325,4 m3
74,8 m2

1.2.2. Informacja ornitologiczna.
W trakcie wykonywania robót wewnątrz budynku i w jego otoczeniu nie stwierdzono śladów
gniazdowania ptaków i nietoperzy.
1.2.3. Dane szczegółowe.
Ściany i stropy.
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne budynku są konstrukcji murowanej z cegły pełnej ceramicznej.
Ścianki działowe wykonano z płyt gipsowo – kartonowych.
Strop nad przyziemiem ceramiczny.
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Dach.
Dach drewniany jednospadowy z odwodnieniem zewnętrznym. Pokrycie dachu z papy bitumicznej.
Odprowadzenie wody poprzez zewnętrzną rynnę wiszącą i 1 rurę spustową mocowane do elewacji.
Elementy wykończeniowe.
Drzwi zewnętrzne 2-skrzydłowe metalowe. Drzwi wewnętrzne i okna drewniane. Fragment
elewacji osłonięty sidingiem. Posadzki z płytek gres ułożone na szlichcie cementowej i na podłożu
z gruzobetonu.
Instalacje w budynku.
- elektryczna wewnętrzna oświetleniowa i gniazd wtykowych;
- podstawowa instalacja sanitarna w zapleczu sanitarnym;
Otoczenie budynku.
Teren podwórka na posesji ul. Smulikowskiego 7 A (działka Nr 60) jest urządzony, jako trawnik z
nasadzeniami krzewów ozdobnych. Teren przyległy do szczytu zachodniego budynku (Działka Nr
56) jest utwardzony kostką brukową betonową. Poziom podwórka ul. Smulikowskiego 7A jest
niższy o około 150 cm od poziomu podwórka ul. Dobra 18/20.
1.3. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I TYMCZASOWE.
-

Urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy wraz z maszynami.
Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami.
Pomiary w celu rozliczania robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów.
Działania ochronne zgodne z BHP.
Utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi.
Przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania lub składowania.
Usuwanie z placu budowy odpadów oraz likwidacja zanieczyszczeń wynikających z robót
wykonywanych przez wykonawcę.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umowy.
1.4. TEREN BUDOWY.
Teren, na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi, zwłaszcza przy bramie wejściowej i zakazami wstępu w sposób
zabezpieczający go przed wejściem osób niezatrudnionych na budowie.
Warunki BHP, zabezpieczenie ludzi, mienia i terenu
Ze względu na użytkowanie sąsiednich budynków mieszkalnych konieczne jest tymczasowe
wyłączenie z użytkowania fragmentów podwórek przyległych do rozbieranego budynku.
W tym celu projektuje się ogrodzenie strefy robót budowlanych niedostępnej dla osób postronnych,
a drogi ruchu koniecznego wyznacza się w bezpiecznej odległości od strefy rozbiórki.
Ogrodzenie strefy robót należy wykonać z siatki stalowej H=200 cm mocowanej do słupków
drewnianych i opatrzyć je stosownymi tablicami ostrzegawczymi. Ogrodzenie na działce Nr 56
musi
być
przestawne,
umożliwiające
przejazd
pojazdów
służb
specjalnych.
Przebieg linii ogrodzenia oraz przebieg trasy wywozu gruzu z rozbiórki przedstawiono graficznie
na mapie zagospodarowania terenu (Rys. Nr 1) w projekcie rozbiórki.
Z tras ruchu koniecznego należy systematycznie usuwać zanieczyszczenia powstałe przy wywozie
gruzu.
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Zabezpieczenia budynków przyległych.
Ze względu na prostą konstrukcję rozbieranego budynku oraz przyjętą technologię robót (rozbiórka
ręczna) jego rozbiórka nie będzie miała wpływu na konstrukcję budynków przyległych.
W związku z tym nie projektuje się ich specjalnego zabezpieczania. Należy jedynie osłonić okna
budynku przy ul. Smulikowskiego 7A. Osłony należy wykonać z folii budowlanej osłonowej.
Zaplecze budowy.
Organizacja i zakres robót wymaga minimalnego zaplecza budowy.
Składać się ono będzie z:
- kontenera na gruz;
- przewoźnej ubikacji typu „Toy-Toy”;
- baraku – szatni;
Kontener należy ustawić bezpośrednio w strefie rozbiórki tak, aby nie blokować drogi dojazdowej i
dróg manewrowych.
Uszkodzone trawniki na terenie zaplecza budowy należy zrekultywować.
Nawierzchnie na trasie wywozu gruzu oraz na stanowisku do załadunku gruzu należy odbudować.
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 i osób postronnych.
1.5. WARUNKI B.H.P. I OCHRONA P.POŻ. NA BUDOWIE.
Roboty wykonywane w ramach rozbiórki obiektu winny być prowadzone tak, aby:
- Nie naruszały interesów osób trzecich (właścicieli sąsiednich nieruchomości, gestorów
sieci).
- Nie wpływały negatywnie na zdrowie użytkowników.
- Nie wpływały negatywnie na środowisko naturalne.
W trakcie realizacji inwestycji możliwe są zagrożenia charakterystyczne dla procesu
technologicznego
Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może stanowić:
- montaż i demontaż rusztowań;
- praca na wysokości;
- demontaż konstrukcji dachu i ścian;
- możliwość utraty stateczności elementów konstrukcyjnych;
- transport gruzu i materiałów drobnicowych;
Dlatego niezbędne jest prowadzenie robót pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z
koniecznością przestrzegania przepisów BHP.
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.
Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót, należy do
obowiązków kierownika budowy i powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Pracownicy demontażu ścian i konstrukcji dachu powinni mieć doświadczenie oraz być
przeszkoleni w zakresie BHP.
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.
a) rusztowania powinny być systemowe, posiadające atest, montowane zgodnie z instrukcją
producenta i sprawdzane przed rozpoczęciem na nich prac;
b) przy robotach związanych z rozbiórką i pokryciem dachu należy zabezpieczać pracowników
specjalistycznymi linami i uprzężami asekuracyjnymi;
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c)

stosować robocze wyposażenie ochronne (odzież, rękawice, hełmy, stosownie do potrzeb
okulary ochronne, osłony spawalnicze itp.);
d) na tablicy budowy należy umieścić numery telefonów do Straży pożarnej, Policji
i Pogotowia Ratunkowego;
e) umożliwić wjazd na działkę pojazdów w/w służb;
f) na terenie budowy umieścić apteczkę z podstawowymi środkami i lekami;
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo i za wszelkie materiały i urządzenia
od daty wprowadzenia na budowę do daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru.
1.6. NAZWY I KODY.
Nazwy i kody przyjęto na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2151/2003 r. z dnia
16-12-2003 r., zmieniającego rozporządzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady w
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
CPV 45110000-1
CPV 45453000-7
CPV 45111291-4

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych.
Roboty remontowe i renowacyjne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

1.7. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.
Określenia i definicje podstawowych pojęć podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne
z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach.
2. MATERIAŁY - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót rozbiórkowych powinny spełniać
wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez
producentów.
Materiały nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji powinny mieć udokumentowaną
dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia
celu, któremu mają służyć.
Materiały, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą
Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
(Dz.U. z 2004 r, Nr 249 póz, 2497).
Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi
art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r., w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 Nr 198 poz. 2041).
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta
zawierającą:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;
identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę,
gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono
zgodność wyrobu budowlanego;
numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;
inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie
oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty
świadczące, że użyte materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą
Prawo Budowlane.
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 Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają
tych wymagań będą odrzucone.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów promieniotwórczych o natężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
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.
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i
wyroby, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia ich najnowszego
wydania. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Wykonawca usunie z terenu budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości i były
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
3. SPRZĘT - WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
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 Nadzoru 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 Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót powinien spełniać wymagania obowiązujące w
budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania BHP oraz posiadać instrukcję obsługi.
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
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4. TRANSPORT - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich środków transportu, dostosowanych
do wielkości i rodzaju przewożonych materiałów i urządzeń oraz warunków lokalnych.
Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się.
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 nie odpowiadające 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 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót objętych zamówieniem zgodnie z Umową,
oraz za jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz pozostałe dokumenty przekazane
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 dokumentacji przetargowej. O ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona zmian, uzupełnień lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacja projektową i ST.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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. 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.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz BHP w budownictwie.
W okresie trwania budowy i jej likwidacji Wykonawca będzie:
a) ściśle stosować 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.
b) stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska.
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
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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 nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Dla zachowania bezpieczeństwa w trakcie rozbierania poszczególnych elementów konstrukcji
budynku należy:
- elementy zdemontowane układać oddzielnie nie blokując komunikacji;
- elementy możliwe do transportu ładować bezpośrednio na środki transportu i sukcesywnie
wywozić z miejsca rozbiórki;
Prace rozbiórkowe budynku można rozpocząć w terminie określonym w pozwoleniu na rozbiórkę.
Roboty należy prowadzić pod stałym kierownictwem i nadzorem osoby posiadającej właściwe
uprawnienia budowlane. Kierownik budowy jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót
opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Prace należy prowadzić ściśle zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.
Nie dopuszcza się odstępstw od projektu szczególnie w zakresie technologii rozbiórki i
zabezpieczeń oraz rodzaju użytego sprzętu.
5.2. OGÓLNA TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH.
Rozbiórka obejmuje:
- cały budynek za wyjątkiem ściany szczytowej zachodniej poniżej poziomu stropu;
- drobne elementy architektoniczne przyległe do budynku na działce ul. Dobra 18/20;
Rozbiórce nie podlega ściana zachodnia budynku. Ścianę tę należy rozebrać tylko do poziomu
stropu. Pozostałą część należy pozostawić. Stanowić ona będzie (tak, jak obecnie) murek
graniczny między działkami nr 57, 60 i 56.
Ściany pozostałe rozebrać do głębokości 0,5 m poniżej poziomu terenu. Dół po rozebranym
budynku zasypać piaskiem kopalnianym z zagęszczeniem wibratorem płytowym.
Zasypkę zakończyć na głębokości 20 cm poniżej poziomu przyległego trawnika. Nie dopuszcza
się zasypywania dołu gruzem z rozbiórki.
Materiały z rozbiórki nie nadają się do ponownego wykorzystania. Całość elementów
zdemontowanych i gruz z rozbiórek należy usunąć z placu budowy i przekazać do utylizacji.
Prace rozbiórkowe będą prowadzone sposobem ręcznym z rusztowań przestawnych ustawionych
przy wszystkich dostępnych ścianach budynku oraz z pomostów roboczych opartych na ścianach.
Nie dopuszcza się rozbiórki mechanicznej.
Roboty powinny być prowadzone przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy robotach rozbiórkowych urządzenia
zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi
oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. Robót rozbiórkowych nie należy
prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie przejścia i przejazdy
znajdujące się w strefie prowadzonych robot rozbiórkowych muszą by w sposób odpowiedni
zabezpieczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane.
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Należy ograniczyć do minimum uciążliwość robót dla okolicznych mieszkańców, zwłaszcza, jeśli
idzie o hałas, zapylenie i transport gruzu.
Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia
się innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby należy stosować montażowe podparcia.
Ogólną technologię robót rozbiórkowych budynku ustala się następująco:
-demontaż stolarki drzwiowej – ręcznie;
- rozbiórka dachu – ręcznie z użyciem elektronarzędzi
- rozbiórka pokrycia i obróbek – ręcznie;
- rozbiórka ścian zewnętrznych i działowych – ręcznie;
- rozbiórka posadzek i podłoży – ręcznie z użyciem elektronarzędzi;
- załadunek gruzu ręcznie lub przy użyciu koparki kołowej;
- wywóz gruzu kontenerami lub samochodami samowyładowczymi;
5.3. SZCZEGÓŁOWA TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH.
Prace rozbiórkowe należy wykonywać w kolejności:
- ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki;
- zabezpieczenie okien budynku Smulikowskiego 7a;
- demontaż instalacji wewnętrznych;
- demontaż stolarki drzwiowej;
- rozbiórka dachu;
- rozbiórka stropu nad przyziemiem;
- rozbiórka ścian działowych i zewnętrznych;
- rozbiórka posadzek i podłoży;
- naprawy pozostawionych fragmentów ścian i ściany budynku przyległego;
- uporządkowanie terenu po rozbiórce;
- rekultywacja zieleni, odbudowa nawierzchni;
5.3.1. Demontaż instalacji wewnętrznych.
-

odłączenie zasilenia energetycznego budynku;
zabezpieczenie i oznakowanie złącza;
demontaż odbiorników i przewodów nieczynnej instalacji elektrycznej;
demontaż wewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z przyborami;

Przyłącza energetyczne poza budynkiem nie podlega rozbiórce. Jego wylot należy trwale zamknąć,
zabezpieczyć i oznakować.
5.3.2. Demontaż stolarki drzwiowej.
Skrzydła drzwiowe należy odciąć od zawiasów i zdemontować okucia. Elementy ślusarskie
poodcinać piłą tarczową. Elementy z demontażu należy posegregować według rodzaju materiału i
niezwłocznie usunąć z miejsca rozbiórki.
5.3.3. Rozbiórka pokrycia dachowego, dachu i stropu nad przyziemiem.
Pokrycie dachu z papy rozbierać tnąc ją na pasy wzdłuż dachu i usuwając na ziemię. Po rozebraniu
pokrycia rozebrać deskowanie i więźbę tnąc je na mniejsze elementy przy użyciu piły.
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Strop rozbierać przy użyciu elektrycznych młotów udarowych i pił tarczowych diamentowych
Zdemontowane elementy należy ładować na skrzynie środków transportowych lub do kontenera i
niezwłocznie wywozić z placu budowy.
5.3.4. Rozbiórka ścian wewnętrznych.
Rozbiórki ścian wewnętrznych wolno rozpocząć dopiero po zdemontowaniu konstrukcji
stropu.
Rozbiórkę ścian wewnętrznych należy prowadzić wyłącznie metodami ręcznymi. Gruz z rozbiórki
należy usuwać sukcesywnie poza budynek i ładować do kontenerów lub bezpośrednio na środki
transportu zewnętrznego. Dopuszcza się mechaniczny załadunek gruzu na środki transportu przy
użyciu koparki kołowej.
5.3.5. Rozbiórka ścian zewnętrznych.
Roboty należy prowadzić z rusztowań ustawionych wokół busynku. Ściany zewnętrzne należy
rozbierać przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Niedopuszczalne jest
dokonywanie rozbiórki przez podcinanie konstrukcji od dołu lub przecinanie i zwalanie
całych ścian. Należy ręcznie zdejmować poszczególne warstwy cegieł równomiernie na całej
długości ścian. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robot, w sposób
zabezpieczający przed pyleniem. Rozbiórkę ściany zewnętrznej szczytowej zachodniej
zakończyć równo z istniejącym murem granicznym posesji. Rozbiórkę pozostałych ścian
zakończyć na głębokości 0,5 m poniżej poziomu terenu przyległego.
5.3.6. Rozbiórka posadzek i podłoży.
Rozbiórkę tych elementów można rozpocząć po zakończeniu rozbiórki ścian działowych i
zewnętrznych. Posadzki należy rozebrać wraz z podłożami. Rozbiórki dokonać ręcznie przy użyciu
młotów elektrycznych.
5.3.7. Faza końcowa.
W fazie końcowej należy:
- zasypać piaskiem kopalnianym dół po rozebranym budynku;
- naprawić odkrytą ścianę budynku przyległego;
- wykonać obróbki na wierzchu ściany pozostawionej;
- przykryć zasypkę warstwą ziemi urodzajnej i wykonać trawniki;
- zdemontować ogrodzenie placu budowy;
- zlikwidować zaplecze i oznakowanie budowy;
- zrekultywować i uporządkować teren;
5.3.8. Uwagi końcowe.
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności.
Należy rygorystycznie przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach
rozbiórkowych, a w szczególności:
- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt;
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne;
- stosować środki zabezpieczające pracowników;
- zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych;
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Dla zachowania bezpieczeństwa w trakcie rozbierania poszczególnych elementów konstrukcji
budynku należy:
- sprzęt zmechanizowany oraz osoby w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem
zmechanizowanym powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną;
- elementy zdemontowane układać oddzielnie nie blokując komunikacji;
- elementy możliwe do transportu ładować bezpośrednio na samochody i sukcesywnie wywozić
z miejsca rozbiórki;
5.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO ROZBIÓRCE.
Rekultywacja terenu.
Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie należy zasypać dowiezionym piaskiem
kopalnianym. Piasek układać warstwami i zagęszczać wibratorem powierzchniowym. Zasypkę
zakończyć na głębokości 20 cm poniżej poziomu przyległego trawnika. Na zasypce z piasku
rozścielić warstwę ziemi urodzajnej grubości 20 cm i wykonać trawnik. Analogicznie, w
nawiązaniu do istniejących, wykonać trawniki na posesji ul. Dobra 18/20.
Ponadto teren w/w podwórek należy oczyścić z naniesionego piasku i resztek gruzu.
Nawierzchnię drogi wyjazdowej wywozu gruzu należy naprawić. Ze względu na brak na rynku
trylinki, z której obecnie wykonana jest ta droga projektuje się nawierzchnię z kostki brukowej
betonowej grubości 8 cm ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej i warstwie odsączającej z
piasku.
Projektowane elementy pokazano na planie zagospodarowania terenu po rozbiórce (Rys. Nr 2).
Naprawa ścian budynków przyległych.
Fragmenty ścian budynku przyległego ul. Dobra 14/16 odkryte w wyniku rozbiórki należy
naprawić. Należy także naprawić ścianę szczytową zachodnią budynku rozbieranego pozostawioną,
jako mur graniczny.
Projektuje się następującą technologię naprawy ścian:
- zamurowanie cegłami otworu drzwiowego;
- wymianę tynków;
- nakropienie tynków zaprawą cementową;
- wykonanie obróbki blacharskiej z blachy stalowej – ocynkowanej grub. 0,5 mm na
wierzchu pozostawionej ściany szczytowej zachodniej;
5.5. SEGREGACJA ODPADÓW, TRANSPORT I UTYLIZACJA.
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać.
Te, które mogą być wykorzystane, jako surowce wtórne, jak elementy metalowe, należy dostarczyć
do zbiornicy złomu. Pozostałe elementy wbudowane nie nadają się do ponownego wykorzystania.
Elementy te należy dowieźć do utylizacji na zorganizowanym wysypisku śmieci. Powstały gruz
należy odwieźć na zorganizowane wysypisko. Inne odpady pozyskane z rozbiórki należy wywieźć i
utylizować w sposób zgodny z ustaloną wcześniej klasyfikacją odpadów.
- złom metali odwieźć do składnicy złomu;
- drewno przekazać do spalarni komunalnej;
- papę i tworzywa sztuczne przekazać do utylizacji;
Transport gruzu powinien być prowadzony na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych.
Należy przewozić go samochodami ciężarowymi samowyładowczymi bądź skrzyniowymi
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką chroniącą przed
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odrywaniem się drobnych części lotnych. Należy też zabezpieczyć wyjazd z budowy przed
przenoszeniem na protektorach kół zanieczyszczeń z terenu rozbiórki na jezdnię przyległej ulicy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami
Zamawiającego, Dokumentacją Projektową, ST i Przedmiarem robót odpowiedzialny jest
Wykonawca robót.
Badania laboratoryjne materiałów prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inspektor Nadzoru.
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót
z Dokumentacją Projektową, Przedmiarem robót, ST i wymaganiami Zamawiającego.
Wszystkie pomiary i wyniki badan musza zostać opracowane na formularzach zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora.
Sporządza sie je w dwóch egzemplarzach - oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy.
Koszty badan kontrolnych jakości ponosi Wykonawca.
Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inspektora za
niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badan w niezależnym laboratorium.
Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnia wymagania Zamawiającego, to koszty tych badan ponosi
Inspektor, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego, Dokumentacją Projektową, Przedmiarem robót 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 lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
kosztorysowej i 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.
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8. ODBIÓR ROBÓT - WYMAGANIA DOTYCZĄCE

OCENY PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT.

W zależności od ustaleń roboty mogą podlegać następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
Ustaleń co do zakresu i zasadności przeprowadzenia w/w rodzajów odbioru Wykonawca dokona z
Inspektorem Nadzoru w dniu wprowadzenia na budowę.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – nie jest przewidziany
Odbiór częściowy – nie jest przewidziany.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez
Wykonawcę na piśmie i zgłoszone Inspektorowi Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacja Przetargową,
Przedmiarem robót i ST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych jeśli takie były
przeprowadzone.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych wówczas robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem sporządzonym z czynności odbioru końcowego robót jest protokół
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy powtórny
termin odbioru końcowego 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.
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) – polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące zostały wymienione w pkt. 1.3. niniejszego opracowania.
Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umowy.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
-

-

-

-

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami)
Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych
Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. J 321 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz 2086).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów
bud. 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 BIOZ (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 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 Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953 w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Bud. ogólne.
Polskie normy, normy branżowe oraz inne przepisy dotyczące prowadzenia robót i własności materiałów i
wyrobów.
Instrukcje montażu.
Instrukcje producentów materiałów i urządzeń.

Poza wymaganiami wynikającymi z w/w przepisów ogólnych, Wykonawca ma obowiązek
znać i stosować normy materiałowe dotyczące wbudowanych materiałów.
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