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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i odbioru  robót  przygotowawczych  i  rozbiórkowych  w  ramach  
Remontu budynku Urz ędu Gminy w Radłowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
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,  Ŝe  podstawowe  wymagania  będą  spełnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i
mające  na  celu  wykonanie  poszczególnych  robót  demontaŜowych  i  rozbiórkowych
zawartych  w  dokumentacji  technicznej  i  przedmiarze  koniecznych  do  wykonania
przed zasadniczymi robotami budowlanymi, a w szczególności:

Elewacja:

- montaŜ rusztowania fasadowego;

- zabezpieczenie okien folią budowlaną;

- demontaŜ parapetów;

- demontaŜ rur spustowych ;

- demontaŜ wszystkich elementów zamontaowanych do elewacji budynku;

- skucie tynków;

- demontaŜ krawęŜników i kostki brukowej;

- skucie istniejących schodów zewnętrznych;

- demontaŜ podbitki drewnianej.

Klatka schodowa:

- skucie posadzki i okładziny schodów z lastryko;

- demontaŜ skrzydeł drzwiowych;

- wykucie ościeŜnic drzwiowych;

- wykocie okna;

- wykucie otworów drzwiowych;

- zeskrobanie i zmycie starej farby

- demontaŜ grzejnika;

- demontaŜ rur.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST-00  „Wymagania ogólne”.
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz
za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY

Materiały nie występują

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  .

3.2. Sprzęt i narz ędzia do robót przygotowawczych i rozbiórkowych
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca
powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych,
ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie
moŜe powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów.
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Zastosowane elementy rusztowań muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty, muszę
przejść odpowiedni przegląd bezpośrednio przed montaŜem, być ustawione i odebrane
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z przepisami BHP.  

4. TRANSPORT
4.1.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  transportu  podano  w  ST-00  "Wymagania

ogólne" pkt. 4.  

4.2.Transport i składowanie materiałów
Do załadunku i transportu materiałów z rozbiórki naleŜy uŜyć takich maszyn i środków
transportu, jak:

� samochód samowyładowczy
� samochód skrzyniowy
� odpowiednie elektronarzędzia

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem
wszelkich środków ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach
rozbiórkowych.
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymag ania ogólne” .
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów
budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji
projektowej. 

� Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy wykonać bezwzględnie
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wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić narzędzia i sprzęt.
� Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych naleŜy przestrzegać wszystkich

obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie
przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.
Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzieŜ roboczą oraz kaski, okulary i
rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi.

� DemontaŜ istniejących parapetów naleŜy wykonać w sposób zapewniający ich
dalsze wykorzystanie. Po ich wyczyszczeniu naleŜy je przekazać
inwestorowi. 

� Materiały uzyskane z rozbiórek lub porządkowania placu budowy po
wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem zostaną usunięte w miarę postępu
robót. Wykonawca zagwarantuje, Ŝe wszystkie dodatkowe materiały i
produkty odpadowe uzyskane z rozbiórek oraz porządkowania placu budowy
są usuwane do zakładu gospodarki odpadami upowaŜnionego do ich
przyjęcia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, jeŜeli to
będzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne
potwierdzenie ich przekazania.

� Wykonawca zezwoli na wywóz materiału rozbiórkowego wyłącznie
odpowiednio wykwalifikowanym przewoźnikom i uzyska od tych
przewoźników pisemne potwierdzenie dotyczące lokalizacji ich miejsc
składowania. Tam, gdzie występują materiały skaŜone i produkty odpadowe
pochodzące z wyburzenia, powinny one zostać usunięte w sposób wskazany
przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  .
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót
rozbiórkowych.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Zasady obmiarowania
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiaru zgodnie z Przedmiarem robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagan ia ogólne” pkt. 8.
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano - MontaŜowych.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST-00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.SIWZ dla zadania: Termomodernizacja budynku szkoły w Dobrodzieniu przy
ulicy Oleskiej.

2.umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z
harmonogramem robót zatwierdzona przez Zamawiającego 

3.dokumentacja budowlana ww. zadania
4.normy
5.inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania

inwestycji.
Wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych musi być zgodne z:

a).Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

b).Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
póz. 844)

c).Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano-MontaŜowych.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.


