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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKI.

B.01.
Dotyczy: robót rozbiórkowych budynków garaŜowych
w Z.S.E. w Lesznie
1. Wstęp
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.
Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robót objętych SST.
Roboty których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynności
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek budynków garaŜowych w
Z.S.E. w Lesznie.
W zakres tych robót wchodzą:
B.01. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze ogólno – budowlane.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.
Określenia podstawowe w ST. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót w ST. Wymagania ogólne.
2. Materiały
Dla robót rozbiórkowych i przygotowawczych materiały nie występują.

3. Sprzęt
Do robót rozbiórkowych przewidzianych w dokumentacji moŜe być uŜyty sprzętelektronarzędzia oraz ręczny.
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4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki (w tym gruz), środkami transportu. PrzewoŜony
ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Transport materiałów z
rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora.
5.

Wykonanie robót

- UWAGA: śADNYCH ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIE

MOśNA WYKONYWAĆ BEZ UPRZEDNIEGO POTWIERDZENIA ZAPISEM W
DZIENNIKU BUDOWY PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.

Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy:
- teren budowy odizolować od czynnych pomieszczeń uŜytkowych, wywiesić tablice
ostrzegawcze i informacyjne,
- zdemontować wszystkie instalacje elektryczne, instalacje wod-kan., oraz wszystkie
inne przeznaczone do wymiany,
- przeszkolić pracowników w zakresie bhp.
Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
5.2.1.Roboty budowlane
Gruz i zbędne elementy wywieść w wskazane miejsce.
Teren budowy uporządkować i przygotować do prowadzenie poszczególnych robót
remontowo – budowlanych.
6. Kontrola jakości robót
7. Wymagania dotyczące robót rozbiórkowych podano w pkt. 5.
8. Obmiar robót
Roboty tynkowe i okładziny w m2 ścian lub sufitów, podciągi w rozwinięciu
Roboty murowe, ścianki działowe w m2, mury grube w m3.
Roboty posadzkowe, posadzki w m2, podłoŜa w m3.
Stolarka okienna i drzwiowa w szt.

9. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót
zanikających.
Do odbioru końcowego wykonawca powinien załączyć:
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Potwierdzenia utylizacji wytworzonego odpadu,
Karty przekazania odpadu na składowiska ,
Oświadczenia o wykonaniu robót z zachowaniem właściwych przepisów technicznych
i sanitarnych oczyszczeniu w sposób prawidłowy terenu z azbestu i przekazaniu
wytworzonego odpadu na składowisko i ich utylizacji,
10. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.
11. Uwagi szczególne

Podczas wykonywania prac wykonawca będzie odpowiadał za zabezpieczenie terenu
robót budowlanych.
Transport a w szczególności warunki dotyczące organizacji ruchu na terenie
wykonywania prac rozbiórkowych naleŜy kaŜdorazowo uzgadniać z wyznaczonym
pracownikiem Z.S.E.T. w Lesznie.
Podane poniŜej opisy mają na celu stworzenie właściwych warunków dla
Wykonawców do przygotowania prawidłowych pod względem organizacyjnym,
rzeczowym i cenowym ofert, które będą odpowiadały wymaganiom
Zamawiającego.
NaleŜy zwrócić uwagę, iŜ podane dane i opis prac w przedmiarze słuŜą do
przybliŜonego określenia zakresu robót, w trakcie oględzin terenowych
Wykonawca powinien dokonać weryfikacji danych.
12. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z:
1. zapisami Specyfikacji Technicznej
2. obowiązującymi przepisami w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)(Zmiany:
Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z
2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419),
rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004
roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest ( Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649 )
3. Sztuką budowlaną.
4. Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH.
1. Rozbiórka obiektu wraz z wywozem gruzu.
1.1. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn, środków transportu, kontroli jakości, odbiorów,
rozliczenia robót, dokumentów odniesienia - jak w części ogólnej.
Do podstawowych prac naleŜy:
1. Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z wywozem gruzu
2. Wywóz gruzu z terenu budowy.
3. Zdjęcie papy z konstrukcji drewnianej dachu i wywiezienie jej do utylizacji
Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, naleŜy ogrodzić i
oznakować tablicami ostrzegawczymi. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeŜeli zachodzi
moŜliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.
Roboty naleŜy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niŜej połoŜonych
kondygnacjach jest zabronione. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych naleŜy
stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez
podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych
sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza
strefą niebezpieczną. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania
długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich
umocowanie powinno być niezawodne. Teren budowy zaopatrzyć naleŜy w odpowiedni
sprzęt ratunkowy i przeciwpoŜarowy.

1.

DemontaŜ pokrycia z papy asfaltowej naleŜy rozbierać z rusztowań lub pomostu

roboczego, teren naleŜy wygrodzić.
2.

DemontaŜ płyt stropowych jak wyŜej.

3.

Po zdemontowaniu elementów konstrukcyjnych przystępujemy do demontaŜu ścian i

fundamentów Ŝelbetowych.
4.

Elementy betonowe rozkruszyć lub zbyć, jako elementy do wtórnego wbudowania.

5.

Teren rozbiórkowy naleŜy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.
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1.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i mienia przy wykonywaniu
robót rozbiórkowych.
1. ZagroŜenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas rozbiórki to:
1.1.

Prowadzenie prac na wysokości powyŜej 5m, a w szczególności:

- wykonanie demontaŜu pokryć dachowych, konstrukcji dachów, z uwagi
na moŜliwość upadku z rusztowań lub bezpośrednio z demontowanych elementów obiektów
budowlanych,
- wykonanie zasypywania z warstwowym zagęszczeniem wykopów fundamentowych o
ścianach pionowych bez podparcia o głębokości poniŜej i 1,2m oraz wykopów o bezpiecznym
nachyleniu ścian o głębokości 3,0m z uwagi na moŜliwość przysypania ziemią.
1.2.

Wykonanie prac z udziałem dźwigu z uwagi na moŜliwość wystąpienia

niebezpieczeństwa związanego z zerwaniem się transportowanych elementów podlegających
demontaŜowi oraz z uszkodzeniem dźwigu.
1.3.

Wykonywanie prac z udziałem innego sprzętu i maszyn budowlanych z uwagi na

moŜliwość ich uszkodzenia podczas prac demontaŜowych.
2.

Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

rozbiórkowych, a w szczególności robót szczególnie niebezpiecznych:
2.1.

Przed przystąpieniem do prac kierownik rozbiórki jest obowiązany zapoznać

wszystkich pracowników z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. nr
47 poz. 401 ).
2.2.

Przed przystąpieniem do wykonania robót szczególnie niebezpiecznych niezbędne

jest dokonanie skrótowego, powtórnego zapoznania się z zasadami BHP dla konkretnych
czynności i wytypowanych pracowników.

3.

Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia:
3.1.

Rozmieścić tablice ostrzegawcze.

