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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i wyburzeniowych budynku magazynowego zlokalizowanego na działce nr 3/155, 3/35 obręb
0012 Przecław gm. Kołbaskowo, będącego własnością Gminy Kołbaskowo
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót rozbiórkowych i wyburzeniowych budynku magazynowego zlokalizowanego na działce nr 3/155, 3/35 obręb
0012 w Przecław gm. Kołbaskowo, będącego własnością Gminy Kołbaskowo.
1.3. Podstawy formalne realizacji rozbiórki
Rozbiórka realizowana będzie na podstawie decyzji pozwolenia na budowę oraz dokumentacji technicznej „
Projekt rozbiórki budynku magazynowego” sporządzonego przez Pracownię Architektoniczną DEKTON,
71-552 Szczecin ul. Królewicza Kazimierza 2/i/3
Zamawiający dysponuje projektem rozbiórki budynku.
1.4. Określenia podstawowe :
Ilekroć w ST jest mowa o :
Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę , rozbudowę , nadbudowę obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie , montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń , w której prowadzone są
roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.
Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć z pozwolenie na budowę wraz
z załączonym projektem budowlanym ( lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do
wykonania robót rozbiórkowych ) dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby rysunki służące realizacji robót budowlanych, książki obmiarów.
Inspektorze nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego , upoważniona do nadzoru nad
realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Reprezentuje
on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych
robót , bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających , jak
również przy odbiorze końcowym robót.
Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywanych w celu weryfikacji ich
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości
robót dodatkowych i technologicznych, nie objętych przedmiarem.
Odbiory - badania i kontrola zgodności robót z umową i specyfikacją.
odbiór końcowy obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności zwanych
z odbiorem
ostatecznym polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
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obiektu budowlanego i przekazaniu do Zamawiającemu przez grupę osób o odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Odbioru dokonuje sie po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót i dostarczeniu dla Zamawiającego dokumentacji odbiorowej. Warunkiem odbioru
jest też zagospodarowanie i uporządkowanie terenu przez Wykonawcę.
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających ich szczegółowy opis, oraz wskazanie ST z wyliczeniem i zestawieniem jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, i aprobatach
technicznych i ST.
Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
Wyrób budowlany -wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposób trwały,
o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym
budowlom spełnianie wymagań podstawowych, co określenie jest art. 10. Prawa budowlanego
(Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co określone jest art. 2. Ust. 1., art. 4. I art.
5.Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881), jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw
wyrobów pojedynczych, lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów , usług i robót
budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych.
1.5. Dane informacyjne – ogólna charakterystyka budynków i budowli objętych rozbiórką
Adres nieruchomości:
Przecław gm. Kołbaskowo
działka nr 3/155, 3/35 obręb 0012 Przecław gm. Kołbaskowo
Nieruchomość stanowi własność Gminy Kołbaskowo
Charakterystyka budynków:
Budynek magazynowy – wolnostojący, w bardzo złym stanie technicznym, , dwukondygnacyjny,
•
niepodpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjne murowanej.
Ściany konstrukcyjne i fundamentowe - z cegły ceramicznej gr 25 i 38 cm.
Dach – o konstrukcji drewnianej ( dźwigary kratowe) z podsufitką , kryty papą asfaltową – częściowo zawalony.
Stropy nad przyziemiem ceramiczny –odcinkowy na belkach stalowych opartych na podłużnych podciągach
z belek stalowych .
Fundamenty ceglane.
.
- długość: ok. 53,62 m
- szerokość: ok. 18,21 m
- wysokość: ok. 9,0 m
- powierzchnia zabudowy: ok. 976,42 m2
.

1.6. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie rozbiórki obiektów.
Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe polegają na całkowitej likwidacji obiektu budowlanego i obejmują
niżej wymienionym zakresie prac:
1. Czynności wykonywane przez Zamawiającego.
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a) Zgłoszenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczęcia prac wraz z
załączeniem oświadczenia Kierownika Budowy o objęciu obowiązków.
b) Sprawdzenie i unieczynnienie mediów w likwidowanych obiektach, otrzymanie zaświadczeń o
odcięciu mediów.
c) wykreślenie obiektu z geodezyjnej ewidencji budynku poprzez zgłoszenie likwidacji obiektów w
Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach.
2. Czynności wykonywane przez Wykonawcę.
a) Wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przez Wykonawcę prac;
b) ogrodzenie placu budowy;
c) wykonanie robót zabezpieczających wraz z wydzieleniem pasów komunikacyjnych, stref niebezpiecznych w obrębie nieruchomości;
d) rozbiórkę budynku wraz z fundamentami
e) segregacja odpadów
f) wywóz i utylizację materiału porozbiórkowego;
g) wykonanie niwelacji i wyrównanie powierzchni terenu rozbiórki z uzupełnieniem gruntu po fundamentach;
h) opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z aktualizacją mapy zasadniczej
i) przedłożenie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego, zawierającego pełną dokumentację powykonawczą rozbiórki (zgłoszeniami, protokołami, oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu,
kartami odpadów);
j) poniesienie przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych opłat związanych z robotami rozbiórkowymi.
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT
UWAGA !!!
1.
Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się osobiście z placem budowy i w swojej
kalkulacji przyjąć wszystkie prace niezbędne do wykonania zadania.
2.
Wykonawca we własnym zakresie zagospodaruje gruz ( ceglany, kamienny i betonowy nadający się do recyklingu.
3.
Odpady bitumiczne zutylizuje na własny koszt i przekaże Zamawiającemu dokument przyjęcia
tych materiałów do utylizacji.
4.
Odpady nietoksyczne takie jak wełna mineralna, płyty gipsowo-kartonowe, odpady PCV Wykonawca zutylizuje na własny koszt.
5.
Drewno rozbiórkowe Wykonawca zagospodaruje na własny koszt.
6.
Stal z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje na własny koszt.
7.
Pożytki z zagospodarowanych odpadów należą do Wykonawcy.
2.1 Postanowienia ogólne
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien:
- przeprowadzić ocenę konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów budynku, rozeznać jego
otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, zapoznać się z lokalizacja mediów.
- sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz przedłożyć go Zamawiającemu.
- odpowiednio przygotować i zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną.
Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie ochrony
środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż. oraz zapewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej.
Istniejący obiekt winien być rozbierany z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, Teren rozbiórki
należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaż wszystkich elementów obiektu oraz za przekazanie materiałów z rozbiórki do utylizacji lub na składowisko odpadów. Wykonawca robót na zakończenie
zadania, winien przekazać Zamawiającemu kartę przekazania odpadu na wysypisko.
Wszystkie szkody wyrządzone osobom postronnym podczas trwania prac będą zabezpieczane z polisy Wykonawcy robót.
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.
2.2. Przekazanie terenu budowy (rozbiórki)
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.3. Zgodność robót z dokumentacją i ST
Specyfikacja Techniczna, przedmiar robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią dokumentację załączoną do umowy, a wymagania wyszczególnione w nich są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić osobę , która dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z przekazaną dokumentacją.
Wielkości określone w przekazanej dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
2.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe
urządzenia i zabezpieczenia ruchu na terenie objętym rozbiórką. Wykonawca w razie konieczności uzgodni i
wprowadzi tymczasową organizację ruchu na odcinkach styku z przyległymi drogami publicznymi. Wykonawca zabezpieczy tereny przyległe przed negatywnym wpływem prowadzonych prac. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia
do daty potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić zadowalający stan wykonanych robót przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń, powietrza, wód gruntowych i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Stosując sie do tych wymagań
będzie miał szczególny wzgląd na:
• lokalizacje magazynów i składowisk,
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
Wszelkie materiały nie nadające sie do powtórnego wykorzystania lub określone w Specyfikacjach Technicznych zostaną wywiezione na składowisko. Wykonawca w cenie usunięcia w/w materiałów winien
uwzględnić koszty utylizacji materiałów odpadowych i inne koszty związane z tą działalnością (np. opłaty za
wysypisko).
2.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca bezie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
2.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem Robót sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót.
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Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z prowadzenia
robót rozbiórkowych tj urazy mechaniczne i upadek z wysokości.
Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagane określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników
oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudowa mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W strefach
niekorzystnego wpływu prowadzonych robót, Wykonawca winien prowadzić roboty tak, aby skutki jego
działalności nie wpłynęły na stan techniczny obiektów sąsiadujących z terenem budowy.
2.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będziew pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. (w szczególności: rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169
poz. 1650).
2.10. Plan BIOZ
Kierownik robót Wykonawcy przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest sporządzić Planu Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót.
Szczegółowy zakres i formę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy sporządzić w oparciu o
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)
2.11. Materiały
Zagospodarowanie całkowitej ilości materiału porozbiórkowego leży po stronie Wykonawcy.
Nie przewiduje się odzysku materiałów ściennych i stropowych oraz tych które wykonane zostały z kamienia i cegły. Czysty gruz budowlany może zostać zagospodarowany w dowolny sposób przez wykonawcę.
Materiały rozbiórkowe podlegają segregacji (osobno gruz ceglany i betonowy, metale, płyty azbestowo –
cementowe szkło, wyroby papowe, drewno oraz tworzywa sztuczne)
2.12. Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie zagrozi środowisku naturalnemu oraz sąsiadującym z budową obiektom. Wykonawca powinien posługiwać sie sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Sprzęt i narzędzia używane na budowie powinny być
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spełniać wymagania okre-
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ślone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane
w stanie
zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane
tylko przez przeszkolone osoby. Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami, oświetleniem oraz pomostami zabezpieczającymi przy budynkach mieszkalnych.
2.13. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji w terminie przewidzianym umową. Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać sie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt ,wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. W przypadku transportu przedmiotów wielkogabarytowych lub przy obciążeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na własny koszt zgody na przejazd takiego transportu.
.
3. WYKONANIE ROBÓT
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków niniejszej specyfikacji technicznej, przedmiaru robót i zasad sztuki budowlanej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przekazaną dokumentacją i wymaganiami stawianymi
przez Zamawiającego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
3.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
a) miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,
b) zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
c) teren prac rozbiórkowych należy odgrodzić ogrodzeniem budowlanym pełnym na całym obwodzie placu
budowy,
d) teren rozbiórki należy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach.
Na całym obszarze objętym opracowaniem podczas robót rozbiórkowych zastosowanie maja przepisy BHP
prac rozbiórkowych,
e) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych bezwzględnie należy sprawdzić odcięcie wszystkich mediów (tj. wodę, energie elektryczna). Zamawiający przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych uzyska
pisemne zaświadczenia o odcięciu mediów od ich dostawców.
f) Przed przystąpieniem do prowadzenia robót rozbiórkowych bezwzględnie należy oznakować przebieg
sieci dostawcy mediów w obrębie prowadzonych prac. Sprawdzić i zabezpieczyć w sposób trwały wszystkie
studnie kanalizacyjne, włazy. Od chwili prowadzenia robót rozbiórkowych przez cały czas ich trwania aż do
całkowitego ich zakończenia wymaga sie stałego monitorowania terenu rozbiórki oraz zabezpieczenia przed
dostępem na jego teren osób nieupoważnionych,
g) Oznakować odpowiednio wjazd i wyjazd z placu budowy,
3.3. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do
zakończenia i odbioru bezusterkowego robót. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca
winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie sie osób nieupoważnio-
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nych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i
na terenie budowy będzie utrzymany przez Wykonawcę na jego koszt przez cały okres trwania budowy.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje.
Wykonawca odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko.
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu z
Inwestorem. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót. Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione z Cenie Kontraktu.
3.4. Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie rozbiórki.
Przy pracach rozbiórkowych proponuje się używać takiego sprzętu jak:
- koparka wyburzeniowa z zamontowanymi nożycami hydraulicznymi krusząco-tnącymi oraz młotami udarowymi montowanymi do ramienia koparki,
- ładowarka kołowa,
- samochody samowyładowcze
- palniki gazowe do cięcia konstrukcji stalowych i zbrojenia
W trakcie prac należy zapewnić ciągłe polewanie wodą gruzu i rozbieranych obiektów w celu uniknięcia
powstania kurzu.
Materiały odpadowe w trakcie rozbiórki segregować, przycinać do gabarytów posiadanego transportu i wywozić na legalne składowiska odpadów. Niedopuszczalne jest zanieczyszczani i niszczenie przyległych dróg.
Transport samochodowy powinien być tak zorganizowany, aby nie zanieczyszczać drogi publicznej.
Rozbiórkę budynku należy prowadzić do poziomu spodu fundamentów zagłębionych poniżej powierzchni
terenu.
Do cięcia elementów stalowych na poziomie terenu używać palników gazowych.
Po przeprowadzonych rozbiórkach wykonać niwelacje, wyrównując teren rozbiórki gruntem rodzimym.
Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doprowadzić do uszkodzenia sieci infrastruktury technicznej.
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali, drewna
oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu
wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest
zabronione. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatka.
Należy przewidzieć miejsce na zaplecze socjalne i wyposażenie terenu budowy w sprzęt bhp i p.poż. Zabrania sie prowadzenia prac rozbiórkowych podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru. Znajdujące sie w pobliżu
słupy z przewodami należy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniami.

3.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku
1. Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić cała strefę objęta robotami oraz tereny
okoliczne.
2. Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł
pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.
3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.
4. Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich
szkód znanych w momencie odbioru robót.
3.6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie z warunkami kontraktu.
3.7. Obmiar robót
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy, Ilość robót oblicza sie
według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej
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specyfikacji technicznej, kosztorysie i przedmiarze robót. Jednostkami obmiarowymi wykonanych robot są
jednostki techniczne określone w przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacjach technicznych, katalogach nakładów rzeczowych robót (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania określonych w odpowiednich katalogach KNR.
3.8. Odbiór robót
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
3.9. Rodzaje odbioru robót
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym odbiorom:
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,,
• odbiorowi końcowemu,
3.10. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, w terminie wynikającym z warunków
kontraktowych. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone
pomiary.
3.11. Odbiór końcowy robót
3.12.1 Zasady odbioru końcowego robót.
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 stwierdzona przez
Wykonawcę na piśmie, ze zgłoszeniem tego faktu w siedzibie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
z udziałem Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją kontraktową, specyfikacją
techniczną i przedmiarem robót.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagań umowy, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.
3.12.3 .Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),
b) atesty używanego sprzętu i narzędzi w trakcie realizacji robót rozbiórkowych oraz dopuszczenie go do
użytkowania,
c) Geodezyjny operat powykonawczy,
d) Operat kolaudacyjny, zawierającego pełną dokumentację powykonawczą rozbiórki (plan BIOZ, zgłoszenia, protokoły, potwierdzenia utylizacji odpadów itp),
e) w przypadku realizacji zadania przez podwykonawców oświadczenia podwykonawców o niezaleganiu
płatności na rzecz Wykonawcy.
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Forma stosownych oświadczeń będzie ustalona wcześniej miedzy stronami kontraktu,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego
robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie.
Podstawa płatności dla robót wycenionych ryczałtowo jest cena podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach kontraktowych. Wynagrodzenie będzie uwzględniać
wszystkie czynności składające sie na wykonanie roboty rozbiórkowej wraz z zagospodarowaniem terenu
po rozbiórce określone dla tej roboty w ST i przedmiarze robót. Wynagrodzenie obejmuje robociznę z narzutami, wartość zużytych materiałów z kosztami zakupów, magazynowania, transport, wartość pracy sprzętu,
koszty pośrednie, zysk, wszystkie opłaty pośrednie jak zajęcia pasa ruchu, uzgodnienia z właścicielami sąsiednich działek, sporządzenie operatu geodezyjnego powykonawczego, etc.

5. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj; Dz.U. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (tj; Dz.U.nr 198 poz. 2042),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(tj; Dz.U.Nr 120, poz. 1126),
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z póz. zm),
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca
2003r
7. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotycząca ochrony przeciwpożarowej,
8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych
9. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych zatwierdzonych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
)Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poz. Zm.),
10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.Nr 166, poz. 1360),
11. Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z póz.zm.),
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Rozbiórka budynku magazynowego położonego na działce nr 3/155, 3/35 obręb 0012 w Przecławiu gm.
Kołbaskowo
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i wyburzeniowych budynku magazynowego zlokalizowanego na działce nr 3/155, 3/35 obręb
0012 Przecław gm. Kołbaskowo, będącego własnością Gminy Kołbaskowo
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót rozbiórkowych i wyburzeniowych budynku magazynowego zlokalizowanego na działce nr 3/155, 3/35 obręb
0012 w Przecław gm. Kołbaskowo, będącego własnością Gminy Kołbaskowo.
1.3. Podstawy formalne realizacji rozbiórki
Rozbiórka realizowana będzie na podstawie decyzji pozwolenia na budowę oraz dokumentacji technicznej „
Projekt rozbiórki budynku magazynowego” sporządzonego przez Pracownię Architektoniczną DEKTON,
71-552 Szczecin ul. Królewicza Kazimierza 2/i/3
Zamawiający dysponuje projektem rozbiórki budynku.
1.4. Określenia podstawowe :
Ilekroć w ST jest mowa o :
Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę , rozbudowę , nadbudowę obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie , montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń , w której prowadzone są
roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.
Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć z pozwolenie na budowę wraz
z załączonym projektem budowlanym ( lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do
wykonania robót rozbiórkowych ) dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby rysunki służące realizacji robót budowlanych, książki obmiarów.
Inspektorze nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego , upoważniona do nadzoru nad
realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Reprezentuje
on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych
robót , bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających , jak
również przy odbiorze końcowym robót.
Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywanych w celu weryfikacji ich
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości
robót dodatkowych i technologicznych, nie objętych przedmiarem.
Odbiory - badania i kontrola zgodności robót z umową i specyfikacją.
odbiór końcowy obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności zwanych
z odbiorem
ostatecznym polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
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obiektu budowlanego i przekazaniu do Zamawiającemu przez grupę osób o odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Odbioru dokonuje sie po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót i dostarczeniu dla Zamawiającego dokumentacji odbiorowej. Warunkiem odbioru
jest też zagospodarowanie i uporządkowanie terenu przez Wykonawcę.
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających ich szczegółowy opis, oraz wskazanie ST z wyliczeniem i zestawieniem jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, i aprobatach
technicznych i ST.
Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
Wyrób budowlany -wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposób trwały,
o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym
budowlom spełnianie wymagań podstawowych, co określenie jest art. 10. Prawa budowlanego
(Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co określone jest art. 2. Ust. 1., art. 4. I art.
5.Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881), jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw
wyrobów pojedynczych, lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów , usług i robót
budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych.
1.5. Dane informacyjne – ogólna charakterystyka budynków i budowli objętych rozbiórką
Adres nieruchomości:
Przecław gm. Kołbaskowo
działka nr 3/155, 3/35 obręb 0012 Przecław gm. Kołbaskowo
Nieruchomość stanowi własność Gminy Kołbaskowo
Charakterystyka budynków:
Budynek magazynowy – wolnostojący, w bardzo złym stanie technicznym, , dwukondygnacyjny,
•
niepodpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjne murowanej.
Ściany konstrukcyjne i fundamentowe - z cegły ceramicznej gr 25 i 38 cm.
Dach – o konstrukcji drewnianej ( dźwigary kratowe) z podsufitką , kryty papą asfaltową – częściowo zawalony.
Stropy nad przyziemiem ceramiczny –odcinkowy na belkach stalowych opartych na podłużnych podciągach
z belek stalowych .
Fundamenty ceglane.
.
- długość: ok. 53,62 m
- szerokość: ok. 18,21 m
- wysokość: ok. 9,0 m
- powierzchnia zabudowy: ok. 976,42 m2
.

1.6. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie rozbiórki obiektów.
Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe polegają na całkowitej likwidacji obiektu budowlanego i obejmują
niżej wymienionym zakresie prac:
1. Czynności wykonywane przez Zamawiającego.
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a) Zgłoszenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczęcia prac wraz z
załączeniem oświadczenia Kierownika Budowy o objęciu obowiązków.
b) Sprawdzenie i unieczynnienie mediów w likwidowanych obiektach, otrzymanie zaświadczeń o
odcięciu mediów.
c) wykreślenie obiektu z geodezyjnej ewidencji budynku poprzez zgłoszenie likwidacji obiektów w
Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach.
2. Czynności wykonywane przez Wykonawcę.
a) Wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przez Wykonawcę prac;
b) ogrodzenie placu budowy;
c) wykonanie robót zabezpieczających wraz z wydzieleniem pasów komunikacyjnych, stref niebezpiecznych w obrębie nieruchomości;
d) rozbiórkę budynku wraz z fundamentami
e) segregacja odpadów
f) wywóz i utylizację materiału porozbiórkowego;
g) wykonanie niwelacji i wyrównanie powierzchni terenu rozbiórki z uzupełnieniem gruntu po fundamentach;
h) opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z aktualizacją mapy zasadniczej
i) przedłożenie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego, zawierającego pełną dokumentację powykonawczą rozbiórki (zgłoszeniami, protokołami, oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu,
kartami odpadów);
j) poniesienie przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych opłat związanych z robotami rozbiórkowymi.
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT
UWAGA !!!
1.
Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się osobiście z placem budowy i w swojej
kalkulacji przyjąć wszystkie prace niezbędne do wykonania zadania.
2.
Wykonawca we własnym zakresie zagospodaruje gruz ( ceglany, kamienny i betonowy nadający się do recyklingu.
3.
Odpady bitumiczne zutylizuje na własny koszt i przekaże Zamawiającemu dokument przyjęcia
tych materiałów do utylizacji.
4.
Odpady nietoksyczne takie jak wełna mineralna, płyty gipsowo-kartonowe, odpady PCV Wykonawca zutylizuje na własny koszt.
5.
Drewno rozbiórkowe Wykonawca zagospodaruje na własny koszt.
6.
Stal z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje na własny koszt.
7.
Pożytki z zagospodarowanych odpadów należą do Wykonawcy.
2.1 Postanowienia ogólne
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien:
- przeprowadzić ocenę konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów budynku, rozeznać jego
otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, zapoznać się z lokalizacja mediów.
- sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz przedłożyć go Zamawiającemu.
- odpowiednio przygotować i zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną.
Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie ochrony
środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż. oraz zapewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej.
Istniejący obiekt winien być rozbierany z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, Teren rozbiórki
należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaż wszystkich elementów obiektu oraz za przekazanie materiałów z rozbiórki do utylizacji lub na składowisko odpadów. Wykonawca robót na zakończenie
zadania, winien przekazać Zamawiającemu kartę przekazania odpadu na wysypisko.
Wszystkie szkody wyrządzone osobom postronnym podczas trwania prac będą zabezpieczane z polisy Wykonawcy robót.
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.
2.2. Przekazanie terenu budowy (rozbiórki)
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.3. Zgodność robót z dokumentacją i ST
Specyfikacja Techniczna, przedmiar robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią dokumentację załączoną do umowy, a wymagania wyszczególnione w nich są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić osobę , która dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z przekazaną dokumentacją.
Wielkości określone w przekazanej dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
2.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe
urządzenia i zabezpieczenia ruchu na terenie objętym rozbiórką. Wykonawca w razie konieczności uzgodni i
wprowadzi tymczasową organizację ruchu na odcinkach styku z przyległymi drogami publicznymi. Wykonawca zabezpieczy tereny przyległe przed negatywnym wpływem prowadzonych prac. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia
do daty potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić zadowalający stan wykonanych robót przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń, powietrza, wód gruntowych i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Stosując sie do tych wymagań
będzie miał szczególny wzgląd na:
• lokalizacje magazynów i składowisk,
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
Wszelkie materiały nie nadające sie do powtórnego wykorzystania lub określone w Specyfikacjach Technicznych zostaną wywiezione na składowisko. Wykonawca w cenie usunięcia w/w materiałów winien
uwzględnić koszty utylizacji materiałów odpadowych i inne koszty związane z tą działalnością (np. opłaty za
wysypisko).
2.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca bezie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
2.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem Robót sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót.
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Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z prowadzenia
robót rozbiórkowych tj urazy mechaniczne i upadek z wysokości.
Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagane określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników
oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudowa mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W strefach
niekorzystnego wpływu prowadzonych robót, Wykonawca winien prowadzić roboty tak, aby skutki jego
działalności nie wpłynęły na stan techniczny obiektów sąsiadujących z terenem budowy.
2.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będziew pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. (w szczególności: rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169
poz. 1650).
2.10. Plan BIOZ
Kierownik robót Wykonawcy przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest sporządzić Planu Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót.
Szczegółowy zakres i formę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy sporządzić w oparciu o
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)
2.11. Materiały
Zagospodarowanie całkowitej ilości materiału porozbiórkowego leży po stronie Wykonawcy.
Nie przewiduje się odzysku materiałów ściennych i stropowych oraz tych które wykonane zostały z kamienia i cegły. Czysty gruz budowlany może zostać zagospodarowany w dowolny sposób przez wykonawcę.
Materiały rozbiórkowe podlegają segregacji (osobno gruz ceglany i betonowy, metale, płyty azbestowo –
cementowe szkło, wyroby papowe, drewno oraz tworzywa sztuczne)
2.12. Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie zagrozi środowisku naturalnemu oraz sąsiadującym z budową obiektom. Wykonawca powinien posługiwać sie sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Sprzęt i narzędzia używane na budowie powinny być
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spełniać wymagania okre-
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ślone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane
w stanie
zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane
tylko przez przeszkolone osoby. Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami, oświetleniem oraz pomostami zabezpieczającymi przy budynkach mieszkalnych.
2.13. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji w terminie przewidzianym umową. Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać sie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt ,wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. W przypadku transportu przedmiotów wielkogabarytowych lub przy obciążeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na własny koszt zgody na przejazd takiego transportu.
.
3. WYKONANIE ROBÓT
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków niniejszej specyfikacji technicznej, przedmiaru robót i zasad sztuki budowlanej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przekazaną dokumentacją i wymaganiami stawianymi
przez Zamawiającego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
3.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
a) miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,
b) zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
c) teren prac rozbiórkowych należy odgrodzić ogrodzeniem budowlanym pełnym na całym obwodzie placu
budowy,
d) teren rozbiórki należy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach.
Na całym obszarze objętym opracowaniem podczas robót rozbiórkowych zastosowanie maja przepisy BHP
prac rozbiórkowych,
e) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych bezwzględnie należy sprawdzić odcięcie wszystkich mediów (tj. wodę, energie elektryczna). Zamawiający przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych uzyska
pisemne zaświadczenia o odcięciu mediów od ich dostawców.
f) Przed przystąpieniem do prowadzenia robót rozbiórkowych bezwzględnie należy oznakować przebieg
sieci dostawcy mediów w obrębie prowadzonych prac. Sprawdzić i zabezpieczyć w sposób trwały wszystkie
studnie kanalizacyjne, włazy. Od chwili prowadzenia robót rozbiórkowych przez cały czas ich trwania aż do
całkowitego ich zakończenia wymaga sie stałego monitorowania terenu rozbiórki oraz zabezpieczenia przed
dostępem na jego teren osób nieupoważnionych,
g) Oznakować odpowiednio wjazd i wyjazd z placu budowy,
3.3. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do
zakończenia i odbioru bezusterkowego robót. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca
winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie sie osób nieupoważnio-
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nych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i
na terenie budowy będzie utrzymany przez Wykonawcę na jego koszt przez cały okres trwania budowy.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje.
Wykonawca odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko.
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu z
Inwestorem. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót. Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione z Cenie Kontraktu.
3.4. Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie rozbiórki.
Przy pracach rozbiórkowych proponuje się używać takiego sprzętu jak:
- koparka wyburzeniowa z zamontowanymi nożycami hydraulicznymi krusząco-tnącymi oraz młotami udarowymi montowanymi do ramienia koparki,
- ładowarka kołowa,
- samochody samowyładowcze
- palniki gazowe do cięcia konstrukcji stalowych i zbrojenia
W trakcie prac należy zapewnić ciągłe polewanie wodą gruzu i rozbieranych obiektów w celu uniknięcia
powstania kurzu.
Materiały odpadowe w trakcie rozbiórki segregować, przycinać do gabarytów posiadanego transportu i wywozić na legalne składowiska odpadów. Niedopuszczalne jest zanieczyszczani i niszczenie przyległych dróg.
Transport samochodowy powinien być tak zorganizowany, aby nie zanieczyszczać drogi publicznej.
Rozbiórkę budynku należy prowadzić do poziomu spodu fundamentów zagłębionych poniżej powierzchni
terenu.
Do cięcia elementów stalowych na poziomie terenu używać palników gazowych.
Po przeprowadzonych rozbiórkach wykonać niwelacje, wyrównując teren rozbiórki gruntem rodzimym.
Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doprowadzić do uszkodzenia sieci infrastruktury technicznej.
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali, drewna
oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu
wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest
zabronione. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatka.
Należy przewidzieć miejsce na zaplecze socjalne i wyposażenie terenu budowy w sprzęt bhp i p.poż. Zabrania sie prowadzenia prac rozbiórkowych podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru. Znajdujące sie w pobliżu
słupy z przewodami należy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniami.

3.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku
1. Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić cała strefę objęta robotami oraz tereny
okoliczne.
2. Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł
pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.
3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.
4. Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich
szkód znanych w momencie odbioru robót.
3.6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie z warunkami kontraktu.
3.7. Obmiar robót
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy, Ilość robót oblicza sie
według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej
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specyfikacji technicznej, kosztorysie i przedmiarze robót. Jednostkami obmiarowymi wykonanych robot są
jednostki techniczne określone w przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacjach technicznych, katalogach nakładów rzeczowych robót (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania określonych w odpowiednich katalogach KNR.
3.8. Odbiór robót
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
3.9. Rodzaje odbioru robót
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym odbiorom:
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,,
• odbiorowi końcowemu,
3.10. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, w terminie wynikającym z warunków
kontraktowych. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone
pomiary.
3.11. Odbiór końcowy robót
3.12.1 Zasady odbioru końcowego robót.
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 stwierdzona przez
Wykonawcę na piśmie, ze zgłoszeniem tego faktu w siedzibie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
z udziałem Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją kontraktową, specyfikacją
techniczną i przedmiarem robót.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagań umowy, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.
3.12.3 .Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),
b) atesty używanego sprzętu i narzędzi w trakcie realizacji robót rozbiórkowych oraz dopuszczenie go do
użytkowania,
c) Geodezyjny operat powykonawczy,
d) Operat kolaudacyjny, zawierającego pełną dokumentację powykonawczą rozbiórki (plan BIOZ, zgłoszenia, protokoły, potwierdzenia utylizacji odpadów itp),
e) w przypadku realizacji zadania przez podwykonawców oświadczenia podwykonawców o niezaleganiu
płatności na rzecz Wykonawcy.
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Forma stosownych oświadczeń będzie ustalona wcześniej miedzy stronami kontraktu,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego
robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie.
Podstawa płatności dla robót wycenionych ryczałtowo jest cena podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach kontraktowych. Wynagrodzenie będzie uwzględniać
wszystkie czynności składające sie na wykonanie roboty rozbiórkowej wraz z zagospodarowaniem terenu
po rozbiórce określone dla tej roboty w ST i przedmiarze robót. Wynagrodzenie obejmuje robociznę z narzutami, wartość zużytych materiałów z kosztami zakupów, magazynowania, transport, wartość pracy sprzętu,
koszty pośrednie, zysk, wszystkie opłaty pośrednie jak zajęcia pasa ruchu, uzgodnienia z właścicielami sąsiednich działek, sporządzenie operatu geodezyjnego powykonawczego, etc.

5. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj; Dz.U. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (tj; Dz.U.nr 198 poz. 2042),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(tj; Dz.U.Nr 120, poz. 1126),
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z póz. zm),
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca
2003r
7. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotycząca ochrony przeciwpożarowej,
8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych
9. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych zatwierdzonych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
)Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poz. Zm.),
10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.Nr 166, poz. 1360),
11. Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z póz.zm.),
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