ST - 02 Roboty rozbiórkowe

1.
Część ogólna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych przy rozbiórce wiat przy Zespole Szkół Technicznych
w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 33.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.
Zakres robót:
- Rozebranie pokrycia dachowego z blachy falistej
- Rozebranie łat stalowych z ceownika i katownika
- Rozebranie dwuteowników stalowych
- Rozebranie słupów stalowych
- Wywóz materiałów z rozbiórki na złomowisko – materiał z rozbiórki pozostaje własnością
Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 33 i Wykonawca
zobowiązany jest złożyć ten materiał w miejsce uzgodnione z ZST
- Zakorkowanie wyciętych słupków stalowych min. 10 cm poniżej terenu wraz z odtworzeniem
nawierzchni w miejscach lokalizacji slupków
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1. Materiały
Dla robót wg ST-02 materiały nie występują.
2. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się
sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów
bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń
pozostałych, nierozbieranych elementów.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia
takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych
warunków.
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z
instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny
zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do
prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby
3.
Transport
Do transportu stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków
obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
5. Wykonanie robót
Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.
Wykonawca:
- Wskaże kierownika rozbiórki,
- Uzgodni drogę wywozu gruzu z terenu budowy,
- Uzgodni godziny prac rozbiórkowych ,
- Zapewni ochronę sprzętu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiórki.
- Uzgodni rodzaj pojazdów przewożących materiały rozbiórkowe po drogach publicznych,
- Uzgodni miejsce instalacji myjki do podwozi i kół samochodowych przy wyjeździe z terenu
budowy ( wraz z niezbędną instalacją wod-kan i osadnikiem ),
Zagospodarowanie placu budowy:
 Ogrodzenie terenu budowy,
 Wydzielenie placu dla samochodów i kontenerów biorących udział w wywozie materiałów.
 Przygotowanie placu do składowania elementów kamiennych
 Wyznaczenie i przygotowanie do transportu ( w razie potrzeby wzmocnienie ) dróg w obrębie terenu
budowy.
 Wykonanie, w uzgodnionym miejscu, stanowiska do mycia podwozi i kół samochodów
 Wykonanie wszystkich niezbędnych podłączeń mediów dla prawidłowego funkcjonowania budowy
 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem
Kolejność rozbiórek:
 Odcięcie energii elektrycznej i innych instalacji,
 Demontaż elementów stalowych,
 Demontaż pozostałych elementów obiektu,
Kierownik robót rozbiórkowych i zatrudnieni pracownicy powinni posiadać niezbędne kwalifikacje i
doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót.
Elementy betonowe, żelbetowe i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Należy szczególną uwagę
zwrócić na to, żeby usunięcie jednego elementu nie spowodowało nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia się innego. W celu zapobieżenia wyżej wymienionej sytuacji należy zastosować
odpowiednie podstemplowanie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce
składowania.
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do
poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy
przykryć plandekami lub siatką.
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,
 5,00m – od stałego stanowiska pracy.
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków
transportowych i powiększonej:
 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą
mechaniczną,

 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.
Doprowadzenie placu budowy do porządku
 Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami
oraz tereny okoliczne.
 Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył
wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.
 Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
 Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.
Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.
Wywóz gruzu
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane
wysypiska. Wykonawca we własnym zakresie dokonuje wyboru miejsca dokonuje miejsca wyboru
składowania materiałów z rozbiórki. Materiał z rozbiórki pozostaje własnością Zespołu Szkół
Technicznych w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 33 i Wykonawca zobowiązany jest złożyć ten
materiał w miejsce uzgodnione z ZST.
6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt 5.2.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru robót.
- dla pokrycia - m2
- dla łat stalowych - mb
- dla dwuteowników – m2
- dla rur stalowych – m
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte ST-02 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9.Podstawa płatności
9.1 Ustalenia ogólne
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Wartość robót rozbiórkowych obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac koniecznych do
rozebrania elementów obiektu i usunięcia materiałów porozbiórkowych :
- Demontaż elementów obiektu wskazanych w Dokumentacji i SST,
- Dla materiałów nie nadających się do recyklingu cena obejmuje transport i opłaty za składowanie
lub utylizację,
- Dla materiałów nadających się do recyklingu cena obejmuje transport do miejsca odbioru surowca,
- Dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejmuje załadunek ręczny lub mechaniczny, przewóz na
składowisko, rozładunek i koszty składowania lub utylizacji
- Uporządkowanie miejsca czasowego składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie budowy,

-

Wszystkie pozostałe roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, które są niezbędne do
kompletnego wykonania robót objętych niniejszą SST przewidzianych w Dokumentacji
projektowej.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
- Rozbiórkę i demontaż elementów obiektów wskazanych w Dokumentacji do rozbiórki,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,
- dla materiałów nie nadających się do recyklingu cena obejmuje transport i opłaty za składowanie lub
utylizację,
- dla materiałów nadających się do recyklingu cena obejmuje transport do miejsca odbioru surowca,
- dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejmuje załadunek ręczny lub mechaniczny, przewóz na
składowisko, rozładunek i koszty składowania lub utylizacji,
- uporządkowanie miejsca czasowego składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie budowy,
- wszystkie pozostałe roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, które są niezbędne do
kompletnego wykonania robót objętych niniejszą SST przewidzianych w Dokumentacji
projektowej.
Organizacja ruchu
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
c) opłaty/dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego.

10. Uwagi szczegółowe
[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
późniejszymi zmianami.
[2]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
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bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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