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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
KOD CPV 45111100 – 9 Roboty w zakresie rozbiórek, burzenia
KOD CPV 45111220 – 6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
KOD CPV 45100000 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę
1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych budynku i trafostacji
zlokalizowanych na działce 12/6 obręb 1084 pod adresem ul. T.A. Wendy 6 w Szczecinie
,
1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych budynku i trafostacji przy ul. T.A.
Wendy 6 w Szczecinie (mapa w załączeniu).
1.3.Zakres robót objętych SST
W zakres rozbiórki wchodzą:
1. Ogrodzenie placu budowy poprzez zamontowanie pełnego systemowego
panelowego ogrodzenia tymczasowego wzdłuż granicy działki budowlanej 12/6 o
wysokości 2 metrów

z blachy trapezowej powlekanej, w tym zainstalowanie

dwóch systemowych bram panelowych o szerokości 4 metrów każda oraz dwóch
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furtek o szerokości 1,2 m. Kolor paneli trapezowych granatowy RAL 5013. Na
płocie umieścić oznakowanie/banery wg. załączonego projektu Zamawiającego.
2. Odpowiednie oznakowanie terenu rozbiórki zgodnie z wymaganiami BHP,
zabezpieczenie terenów przyległych przed skutkami prac rozbiórkowych,
zabezpieczenie

istniejących

elementów

infrastruktury

podziemnej

/sieci

i

przyłącza energetyczne, przyłącza wod.-kan. i inne/
3. Roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane wszystkich elementów istniejących w
budynku m.in.:
- rozbiórka dachu wraz z poszyciem,
- rozbiórka istniejących ścian w części nadziemnej,
-rozbiórka istniejących stropów w części nadziemnej,
- rozbiórka istniejących klatek schodowych w części nadziemnej,
-rozbiórka wszystkich elementów niekonstrukcyjnych w budynku / stolarka,
bariery, itp./ kondygnacji nadziemnej,
- rozbiórka fundamentów i pali kondygnacji podziemnej,
-rozbiórka stropów, kominów i innych elementów kondygnacji podziemnych,
-rozbiórka podłóg, izolacji, i innych elementów kondygnacji podziemnych.
4. Roboty rozbiórkowe wszystkich instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania.
5. Roboty rozbiórkowe wszystkich instalacji elektrycznych.
6. Zabezpieczenie robót rozbiórkowych pod względem BHP oraz tłumienia zapylenia
podczas robót (zraszanie w postaci mgły wodnej).
7. Wywiezienie i utylizacja wszystkich odpadów powstałych w wyniku rozbiórki
8. Uporządkowanie terenu po pracach rozbiórkowych tzn. wyrównanie poziomu po
obrysie budynków do rzędnej istniejącego terenu wraz z zagęszczeniem do
stopnia zagęszczenia okalającego terenu
9. Opracowanie raportów o implementacji strategii rozbiórki eliminującej szkodliwy
wpływ na środowisko (m.in. zapylenie, zanieczyszczenie gruntu, nadmierny hałas
itp.)
10. Opracowanie planu zarządzania odpadami pochodzącymi z rozbiórki w tym
recykling lub odzysk materiałów nieszkodliwych wraz z dokumentacją segregacji i
recyklingu materiałów rozbiórkowych.
11. Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z rozbiórką elementów
budowlanych jakie występują przy realizacji umowy.
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Ponadto wykonawca winien zapewnić:
- organizację i zabezpieczenie placu robót rozbiórkowych i montażowych,
- ubezpieczenie budowy na kwotę 300.000 zł przeznaczoną na ewentualną wypłatę
odszkodowań z tytułu szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z
nimi.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia
własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub
niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i wytycznymi.
1.5.Określenie wymagań dotyczących zasad prowadzenia robót
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem rozbiórek oraz
wszystkie prace pomocnicze i montażowe.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, projektem wykonawczym rozbiórki, pozostałymi szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.
1.6.Dokumentacja, którą wykonawca winien przedstawić przed rozpoczęciem prac
rozbiórkowych
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę przed przystąpieniem do prac
rozbiórkowych musi być zgodna z ogólnie obowiązującymi przepisami.
Wykonawca winien jest dostarczyć następujące informacje :
-plan BIOZ przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i montażowych;
-harmonogram i kolejność prac rozbiórkowych i montażowych;
-rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy;
-zalecenia i instrukcje wyszczególnione w dalszej części opracowania.
-strategia eliminacji szkodliwego wpływu robót rozbiórkowych na środowisko
-plan zarządzania odpadkami pochodzącymi z rozbiórki
-dokumentacja ogrodzenia placu budowy
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-umowa ze ZWiK Szczecin na wodę z hydrantu (stojak hydrantowy z wodomierzem) dla
zraszania placu rozbiórki (za pomocą armatki mgłowej lub podobnego urządzenia)
2.MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju wg B.01.01.00 nie dotyczą robót
rozbiórkowych.
Panelowe ogrodzenie placu budowy powinno być stabilne z przyporami, zamocowane na
trwałe z podłożem, w kolorze niebieskim, wysokości 200 cm, panele pełne z blachy
trapezowej powlekanej, słupki stalowe ocynkowane.
3.SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego typu sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać
wskazaniom zawartym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót
Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych i remontowych
powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom
przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Liczba i rodzaje środków transportu będą zgodne ze wskazaniami zarządzającego
realizacją umowy i powinny zapewniać wykonanie robót w terminach wynikających
z harmonogramu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.
W czasie transportu należy bezwzględnie zabezpieczyć ładunek przed
przemieszczaniem się i spadaniem z pojazdu.
4.2.Transport materiałów porozbiórkowych
Materiały i sprzęt wymagane do wykonania robót rozbiórkowych należy transportować
środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Materiały porozbiórkowe należy usuwać z terenu budowy przy pomocy
zmechanizowanych środków transportowych.
Wywóz pylących materiałów porozbiórkowych wyłącznie samochodami wyposażonymi w
siatki i plandeki przeciwpyłowe
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Roboty przygotowawcze
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Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
-zgłosić rozbiórkę budynku i trafostacji do WINB w Szczecinie
-teren rozbiórki zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami BHP
-zawiadomić i uzgodnić z ENEA Operator Sp. z o.o. w Szczecinie o odłączeniu trafostacji
oraz zmufowanie kabli 15 kV na przedpolu stacji
-zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalacje wodno-kanalizacyjne
oraz wszelkie istniejące uzbrojenie
- wytyczyć trasę montażu ogrodzenia (załącznik)
Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowiązany zgodnie z umową i przyjętym przez
zamawiającego harmonogramem robót za prowadzenie prac rozbiórkowych i
montażowych oraz za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z warunkami
technicznymi.

5.2.Roboty rozbiórkowe
5.2.1 Demontaż budynku biurowo-socjalny
Budynek biurowo-socjalny ZMPSiS na terenie działki 12/6 obrębu 1084 Szczecin
wybudowany na początku lat 50-tych ub. wieku jest obecnie wyłączony trwale z
eksploatacji. Budynek o wymiarach w rzucie 34,5x15,5 metra, dwukondygnacyjny z
podpiwniczoną

kotłownią

i

nieużytkowym

poddaszem.

Konstrukcja

budynku

–

półszkieletowa, ściany ceglane zewnętrzne nośne, wewnątrz dwa rzędy słupów
żelbetowych, całość kryta dachem o konstrukcji żelbetowej . Klatka schodowe żelbetowa
dwubiegowa. Wysokość budynku w kalenicy około 10,5 metra.
Powierzchnia zabudowy – ok. 560 m2
Kubatura – ok 5.610 m3
Obiekt posadowiony jest na palach żelbetowych
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie
niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie i oznakowanie terenu, wzmocnienie
części budynku zagrażających runięciem i tym podobnych.
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności
przestrzegając przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podstawowe warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek :
-należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc
zwisające części murów, stropy pozbawione części podpór i tym podobne;
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-gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy; w żadnym wypadku
nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na dolne stropy;
-zraszać cyklicznie (np. z ujęcia hydrantowego) wodą obszar rozbiórki i stosować
plandeki zabezpieczające
-rozbiórka murów może być dokonywana przez zwalanie i wyburzanie;
- w okolicznościach podyktowanych względami ostrożności rozbiórkę należy wykonać
ręcznie lub przy użyciu narzędzi pneumatycznych;
-rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając
uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów
acetylenowych;
-do rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne;
-elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi;
-wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być tak wykonane aby zapewnić maksymalny
odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia;
-robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00m powinni być
zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do
części trwałych budowli nie rozbieranych w tym momencie.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Elementy i materiały

zakwalifikowane przez właściciela budynku do odzysku należy

oczyścić i składować na wskazanym miejscu na placu rozbiórki.
W pierwszej kolejności należy sprawdzić występowanie urządzeń wodociągowo –
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, gazowych, telefonicznych.
Podlegają one rozbiórce lub demontażowi w pierwszej kolejności.
Przed rozpoczęciem demontażu konieczne jest odłączenie tych urządzeń od
zewnętrznych sieci zasilających, czego wolno dokonać jedynie w obecności
przedstawicieli właścicieli sieci.
Do właściwych robót demontażowych można przystąpić dopiero po odłączeniu instalacji
wewnętrznych od sieci miejskich.
Demontaż budynku rozpoczyna się od sprawdzenia czy wszystkie instalacje zostały
odłączone od sieci zewnętrznych. W pierwszej kolejności demontuje się urządzenia
wodno – kanalizacyjne jak wanny, zlewy, umywalki, miski ustępowe, płuczki oraz
centralnego ogrzewania jak grzejniki, kotły, naczynia przelewowe. Jednocześnie
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demontuje się armaturę i dopiero na końcu przewody. Równolegle elektrycy demontują
lampy i inne urządzenia elektryczne.
W następnej kolejności należy zdemontować stolarkę okienną i drzwiową oraz ścianki
działowe. Rozbiórka dachu obejmuje rozbiórkę pokrycia dachowego i rozbiórkę
konstrukcji dachu. Bez względu na rodzaj materiału pokrycia rozbiórkę pokrycia
rozpoczyna się od zdjęcia rur spustowych, rynien, pokrycia murów ogniowych i obróbek
blacharskich. Pokrycie z dachówek rozbiera się od góry do dołu połaci dachowych całymi
pasami. Po usunięciu pokrycia rozpoczyna się rozbiórkę konstrukcji dachu.
Przed przystąpieniem do rozbiórki konstrukcji dachowej konieczne jest zbadanie jej
stanu. Właściwą rozbiórkę można rozpocząć po wzmocnieniu elementów zagrożonych.
Ściany nośne można rozbierać dopiero po usunięciu wszystkich obciążeń.
Rozbiórkę ścian otynkowanych należy rozpocząć od odbicia tynków, po czym po
usunięciu z miejsca roboczego gruzu można rozebrać ściany. Materiały uzyskane z
rozbiórki ścian należy ostrożnie opuszczać w dół i przetransportować na miejsce
składowania. Ściany rozbierać ostrożnie warstwami przy zastosowaniu lekkich
rusztowań.
5.2.1 Demontaż stacji transformatorowej
Wygrodzić teren przyległy tymczasowym płotem pełnym. Istniejącą, nieczynną, miejską
stację transformatorową 15/0,4kV (GMINA SZCZECIN) - Zbożowa Most nr 0931 na
terenie działki nr 3/1 i 5/1 zdemontować. Jest to budynek parterowy, wolnostojący,
niepodpiwniczony. Przedmiotowy obiekt jest budynkiem technicznym SUW. Dach
obiektu stropodach, pokryty papą. Obiekt został wykonany w technologii tradycyjnej.
Ściany budynku murowane, przekrycie stanowią żelbetowe płyty.
Powierzchnia zabudowy

- około 30 m2

Kubatura

- około 120 m3

Obiekt posadowiony jest na ławach fundamentowych betonowych. Konstrukcję dachu
stanowią płyty żelbetowe korytkowe, na których ułożone zostały warstwy izolacyjne.
Przed przystąpieniem do rozbiórki wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych w
budynku należy je odłączyć od zasilających je sieci zewnętrznych. Odłączenie to
powinno nastąpić przez pracowników właściwych instalacji i dokonanie wpisu do
dziennika rozbiórki. Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona z monterów
odpowiednich specjalności.
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Roboty należy rozpocząć od demontażu armatury. Po demontażu urządzeń przystępuje
się do demontażu sieci instalacyjnych. Należy wykonać demontaż skrzydeł okiennych i
drzwiowych. Rozbiórkę ościeżnic wykonać łącznie z rozbiórką ścian. Rozbiórkę dachu
dzieli się na dwa etapy; rozbiórkę pokrycia i rozbiórkę konstrukcji dachu. Rozbiórkę
pokrycia należy rozpocząć od zdjęcia rur spustowych i rynien. Przed przystąpieniem do
demontażu elementów konstrukcyjnych dachu należy zabezpieczyć ściany przed utratą
stateczności. Rozbiórkę ścian należy wykonywać za pomocą młotów pneumatycznych.
Rozbiórkę wykonuje się warstwami od góry, a cegły usuwa na ziemię. Zgodnie z
wymogami BHP robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce ścian powinni pracować w pasach
ochronnych umocowanych w sposób zabezpieczający ich przez upadkiem na ziemię.
Rozbiórkę fundamentów i posadzki należy wykonywać jako ostatnie w kolejności, za
pomocą młotów pneumatycznych. Rozkruszone partie betonu należy na bieżąco usuwać
z terenu rozbiórki.
Na przedpolu stacji zmufować kable zasilające 15kV (ENEA)
5.3.Transport materiałów rozbiórkowych
Do wywożenia gruzu stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy
robotach budowlanych. Zanieczyszczenia kół samochodowych środków transportu na
terenie rozbiórki będą usuwane poprzez zmywanie opon.
Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych powinien być dostosowany do
objętości mas gruzu, odległości transportu, szybkości i pojemności środków
transportowych, ukształtowania terenu, sposobów rozbiórek i wydajności urządzeń
stosowanych do robót rozbiórkowych, pory roku oraz występujących warunków
atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. Środki transportowe pod załadunek gruzu
powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od miejsca składowania
materiałów porozbiórkowych.
Wykonawca zapewnia wywóz i złożenie materiałów z rozbiórki w odpowiednim miejscu.
Ze względu na sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego może
być stosowany :
-transport ręczny;
-transport mechaniczny.
Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do przemieszczania
gruzu na niewielkie odległości mogą być stosowane przenośniki taśmowe, rękawy do
zrzucania gruzu z dużych wysokości i tym podobne urządzenia.
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5.4 Montaż ogrodzenia placu budowy MCN
- zniwelować i wyrównać miejsce montażu ogrodzenia
- prace wykonywać zgodnie z instrukcją producenta ogrodzenia systemowego
- słupki posadowić na fundamentach betonowych o gł. posadowienia min 60 cm
- stosować przypory boczne dla usztywnienia konstrukcji
- zainstalować obwodowe uziemienie odgromowe
- stosować wyłącznie akcesoria łączeniowe i systemowe według zaleceń producenta
6.KONTROLA ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót.
Zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
6.2.Kontrola jakości wyrobów
Nie dotyczy robót rozbiórkowych.
Gwarancja producenta na żywotność ogrodzenia i jego elementów powinna wynosić
minimum 5 lat.
7.OBMIAR ROBÓT
Nie zakłada się prowadzenia książki obmiarów. Umowa ma charakter ryczałtu.
8.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
8.1.Ogólne zasady odbiorów i płatności
Podstawą płatności za wykonane roboty rozbiórkowe i montażowe są ceny zawarte w
umowie i harmonogramie rzeczowo finansowym będącym częścią umowy.
9.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn.
zm.),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania
zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004
w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października
2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu
oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń w których był lub jest
wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. Nr 192 poz. 1876).
10. Załączniki
- projekt rozbiórki budynku socjalnego
- trasa ogrodzenia działki 12/6 ( z wyłączeniem bulwaru nadbrzeżnego)
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