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I.

INFORMACJE WSTĘPNE:

Przeznaczenie specyfikacji technicznej:
Opracowanie niniejsze stanowić będzie Załącznik do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym na wykonanie i odbiór robót
budowlanych:

„ROZBIÓRKA

BOKSÓW

GARAŻOWYCH

”

przy

Alei Solidarności 78 w Warszawie. Ta określa przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).
Informacje zawarte w specyfikacji technicznej:
Specyfikacja niniejsza zawiera tylko zasadnicze informacje o zastosowanych
rozwiązaniach technicznych odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Informacje szczegółowe, tj. opisy techniczne i elementy robót zawarte są w
opracowanych przedmiarach robót, które stanowią odrębne dokumenty w postępowaniu
przetargowym.

II.

ZAKRES RZECZOWY I PODSTAWOWE MATERIAŁY:

1. Cel opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie i odbiór robót budowlanych dotyczących rozbiórki
boksów garażowych i altany śmietnikowej przy ul. Karmelickiej 4A w Warszawie.
2. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność z dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
3. Przekazanie terenu budowy:
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej.
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4. Dokumentacja projektowa:
Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierać opis, część graficzną oraz
pozostałe dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i
sporządzoną przez Wykonawcę.
5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SIWZ:
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna (ST) oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część SIWZ, a
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentacji, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z
Dokumentacja Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni
zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
6. Zabezpieczenie terenu budowy:
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę umowną.
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7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie wykonywania prac rozbiórkowych i robót wykończeniowych
Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie dziedzińca oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki
ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością
powstania pożaru.
8. Ochrona przeciwpożarowa:
Wykonawca

będzie

przestrzegać

przepisów

ochrony

przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
9. 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 prac.
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.
10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów:

5

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

11. Bezpieczeństwo i higiena pracy:
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
12. Ochrona i utrzymanie robót:
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
13. 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 będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót rozbiórkowych i wykończeniowych.
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).

6

Wykonawca

będzie

przestrzegać

praw

patentowych

i będzie

w pełni

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

III.

ZAKRES PRAC :

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ

CPV 45100000-8

1.1) Wynajem toalety przenośnej typu TOI CLASSIC.
1.2) Ustawienie tymczasowych pojemników na śmieci dla mieszkańców.
1.3) Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie przęseł (ogrodzenie + brama
wjazdowa dwuskrzydłowa) (patrz zagospodarowanie terenu - rys. nr 1).
1.4) Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów.
1.5) Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych – ustawienie.
1.6) Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych – rozebranie.
1.7) Ścinanie drzew piłą mechaniczną.
1.8) Ręczne karczowanie pni.
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

CPV 45111300-1

2.1) BUDYNEK GARAŻOWY NR 1
2.1.1) Rozłączenie zasilania budynku garażowego w energię elektryzną z demontażem
wewnętrznych elementów instalacji.
2.1.2) Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drziowych o powierzchni ponad 2 m2.
2.1.3) Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku.
2.1.4) Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku.
2.1.5) Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku.
2.1.7) Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład.
2.1.8) Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 15 cm.
2.1.9) Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie o wysokości do 4 m ponad terenem przy
użyciu młotów pneumatycznych.
2.1.10) Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm.
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2.1.11) Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej poniżej terenu przy użyciu
młotów pneumatycznych.
2.1.12) Burzenie ław fundamentowych żelbetowych zbrojonych normalnie o grubości 30-50 cm
przy użyciu młotów pneumatycznych.
2.2) BUDYNEK GARAŻOWY NR 2
2.2.1) Rozłączenie zasilania budynku garażowego w energię elektryzną z demontażem
wewnętrznych elementów instalacji.
2.2.2) Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drziowych o powierzchni ponad 2 m2.
2.2.3) Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku.
2.2.4) Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku.
2.2.5) Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku.
2.2.7) Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład.
2.2.8) Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 15 cm.
2.2.9) Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie o wysokości do 4 m ponad terenem przy
użyciu młotów pneumatycznych.
2.2.10) Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm.
2.2.11) Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej poniżej terenu przy użyciu
młotów pneumatycznych.
2.2.12) Burzenie ław fundamentowych żelbetowych zbrojonych normalnie o grubości 30-50 cm
przy użyciu młotów pneumatycznych.
2.3) BUDYNEK GARAŻOWY NR 3
2.3.1) Rozłączenie zasilania budynku garażowego w energię elektryczną z demontażem
wewnętrznych elementów instalacji.
2.3.2) Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2.
2.3.3) Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku.
2.3.4) Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład.
2.3.5) Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 15 cm.
2.3.6) Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie o wysokości do 4 m ponad terenem przy
użyciu młotów pneumatycznych.
2.3.7) Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm.
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2.3.8) Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej poniżej terenu przy użyciu
młotów pneumatycznych.
2.3.6) Burzenie ław fundamentowych żelbetowych zbrojonych normalnie o grubości 30-50 cm
przy użyciu młotów pneumatycznych.
3. ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111000-8

3.1) Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV).
3.2) Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu
lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę (kat. gruntu IV).
3.3) Deskowanie"PERI" – transp. elem. Deskow. ręcznie,
3.4) Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości
1.6-2.5 m; kat. gr. III-IV.
3.5) Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV.
3.6) Wykop przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głęb. do 1.7 m,na zewn. budynku.
3.7) Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 1.7 m.
3.8) Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV.
3.9) Ręczny siew trawy - tereny zniszczone wykopami.
4. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU I INNYCH
MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI

CPV 45111220-6

4.1) Przewożenie taczkami gruzu budowlanego i papy na odl. do 30 m w poziomie - przyjęto
wsp. spulchnienia 1,3, wsp. dla R 0,7.
4.2) Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - przyjęto wsp. spulchnienia 1,3.
4.3) Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - przyjęto wsp.
spulchnienia 1,3.
4.4) Utylizacja papy.
5. WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ, DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ

CPV 45262120-8,
CPV 45262110-5

5.1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.
5.2) Czas pracy rusztowań grupy 1.
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6. ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CPV 45111291-4

6.1) Mur oporowy żelbetowy
6.1.1) Podkłady z chudego betonu.
6.1.2) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii na sucho.
6.1.3) Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z
zastosowaniem pompy do betonu.
6.1.4) Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju
prostokątnym grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu.
6.1.5) Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane.
6.1.6) Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane.
6.1.7) Jednowarstwowa powłoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie)
poziomych powierzchni betonowych i żelbetowych.
6.1.8) Jednowarstwowa powłoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno poziomych
powierzchni betonowych i żelbetowych..
6.1.9) Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie.
6.1.10) Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu.
6.1.11) Balustrady ze stali nierdzewnej firmy All-Met projekt SPM 02 lub równoważne wys.
1,10m.
6.2) Ściana altany
6.2.1) Demontaż wrót do altany.
6.2.2) Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm.
6.2.3) Wykop przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głęb. do 1.7 m,na zewn.budynku.
6.2.4) Podkłady z chudego betonu.
6.2.5) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii na sucho.
6.2.6) Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 1.3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu.
6.2.7) Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane.
6.2.8) Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane.
6.2.9) Mur z bloczków betonowych na zaprawie cementowej.
6.2.10) Jednowarstwowa powłoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie)
poziomych powierzchni betonowych i żelbetowych.
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6.2.11) Jednowarstwowa powłoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno poziomych
powierzchni betonowych i żelbetowych.
6.2.12) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 30 cm z
bloczków betonu komórkowego długości 59 cm.
6.2.13) Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m
i głęb.do 1.7 m.
6.2.14) Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej.
6.2.15) Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich wykonywane mechanicznie.
6.2.16) Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie.
6.2.17) Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu.
6.2.18) Uzupełnienie posadzki altany.
6.2.19) Ponowny montaż bramy do altany.
6.3) Nawierzchnia z kostki
6.3.1) Ława pod krawężniki betonowa zwykła.
6.2.2)Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowopiaskowej.
6.3.3) Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu/
6.2.4) Montaż słupków parkingowych czerwonych z białymi pasami.
6.3.5) Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.60 mm.
6.3.6) Znaki drogowe - ustawienie znaków informacyjnych.
6.3.7) Znaki drogowe - ustawienie znaków informacyjnych.
6.3.8) Znaki drogowe - ustawienie znaków informacyjnych.
6.3.9) Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm.
6.3.10) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. IIV - za każde dalsze 5 cm głębokości.
6.3.11) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm.
6.3.12) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po
zagęszczeniu.
6.3.13) Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu.
6.3.14) Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1
cm grubość warstwy po zagęszczeniu.
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6.3.15) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowopiaskowej - KOSTKA SZARA.
6.3.16) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowopiaskowej - KOSTKA CZERWONA.
6.3.17) Stojaki na rowery.
6.3.18) Oznaczanie farbą białą miejsc dla niepełnosprawnych.

IV. KONTROLA MATERIAŁÓW DO PRAC WYKOŃCZENIOWYCH:
a) Każda partia podstawowych materiałów dostarczonych na teren musi posiadać świadectwo
jakości zawierające następujące dane:
-

rodzaj, specyfikacja i ilość wyrobów,

-

data zakupu, nr faktury,

-

jakość tych wyrobów (poszczególne ich cechy) musi odpowiadać wymogom norm lub
atestom wydanym przez odpowiednie Organy.

b) Warunki transportu i składowania powinny być zgodne z ustaleniami właściwych
norm lub instrukcji producenta.
c) Świadectwo jakości dla każdej partii materiałów dostarczonych na budowę należy okazać
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, który w uzasadnionych przypadkach może
postanowić o konieczności wykonania badań sprawdzających określone cechy materiałów.
d) Nie

dopuszcza

się

stosowania

do

robót

materiałów, których właściwości nie

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów
przeterminowanych - po okresie gwarancyjnym.
e) W przypadku stwierdzenia materiałów wadliwych Inspektor nadzoru wyda polecenie
(zapis w dzienniku budowy) o konieczności ich usunięcia z placu budowy. Polecenie takie
musi być wykonane. Świadectwa jakości dla wszystkich materiałów powinny stanowić
dokumenty załączone do protokołów odbioru robót.

V. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT:
1. Zasady kontroli jakości robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót rozbiórkowych i
stosowanych materiałów wykończeniowych.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej .
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Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i
robót ponosi Wykonawca.
2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. W takim
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
3. Certyfikaty i deklaracje:
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
A. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 637).
B. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji.
C. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. Nr 99, poz. 637).
W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez
Specyfikację, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
4. Dokumenty budowy:
A. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
B. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:
- Pozwolenie na budowę/rozbiórkę.
- Protokoły przekazania terenu budowy.
- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi.
- Protokoły odbioru robót.
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

VI. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE:
Roboty powinny być wykonane ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu
mechanicznego:
1. młoty pneumatyczne,
2. piły mechaniczne,
3. palniki acetylenowe,
4. drobny sprzęt pomocniczy,
5. samochody samowyładowcze – wywrotki,
6. gruszkopompa,
7. minikoparka.

VII. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT:
Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi
Inżynierowi i uzgodni z nim dokumentację prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w
zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu.
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Należy

powiadomić

Wydział

Ochrony

Środowiska

Urzędu

Miasta

o

sposobie

zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie rozbiórek, podając rodzaj, ilość i okres ich
wytworzenia oraz miejsce składowania lub wykorzystania w inny sposób.

VIII.

ODBIORY ROBÓT WYKONANYCH:
Roboty podlegają końcowemu odbiorowi i nastąpi po wykonaniu prac zgodnie z

warunkami umowy. Odbiór robót należy dokonać komisyjnie. Skład komisji ustali
Zamawiający. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu zadania.

IX.

OBMIAR ROBÓT :
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie ze specyfi-

kacją techniczną.

X.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zamawiający będzie rozliczał roboty w oparciu o kosztorys ofertowy lub o

kosztorys powykonawczy zamienny sporządzony w oparciu o obmiar rzeczywiście
wykonanych robót i ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, o ile przewidział to w
umowie. Płatności następować będą po bezusterkowym końcowym odbiorze całości robót.

XI.

PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010r., Nr 113,
poz. 759).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.
zm.).
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
późn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).
2. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ).
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