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1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygo- 
towawczych związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji        
i odbiorze robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty w zakresie przygotowania terenu: 
• ogrodzenie terenu budowy w sposób uniemoŜliwiający przypadkowe wejście osób trzecich, zwyczajowo nie związanych z 

budową. Do ogrodzenia naleŜy uŜyć, np.: segmentowego ogrodzenia stalowego, ogrodzenia z blachy trapezowej na 
słupkach stalowych, pełnego ogrodzenia z desek lub innego ogrodzenia spełniającego ten warunek. Dojścia i dojazdy do 
miejsca budowy naleŜy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć. W nocy stosować odpowiednie oznakowanie świetlne, 

• oznaczenie placu budowy (rozbiórki) w sposób trwały i widoczny tablicą informacyjną budowy oraz innymi tablicami 
ostrzegawczymi: UWAGA TEREN BUDOWY, NIEUPOWAśNIONYM WSTĘP WZBRONIONY,  UWAGA 
WYKOPY, UWAGA ROBOTY ROZBIÓRKOWE, 

• wyznaczenie strefy niebezpiecznej prowadzenia robót rozbiórkowych oraz zabezpieczyć ją przed przypadkowym wej- 
ściem osoby postronnej, 

• zorganizowanie zaplecza budowy, wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych oraz ustawienia sprzętu 
budowlanego, wyznaczenie i odpowiednie zabezpieczenie punkty poboru wody i energii elektrycznej, 

• wyznaczenie drogi transportowej oraz strefy dla dostawy materiałów, wywozu gruzu i nadmiaru ziemi, 
• zastosowanie zbiorowych środków ochrony dla ciągów komunikacji pieszej występujących w sąsiedztwie strefy wyko- 

nywania robót budowlanych, 
• w obrębie działek objętych opracowaniem wprowadzić i trwale zastabilizować w formie zabetonowanych prętów 

stalowych ∅30,  układ reperów roboczych o ustalonej wysokości bezwzględnej na podstawie nawiązania się do układu 
reperów państwowych. Dla układu reperów roboczych sporządzić szkic sytuacyjny i opis topograficzny z miarami 
określającymi ich połoŜenie. Przygotowana dokumentacja geodezyjna powinna być przechowywana u kierownika budowy 
i kaŜdorazowo dostępna na budowie. Za punkty o charakterystycznej rzędnej wysokościowej moŜna równieŜ przyjąć stałe 
elementy zagospodarowania, np.: istniejące studzienki infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, 

• wytyczyć geodezyjnie wszystkie elementy projektowanego zagospodarowania terenu w tym: boisko wielofunkcyjne, 
urządzenia sportowe, układ sączków drenarskich, lokalizację studni rewizyjnych, trasę przykanalika deszczowego kd 
160 i linię ogrodzenia. 

Roboty przygotowawcze w zakresie robót rozbiórkowych i demontaŜowych: 
• DemontaŜ istniejącego ogrodzenia 
• Rozbiórka istniejących terenów utwardzonych 
• DemontaŜ ławek dla zawodników rezerwowych 

UWAGI: 
 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST- 00 - 
„Wyma- gania ogólne." 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Przy realizacji robót przygotowawczych nie występują materiały w rozumieniu nakładów inwestycyjnych, a jedyne 
materia- ły pomocnicze typu: folia malarska, folia budowlana, papa asfaltowa podkładowa, płyty pilśniowe, krawędziaki i 

Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostroŜności, przepisów techniczno-budowlanych, 
przepisów bhp i p.po,Ŝ. warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z wiedzą technicz- 
ną. 



 

stemple drewniane, deski, gwoździe budowlane słuŜące do przygotowania zabezpieczeń konstrukcji i elementów 
wykończenia, pomostów, technologicznych, rusztowań, koryt zsypowych, organizacji placu budowy oraz miejsc 
wykonywania robót budowlanych. 

3. SPRZĘT 

Rodzaj i ilość sprzętu przewidzianego do zastosowania przy realizacji robót budowlanych pozostawia się do wyboru 
Wyko- nawcy, który zobowiązany jest do uzgodnienia go z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek narzędzia, sprzęt, 
maszyny i urzą- dzenia, które nie gwarantują zachowania wymagań jakościowych robót oraz wymagań przepisów bhp i 
p.poŜ., zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do zastosowania. Wykonawca, bez zgody 
Inspektora na dopusz- czenie sprzętu do wykonywania robót budowlanych, nie moŜe go uŜywać, chyba Ŝe na własne ryzyko i 
odpowiedzialność. Roboty będą wykonywane przy uŜyciu sprzętu adekwatnego do zakresu robót. 
Wycinka drzew i krzewów prowadzona będzie z uŜyciem ręcznych pił mechanicznych odpowiednio dobranych przez 
kierownika budowy z uwagi na zakres, wielkość i specyfikę zadania. Do wycinki moŜna stosować ponadto siekier i sekato- 
rów. 
Prace rozbiórkowe prowadzić metodą ręczną przy uŜyciu narzędzi ręcznych takich jak młoty, kliny, łomy, kilofy, oskardy, 
łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, rusztowania systemowe, rusztowania kolumnowe, pomosty 
robocze i komunikacyjne, elektronarzędzia ręczne: piły tarczowe, szlifierki kątowe, młoty udarowe, przyścienny wyciąg 
budowlany, środki do mechanicznego załadunku: koparko-ładowarka i środki transportu samochod. - samochód 
samowyładowczy. 

4. TRANSPORT 

Dowóz materiałów pomocniczych realizowany będzie dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem. Do usuwania gruzu w obrębie stref o ograniczonych moŜliwościach dojazdu transportu 
samochodowego po płaskich odcinkach dróg technologicznych naleŜy uŜywać taczek. Do transportu pionowego, na 
powierzchnię terenu, stosować zsuwnice deskowe lub prefabrykowane rękawy zsypowe. Gruz transportować w 
wyznaczone i odpowiednio zabezpieczone miejsce czasowego składowania, zgodnie z planem BIOZ oraz projektem 
organizacji budowy zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Miejsce składowania uzgodnić z inspektorem nadzoru. 
Materiał rozbiórkowy, nie zawiera- jący substancji niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska, załadować 
mechanicznie na środki transportu samochodowego. Gruz wywozić na wysypiska komunalne samochodami 
samowyładowczymi. Wykonawca we własnym zakresie znajdzie miejsce wywozu i składowania gruzu oraz materiałów 
odpadowych z rozbiórki, a wszystkie koszty związane z wywozem, składowaniem i utylizacją uwzględni w cenie 
ryczałtowej. 

 
5. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
naleŜy wykonywać pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac i robót. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i niniejszej ST. Z uwagi na charakter i 
przewidywany zakres robót rozbiórkowych naleŜy wykonywać je metodą ręczną przy uŜyciu narzędzi i elektronarzędzi 
ręcznych adekwatnych do zakresu i charakteru robót. Teren, obiekt, lub odpowiednią jego część ( strefę ), w obrębie 
której prowadzone będą roboty rozbiórkowe, odpowiednio zabezpieczyć, ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczy- 
mi. Dodatkowo wyznaczyć strefę niebezpieczną prowadzenia robót rozbiórkowych oraz zabezpieczyć ją przed przypad- 
kowym wejściem osoby postronnej. Ewentualne ciągi komunikacji pieszej występujące w sąsiedztwie wyznaczonej strefy 
wykonywania robót rozbiórkowych zabezpieczyć daszkami ochronnymi, siatkami oraz innymi środkami ochrony zbioro- 
wej zabezpieczającymi przed spadaniem elementów z rusztowań. 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych przeszkolić pracowników wykonujących roboty budowlane w zakresie bhp na 
stanowisku pracy, oraz przeszkolić uŜytkowników obiektu w zakresie bezpiecznego poruszania się w sąsiedztwie strefy 
wykonywania robót budowlanych oraz o sposobach postępowania na wypadek wystąpienia poŜaru lub wypadku. Zabez- 
pieczyć wszystkie urządzenia zlokalizowane w sąsiedztwie wykonywanych robót, a w razie potrzeby odłączyć je od zasila- 
nia w takim zakresie, aby nie powodowały zagroŜenia zdrowia i Ŝycia pracowników wykonujących roboty rozbiórkowe. 
Zdemontować wszystkie, ewentualnie występujące, wewnętrzne instalacje, osprzęt i urządzenia. W razie potrzeby usta- 
wić rusztowania systemowe. Ustawienia i mocowania rusztowania moŜe dokonać wyłącznie uprawniona do tego jednost- ka 
lub osoba, a poprawność wykonania rusztowania oraz jego odbiór i dopuszczenie do uŜytkowania zostaną potwierdzo- ne 
wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru. Przy robotach budowlanych stosować 
wyłącznie rusztowania systemowe posiadające odpowiednie atesty, dopuszczenia i inne dokumenty zezwalające na ich 
uŜycie. Z uwagi na charakter i przewidywany zakres robót rozbiórkowych naleŜy prowadzić je metodą mechaniczną jako 
podstawową z uŜyciem zrywarki, koparko-ładowarki oraz metodą ręczną jako uzupełniającą przy uŜyciu narzędzi ręcznych 
takich jak młoty, kliny, łomy, kilofy, oskardy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, elektronarzędzia ręcz- 
ne: piły tarczowe, młoty udarowe i wyburzeniowe. Zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek robót budowlanych, w tym 



 

robót rozbiórkowych, jeŜeli zachodzi moŜliwość przewrócenia się części lub całości konstrukcji obiektu przez wiatr. 
Wszelkie roboty rozbiórkowe naleŜy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowa- 
dzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na niŜej połoŜonych kondygnacjach lub powierzchniach 
roboczych. 
Sposób i opisane środki do wykonania robót rozbiórkowych przyjęto wg ogólnych zaleceń i metod stosowanych w 
budownictwie. Kierownik budowy moŜe wg posiadanych uprawnień modyfikować technologię rozbiórek, w uzgodnie- niu z 
Inspektorem Nadzoru. 
Do transportu poziomego oraz załadunku gruzu na środki transportu samochodowego uŜywać  sprzętu mechanicznego    w 
postaci np.: ładowarek i koparko-ładowarek. Gruz i odpady wywozić samochodami samowyładowczymi na wysypiska 
odpowiadające ich klasyfikacji. Koszty wywozu i opłaty składowe stanowią koszt zamawiającego. Po zakończeniu robót 
rozbiórkowych wykonać mechaniczne zasypanie wykopów z uŜyciem zasypki mineralnej warstwami co 30 cm z mecha- 
nicznym zagęszczeniem do uzyskania stopnia zagęszczenia gruntu Id>0,60. Teren po zasypaniu wykopu rozplantować, 
wyrównać i porządkować. 
Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych zachować szczególną ostroŜność. Sposób i opisane środki do wykonania robót 
rozbiórkowych przyjęto wg ogólnych zaleceń i metod stosowanych w budownictwie. Kierownik budowy moŜe wg 
posiadanych uprawnień modyfikować  technologię rozbiórek, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostroŜności, zbiorowych i indywidualnych środków 
bezpieczeństwa pracowników i personelu zakład, przy zachowaniu przepisów bhp, p.poŜ., zgodnie z wiedzą i sztuką bu- 
dowlaną oraz normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 

Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, w tym równieŜ robót rozbiórkowych, naleŜy przeprowadzić in- 
struktaŜ dla  wszystkich pracowników z zakresu: 
1) przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad posługiwania się urządzeniami i narzędziami na budowie, 
2) konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zapobiegających przed skutkami zagro- 

Ŝeń ( kasków ochronnych, rękawic, okularów itp.), 
3) zasad postępowania w przypadku zagroŜenia, 
4) zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 



 

 
 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegania zagroŜeniom 

W celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zarówno pracowników jak i uŜytkowników budynków 
sąsiednich w trakcie prowadzenia robót budowlanych naleŜy: 
� ogrodzić i zabezpieczyć przed przypadkowym dostępem osób trzecich teren budowy, teren zaplecza budowy oraz 

strefy wykonywania robót budowlanych, 
� teren budowy i obszar wykonywania robót budowlanych w sposób widoczny oznakować tablicą informacyjną budowy 

oraz tablicami ostrzegawczymi – wg opisu jw. 
� przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych naleŜy przeprowadzić instruktaŜ pracowników w zakresie 

opisanym powyŜej oraz w przypadkach uzasadnionych udzielić informacji i instruktaŜu z zakresu bezpieczeństwa po- 
ruszania się i przebywania w sąsiedztwie strefy prowadzenia robót budowlanych mieszkańców budynków sąsiednich, 

� pracownicy pracujący na budowie powinni być wyposaŜeni w odzieŜ oraz środki ochrony osobistej. Sprzęt uŜywany 
do realizacji robót powinien być sprawdzony i dopuszczony do uŜytkowania, 

� pracownik  obowiązany  jest  utrzymywać  w  naleŜytym  stanie  i  porządku  miejsce  pracy  oraz  obsługiwane  maszyny 
i urządzenia, jak równieŜ eksploatować je zgodnie z przepisami techniczno-ruchowymi, 

� pracownik obowiązany jest przed rozpoczęciem pracy sprawdzić stan bezpieczeństwa w miejscu pracy, 
� kaŜdy pracownik obowiązany jest zaalarmować przełoŜonego o groŜącym niebezpieczeństwie, 
� osoby kierownictwa  i nadzoru obowiązane są kontrolować kaŜde  stanowisko pracy  i instruować pracowników       o 

zasadach bezpiecznego wykonywania robót, 
� w  razie  stwierdzenia bezpośredniego  zagroŜenia Ŝycia lub  zdrowia naleŜy niezwłocznie  wstrzymać roboty i  podjąć 

niezbędne kroki w celu usunięcia zagroŜenia, 
� pracownicy pracujący na „wysokości” powinni posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie do- puszczające ich do wy- 

konywania robót wysokościowych, 
� dojścia i dojazdy do miejsca budowy naleŜy oznakować i zabezpieczyć przed przypadkowym wejściem osób postron- 

nych. Na widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną :DOJAZD DO PLACU BUDOWY. W nocy naleŜy 
umieszczać odpowiednie oznakowanie świetlne, 

� zabrania się wykonywania prac budowlanych na dachu i rusztowaniach w trakcie trwania opadów atmosferycznych 
deszczu i śniegu oraz w okresie występowania oblodzenia lub podczas warunków atmosferycznych, które mogą wy- 
wołać niebezpieczny stan śliskiej nawierzchni np.: pomostów roboczych, 

� przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych w  strefie zbliŜenia i kolizji z istniejącymi  urządzeniami elek- 
troenergetycznymi naleŜy dokonać stosownego zgłoszenia w Zakładzie Energetycznym Rejon Energetyczny Strzegom. 

� pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywania 
danego rodzaju rusztowania, 

� wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione: o zmroku, jeŜeli nie zapewniono oświetlenia 
sztucznego, które daje dobrą widoczność, w czasie mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, podczas burzy i sil- 
nych wiatrów, 

� rusztowania powinny być wyposaŜone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia pracow- 
ników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 

� obciąŜanie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników oraz pozostawienie na- 
rzędzi lub materiałów przy krawędziach pomostów jest zabronione, 

� uzytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór technicz- ny 
oraz potwierdzeniu jego przydatności do wykonywania określonych robót wpisem do dziennika budowy przez 
kierownika budowy, 

� rusztowania naleŜy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej niŜ 1 raz na miesiąc, a ponadto po silnym wie- 
trze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuŜszych niŜ 10 dni, 

� miejsca, w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań oraz w czasie wykonywania robót 
na rusztowaniu naleŜy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych umieszczonych na widocznym miejscu. Napisy 
umieszczone na tablicach powinny być widoczne i czytelne z odległości 10,0 m. Tablice naleŜy umieszczać na wysoko- ści 
2,50 m nad terenem , 

� Przy wykonywaniu  robót  maszynami  naleŜy ustalić strefę  niebezpieczną i  ustawić tablice  ostrzegawcze;  kaŜde  uru- 
chomienie maszyny naleŜy sygnalizować, 

� Części maszyn i urządzeń będące w ruchu naleŜy zaopatrzyć w odpowiednie osłony lub inne zabezpieczenia, 
� Zabrania się dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urządzeń będących w ruchu, 
� Zabrania się oczyszczania maszyn i urządzeń benzyną etylizowaną, 
� Maszyny i urządzenia o napędzie elektrycznym naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością poraŜenia obsługi prądem elek- 

trycznym, 
� DemontaŜ maszyn oraz przenoszenie urządzeń o napędzie elektrycznym mogą być dokonywane wyłącznie po odłą- 

czeniu źródła zasilania, 

Bezwarunkowo zabrania się wykonywania jakichkolwiek robót budowlanych w strefie zbliŜenia i kolizji z urządzeniami 
energetycznymi w przypadku występowania w nich napięcia elektrycznego. 



 

 
 

� Zabrania się uŜywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urządzeń, 
� Maszyny i urządzenia ustawione na terenie pochyłym naleŜy zabezpieczyć przed samoczynną zmianą połŜenia i uru- 

chomieniem, 
� Zabrania się przekraczania dopuszczalnego ciśnienia w urządzeniach ciśnieniowych oraz pozostawiania ich w czasie 

pracy bez dozoru, 
� Po zakończeniu robót budowlanych naleŜy oczyścić i uporządkować plac budowy oraz doprowadzić teren działki do 

stanu zgodnego z jego przeznaczeniem. 
 

Ochrona przeciwpoŜarowa 

W obrębie placu budowy zgodnie z lokalizacją przedstawioną w planie BIOZ naleŜy umieścić stanowisko ochrony prze- 
ciwpoŜarowej składające się ze: skrzyni z piaskiem drobnym, stojaka z wiadrami, bosakiem, liną oraz kocem p.poŜŜ. Ponad- 
to w obrębie stanowisk produkcyjnych oraz w biurze kierownika budowy naleŜy umieścić gaśnice proszkowe 3kg. Do 
zewnętrznego gaszenia poŜaru  wykorzystywać hydranty zlokalizowane na istniejącej sieci wodociągowej. 
5.3. Wycinka i karczowanie drzew oraz krzaków 
Istniejące drzewo, kolidujące z planowanym zakresem inwestycyjnym, naleŜy ściąć odcinkami z Ŝyciem np.: samochodo- wego 
wysięgnika koszowego. Przed rozpoczęciem wycinki drzewa teren objęty strefą wykonywania robót naleŜy właści- wie 
zabezpieczyć w sposób, który zapewni bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz nie spowoduje pojawienia się osób nieu- 
powaŜnionych w strefie wykonywania robót. 
Wycinkę drzewa rozpocząć od odcięcia pojedynczych gałęzi i drobnych konarów z poziomu wysięgnika koszowego nie- 
wielkimi odcinkami, których upadek z wysokości w wyznaczoną strefę wykonywania robót nie stworzy Ŝadnego niebez- 
pieczeństwa. Prześwietlanie konarów prowadzić stopniowo aŜ do konaru wiodącego z pnia drzewa. Następnie tak jak 
poprzednio, metodą odcinkową odcinać konar od góry. Przy pracach związanych z odcinaniem, w celu zabezpieczenia 
kontrolowanego kierunku upadku, moŜna wiązać odcinane części konarów. Zabezpieczenie strefy wykonywania robót oraz 
prowadzenie wycinki drzewa powierzyć specjalistycznemu przedsiębiorstwu posiadającemu licencję na świadczenie 
przedmiotowych usług oraz dysponującemu odpowiednim sprzętem. 
Ścięte drzewo oczyścić z resztek gałęzi, posortować i ułoŜyć w stosy w miejscu przewidzianym do załadunku na środki 
transportu samochodowego. 
Następnie przystąpić do karczowania pnia i korzeni. Roboty prowadzić ręcznie. Jako metodę wspomagającą wykorzystać 
metodę mechaniczną. W tym celu naleŜy odkopać pień drzewa oraz korzenie. Korzenie odrąbać ręcznie lub odciąć me- 
chanicznie. Bryłę korzeniową z pniem wydobyć z dołu i odsunąć w miejsce załadunku na środki transportu samochodo- 
wego z ułoŜeniem korzeni w stosy. Dół zasypać piaskiem średnim i pospółką warstwami co 20-25 cm z zagęszczeniem 
ręcznym zagęszczarką płytową do uzyskania Is=0,97. Cały teren oczyścić i wygrabić z pozostałości po wycince i karczowa- 
niu. Pozostałą na placu budowy karpinę załadować na środki transportu samochodowego i wywieźć w miejsce przezna- 
czone do składowania. 
Roślinność istniejąca zlokalizowana w obrębie planowanych robót budowlanych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna 
zostać przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Za skutki prowadzenia robót budowla- 
nych odpowiedzialność ponosi kierownik robót i Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki w stosunku do dokumentacji technicznej, ST, wymaganego 
zakresu robót oraz sprawdzeniu braku zagroŜeń na miejscu prowadzenia robót rozbiórkowych. 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Jednostki obmiarowe robót rozliczanych ryczałtem określone są w przedmiarze robót budowlanych. 

8. CZYNOŚCI ODBIOROWE 

Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości wykonanych robót potwierdzonych 
odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specy- 
fikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. 

9. PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Cena jednostkowa wykonania 
robót obejmuje: 
� opłaty drogowe, organizacja oznakowania i zabezpieczenia robót, 
� opłaty za zajęcie pasa drogowego, organizację oraz likwidację ruchu zastępczego, 
� ustawienie, utrzymanie i demontaŜ tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robót, 

Uwaga: W trakcie organizacji placu budowy oraz w podczas realizacji zadania naleŜy bezwzględnie przestrzegać odpo- 
wiednich przepisów prawa, Polskich Norm i Norm BranŜowych, warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przepisów techniczno-budowlanych, administracyjnych, przepisów bhp i p.poŜ. oraz sztuki wiedzy i budow- 
lanej. 



 

 
 

� zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy, strefy wykonywania robót budowlanych, zabezpieczenie interesów oraz 
bezpieczeństwa osób trzecich, zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem lub uszko- 
dzeniem, zabezpieczenie drzew i innej roślinności, zabezpieczenia bhp i p.poŜ., 

� koszty związane z zabezpieczeniem, odłączeniem na czas wykonywania robót i ponownym przyłączeniem urządzeń, 
instalacji, sieci i infrastruktury technicznej, 

� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
� zakup materiałów, sprzętu, narzędzi niezbędnych do wykonania robót oraz transport na miejsce wbudowania, 
� konieczne roboty rozbiórkowe, demontaŜowe wraz z zabezpieczeniem elementów przeznaczonych do ponownego 

wbudowania, 
� składowanie materiałów z rozbiórki, segregowanie, zabezpieczenie, 
� obsługa sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 
� montaŜ, demontaŜ i przestawianie rusztowań oraz dokonywanie jego odbiorów technicznych, 
� montaŜ, demontaŜ i przestawianie urządzenia transportu pionowego oraz dokonywanie jego odbiorów technicznych, 
� bieŜąca kontrola jakości materiałów i sprzętu, 
� transport technologiczny sprzętu, materiałów, narzędzi, gruzu i opadów w obrębie placu budowy i poza nim, 
� przeprowadzenie czynności odbiorowych robót, badań i pomiarów, 
� uporządkowanie terenu budowy i przywrócenie go do stanu zgodnego z przeznaczeniem. 
� koszty związane z załadunkiem, wywozem i składowaniem (opłaty składowe) gruzu i karpiny, 
� koszty związane z załadunkiem, wywozem, składowaniem (opłaty składowe) i utylizacją odpadów, w tym równieŜ  

odpadów niebezpiecznych, 
� koszty załadunku i wywozu złomu. Przychód ze sprzedazy złomu jest przychodem strony kontraktu, która przedmio- 

towego wywozu dokonała. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do wykonania robót obję- 
tych ST mają zastosowanie w szczególności niŜej wymienione przepisy i normy. 
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bez- 

pieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811. 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i hi- 

gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
� Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. 
� Ustawa z dn. 7 lipca 1994 roku–Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 z późn. zm.), 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zmianami), 
� Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogą- 

cych znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przed- 
sięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i 
warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpieczne- 
go uŜytkowania takich wyrobów, 

� Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199 z 2002 r. 
poz. 1671). 


