
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są prace rozbiórkowe budynku mieszkalnego zlokalizowanego w
Częstochowie przy ul. Kubiny 43 nr ew. dz.24.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace rozbiórkowe budynku mieszkalnego, nieużytkowanego
będącego  w  stanie  ruiny  zlokalizowanego  w  Częstochowie  przy  ul.  Kubiny  43,  z
pozostawieniem  jego  zachodniej  ściany  w  części  ,  która  przylega   do  budynków
usytuowanych  na  sąsiedniej  posesji  przy  ul.  Ewy  (  zgodnie  z  załącznikiem
graficznym).Budynek nie jest wpisany do rejestru ewidencji zabytków i nie podlega z tego
tytułu ochronie konserwatorskiej.
 
II. Opis stanu istniejącego

1.Ogólna charakterystyka obiektu

Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony,  wykonany w
technologii tradycyjnej – murowanej z kamienia wapiennego. Budynek w przeszłości pełnił
funkcję  budynku mieszkalnego,  obecnie  w stanie  zdewastowanym. Od strony zachodniej
przylegające budynek przylega do budynków  na sąsiedniej  posesji  przy ul.  Ewy .Ściany
zewnętrzne murowane z kamienia  wapiennego o gr.  ok 45 cm.  Nadproża nad otworami
okiennymi  i  drzwiowymi  w  ścianach  nośnych,  ceglane.  Stropy  drewniane  na  belkach
stropowych  drewnianych.  Dach  jednospadowy  o  kącie  nachylenia  ok.  30o i  konstrukcji
drewnianej. Pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa na deskowaniu pełnym. 

1.1 Wielkości charakterystyczne obiektu

    szerokość:           8,00 m
    długość         23,00 m
    wysokość w okapie           7,15 m
    wysokość w kalenicy           9,93 m
    powierzchnia zabudowy       184,00 m2

    powierzchnia użytkowa       336,00 m2

    kubatura  1571,4,00 m3

II. Opis prac rozbiórkowych

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewidziano wykonanie następujących prac:
-     ze względu na przylegające budynki usytuowane  na sąsiedniej posesji przy ul. Ewy
      wszystkie roboty prowadzone będą ręcznie,
− zabezpieczenie terenu rozbiórki,
− demontaż  pozostałości  po  urządzeniach  wodociągowo-kanalizacyjnych,  elektrycznych

itp.                             
− demontaż  pozostałości  okien,  drzwi,  ościeżnic  okiennych  i  drzwiowych,  (Przed

przystąpieniem  do prac sprawdzić czy ościeżnice nie spełniają roli podpory dla danej
części ściany),

− rozbiórka wewnątrz budynku;  demontaż drzwi  wraz z ościeżnicami,  rozbiórka ścianek
działowych  kondygnacji  nadziemnych  -  rozbiórka  warstwami  bez  zwalania  gruzu  na
stropy,

− rozbiórka  poszycia  dachu,  więźby  dachowej,  obróbek  blacharskich,  rynien  i  rur
spustowych,

− rozbiórka stropów od góry,



− rozbiórka ścian po rozebraniu stropu kondygnacji wyższej, 
− zamurowanie otworów po belkach stropowych, 
− wykonanie obróbek blacharskich kalenicy pozostawionej ściany  od strony zachodniej,
− wywiezienie i utylizacja gruzu,
− utylizacja pozostałych elementów,
− oczyszczenie i niwelacja terenu,

III. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

1. Wszystkie  prace  należy  wykonać  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  oraz
przepisami bhp. Pracownicy wykonujący prace na rusztowaniach muszą posiadać
aktualne zaświadczenia lekarskie dopuszczające do prac na wysokości.

2. Na czas rozbiórki wygrodzić strefę niebezpieczną oraz oznakować w taki sposób,
aby uniemożliwić dostęp osobom postronnym

3. ustawić znaki ostrzegawcze
4. wyznaczyć strefy gromadzenia materiałów z demontażu
5. teren rozbiórki wyposażyć w niezbędny sprzęt ppoż
6. nie prowadzić prac rozbiórkowych podczas opadów deszczu, śniegu występowania

silnego wiatru a także w warunkach ograniczonej widoczności
7. zabezpieczyć przed zniszczeniem wszelkie znajdujące się w pobliżu urządzenia,

budynki, drzewa
8. rozbiórkę ścian znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie granic działki oraz

ścian prostopadłych do tychże na odcinku ok. 1 m należy prowadzić bez użycia
narzędzi wywołujących drgania z zachowaniem szczególnej ostrożności

  
IV. Warunki kontroli i odbioru  robót budowlanych.

1. Inwestor nie odbierze robót o niezgodnym z wymaganiami specyfikacji standardzie
lub  wykonanych  z  nieusuwalnymi  usterkami,  na  zasadzie  obniżenia  wartości
wykonanych prac.                                                                                                   .

2. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy jest podpisanie bezusterkowego protokółu
końcowego  robót.

3. Podpisanie  przez  przedstawicieli  inwestora  protokołu  odbioru  robót  nie  zwalnia
wykonawcy  z  obowiązku  usunięcia  wad  ukrytych  lub  nieujawnionych  podczas
odbioru występujących w przedmiocie umowy.

V.  Zalecenia dla oferentów.

    1. Oferent  powinien dokonać wyceny wartości przedmiotu zamówienia na podstawie
        przedmiaru robót .

    2. Przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia oferent powinien
       dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, w celu uniknięcia
       nieprawidłowości  w  wycenie.

VI. Termin wykonania zamówienia.

   Termin realizacji przedmiotu umowy – 14 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy.

VIII. Gwarancje jakości.

       Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.



 IX. Uprawnienia osób odpowiedzialnych za prawidłową realizację przedmiotu
       zamówienia.

    1.Osoba kierująca robotami budowlanymi wchodzącymi w zakres przedmiotu zamówienia
      zamówienia musi: posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
      w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  oraz być członkiem  
      Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

X. Warunki dla oferenta:

− ze złożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać, iż wykonawca zrealizował 
należycie w okresie ostatnich 5 lat  zamówienie polegające na wykonaniu robót na 
kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł. brutto. 

XI. Płatność  

        Po zakończeniu przedmiotu umowy i podpisaniu bezusterkowego  protokółu  
        końcowego  odbioru przedmiotu umowy.
       Termin realizacji faktur - 30 dni licząc od daty wpływu faktury do zamawiającego.

XII. Osoba do kontaktu  w zakresie  przedmiotu  zamówienia
        Bogdan Jankowski               tel. (024) 367 08 36  w godzinach pracy Urzędu
        Małgorzata Kwiatkowska     tel. (024) 367 14 99 w godzinach pracy Urzędu

                                 


