
Zał. nr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  są  prace  rozbiórkowe  budynku  Miejskiego  Przedszkola  nr  20,
nieużytkowanego zlokalizowanego w Płocku przy ul. Dobrowolskiego 4. 

II. Opis stanu istniejącego

1.Ogólna charakterystyka obiektu.

Budynek  przedszkola  jest  obiektem  parterowym,  z  częściowym  podpiwniczeniem  o
segmentowej budowie i składa się z zespołu pawilonów sal przedszkolnych, oraz segmentu
administracyjnego z kuchnią. Budynek został zrealizowany w technologii uprzemysłowionej z
małowymiarowych elementów prefabrykowanych z drewna i z tworzyw produkowanych w
latach  70-tych  XX  wieku  przez  Zakład  Stolarki  Budowlanej  „Stolbud”  w  Ciechanowie  z
wykorzystaniem  projektu  typowego  „Przedszkole  C-40M”.  Realizowane  w  tym  systemie
obiekty  produkowane  były  z  kompletnych  elementów  z  gotową  fakturą  zewnętrzną,  a
elementy  ścienne  miały  fabrycznie  wbudowaną  stolarkę  otworową.  W  skład  systemu
wchodziły elementy podstawowe ścienne, stropodachu, łączniki itp.
Zrealizowane przedszkole składa się z trzech części wzajemnie ze sobą powiązanych:
I  - segment 4 sale przedszkolne
II - segment 1 sala zajęć ruchowych
III - segment administracyjno – kuchenny.
Połączone  segmenty  przykryte  są  stropodachem  wentylowanym  wykonanym  z
przestrzennych elementów prefabrykowanych.
Oblicowanie  ścian  zewnętrznych  wykonano  od  strony  wewnętrznej  z  płyty  gipsowo  –
kartonowych, a od strony zewnętrznej z płyt pilśniowych twardych i z blachy powlekanej.

1.1 Wielkości charakterystyczne obiektu

Powierzchnia zabudowy               900,00 m2  
Powierzchnia użytkowa                       841,10 m2
Powierzchnia gospodarcza (piwnica)  128,30 m2
Kubatura przedszkola                        3085,00 m3 

III. Opis prac rozbiórkowych

- demontaż płyt  pokrycia elewacji, 
- demontaż instalacji sanitarnych, elektrycznych i elementów wentylacji,
- demontaż pozostałego wyposażenia.
- rozbiórka pokrycia z papy,
- rozbiórką stropodachu wentylowanego,
- rozbiórką konstrukcji szkieletowej ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
- demontaż stolarki i ślusarki budowlanej.
- demontaż elementów konstrukcji budynku wiatrołapów,rozbiórka stropu,schodów i
  posadzek przyziemia, tarasów, wykonanie niezbędnych wykopów,
- rozbiórka ścian fundamentowych betonowych i ław fundamentowych z żelbetu,
- rozbiórka posadzek parteru,
- rozbiórka betonowych ciągów komunikacyjnych,
- wywiezienie i utylizacja materiałów z rozebranych konstrukcji,
- dostawa ziemi do zasypania wykopów,
- zasypanie wykopów po fundamentach i ciągach pieszych  i wyrównanie terenu



- uporządkowanie terenu po rozbiórce,
- demontaż  studni rewizyjnych ( pomiaru wody i kanalizacyjne) Ø 100) głębokości 150 cm z
  demontażem istniejących sieci (załącznik nr 1 ),
- przecięcie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w , trwałe  zaślepienie  przyłącza 
  sieci cieplnej w odległości 1,0 m od budynku,
- demontaż urządzeń z placu zabaw,
-zamawiający nie zapewnia miejsca składowania , 
-ze względu na usytuowane  dużej ilości zieleni wokół budynku część  robót prowadzonych
  będzie ręcznie,

IV. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót.

1. Założenia ogólne

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.
Na  czas  rozbiórki  wygrodzić  strefę  niebezpieczną  oraz  oznakować  w  taki  sposób,  aby
uniemożliwić  dostęp  osobom  postronnym,  ustawić  znaki  ostrzegawcze,  składowisk
materiałów z demontażu.
Teren  rozbiórki  wyposażyć  w  niezbędny  sprzęt  ppoż,nie  prowadzić  prac  rozbiórkowych
podczas  opadów  deszczu,  śniegu  występowania  silnego  wiatru  a  także  w  warunkach
ograniczonej widoczności.
Zabezpieczyć przed zniszczeniem wszelkie znajdujące się w pobliżu urządzenia, budynki,
drzewa,nasadzenia.

2. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały z rozbiórki do czasu, ich 
wywozu, były odpowiednio zabezpieczone przed osobami trzecimi. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu placu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru.
Składając materiały na terenie rozbiórki nie wolno przeciążać miejscowo stropów  i 
stropodachu.

3. Sprzęt i maszyny

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robót.

4. Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu.



Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót; Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Szczegółowy zakres 
robót przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia i w przedmiarze robót.

5.1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania miejsca pracy.

Wykonawca zapewni:
- wykonanie zabezpieczeń odgradzających miejsce prac w taki sposób, aby pracownicy
  mogli poruszać się bezpiecznie,
- zabezpieczenie sąsiedniej przestrzeni przed przenikaniem substancji szkodliwych,
  właściwe ogrodzenie i oświetlenie miejsca robót,
- wydzielone miejsca czerpania wody i energii elektrycznej w taki sposób, aby nie zakłócać
  poboru wody i energii u innych użytkowników.

5.2. Materiały:

gwoździe budowlane
klamry ciesielskie
deski iglaste obrzynane 28 - 45 mm kl. III
deski iglaste obrzynane 28 - 45 mm kl. II 
deski iglaste obrzynane 25 mm kl. III
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. I
stemple budowlane
acetylen techniczny
tlen techniczny

5.3. Sprzęt:

młot wyburzeniowy spalinowy
młot wyburzeniowy ,, Bosch „ elektryczny
koparka jednonaczyniowa samojezdna

5.4. Transport:

samochód skrzyniowy 5 t
samochód samowyładowczy 5 t

V.KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH.

1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót.

2. Certyfikaty i deklaracje.



Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1)  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. 99/98),
2)   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. l i które spełniaj ą wymogi ST.
3)   znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U.98/99).

3. Dokumenty robót.

Do dokumentów robót należą:
- protokół przekazania terenu rozbiórki
- protokół odbioru końcowego,
- protokoły z narad i ustaleń,
- Dziennik Budowy.

4. Przechowywanie dokumentów realizacji zadania inwestycyjnego.

Dokumenty realizacji zadania inwestycyjnego będą przechowywane na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6. Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest protokół odbioru końcowego. Za wykonane roboty Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej w umowie.

7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
1) odbiorowi robót ulegających zakryciu,
2) odbiorowi końcowemu,
3) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót ulegających zakryciu
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza na piśmie Inspektorowi 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później ni w ciągu 7 dni od
daty zgłoszenia gotowości. 

7.2. Odbiór ostateczny (końcowy).

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.



Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę na piśmie do Inwestora.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z SIWZ i ST.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego.

8. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST -jeśli ustalono z Inspektorem
  nadzoru ich konieczność.
- Dokumenty utylizacji materiałów z rozbiórki.
- Inwentaryzację powykonawczą z aktualizacją w ewidencji budynków, pozwalającej na
  ocenę należytego wykonania robót,
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.1. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie "Odbiór końcowy 
robót".

VI. UWAGI KOŃCOWE

Powyższy opis techniczny i wytyczne dotyczące realizacji obejmują najważniejsze elementy
budowlane wykonywanego obiektu. Wykonawstwo robót remontowych realizowane być musi
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosować
się należy do wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji odpowiadać
musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

NAZWY  I  KODY  CPV:  grup  robót,  klas  robót  i  kategorii  robót  oraz  głównego
przedmiotu zamówienia.

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
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