SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45110000-1

ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE,
ROBOTY ZIEMNE

SST2

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych na terenie istniejącego
boiska dla tematu „Budowa boiska przy Gimnazjum w Siemoni. Działki nr: 433/3,
572, Gmina Bobrowniki, obręb Siemonia”.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonania rozbiórek i demontażu występujących
w obiekcie.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych
robót:
- likwidacja, utylizacja istniejącej nawierzchni asfaltowej o gr. ok. 10cm i pow.
32x44m (1408m2) wraz z podbudową gr. ok. 20cm i pow. 32x44m (1408m2),
- likwidacja urządzeń sportowych jak: dwie bramki do piłki ręcznej 3x2m, dwa kosze
do koszykówki,
- likwidacja istniejących metalowych piłkochwytów z siatką stalową o wys. 4m (54mb)
- likwidacja istniejących schodów terenowych na skarpie wykonanych z kostki
betonowej i obrzeży betonowych szer. 2m i dł. 8.5m oraz barierki stalowej po obu
stronach,
- likwidacja ogrodzenia betonowego od strony ul. Cmentarnej na dł. ok. 66m,
- likwidacja 2 bram dwuskrzydłowych metalowych od strony ul. Cmentarnej,
- likwidacja 1 furtki metalowej od strony ul. Cmentarnej,
- kształtowanie skarp
1.4. Ogólne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.
2. MATERIAŁY.
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.
3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku materiałów.
4. TRANSPORT.
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, na poszczególnych
kondygnacjach i na parterze należy wygrodzić część korytarza
- zdemontować istniejące zasilenie w energię elektryczną oraz wszelkie istniejące
uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiórkowe.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych
5.3. Roboty demontażowe.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5.
7. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST-00.00.
8. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST-00.00.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne" ST-00.00.
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE.
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.
Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru.
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