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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.   Przedmiot specyfikacji technicznych  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty przygotowania terenu pod 
budow ę, które zostaną wykonane w ramach zamówienia : 
Naprawa schodów zewnętrznych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych 
dla Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie ul. Obornicka 1.  
 
1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych  
w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST- 02 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
i mające na celu wykonanie projektowanego remontu, w tym :   
 
1.3.1 Roboty przygotowawcze  :  
-  zabezpieczenie okna i drzwi wejściowych z grubej folii na ruszcie drewnianym, 
-  ogrodzenie terenu placu budowy w zakresie niezbędnym dla bezpiecznego  
   prowadzenia robót, tak aby w minimalnym zakresie ingerować w normalne  
   funkcjonowanie szkoły w tym uŜytkowanie przyległego parkingu, 
-  teren placu budowy zabezpieczyć przed skutkami prowadzenia robót : zieleń  
   i trawniki przy szkole ogrodzić i osłonić drobną siatką lub folią. 
 
1.3.2. Rozbiórka :  
- odcięcie biegu schodów płytowych, Ŝelbetowych, 
- odcięcie pochylni  Ŝelbetowej wraz ze słupem podpierającym, 
- odcięcie Ŝelbetowej płyty zadaszenia , 
- odcięcie 2 słupów stalowych, 
- wykucie z płyty spocznikowej Ŝelbetowej stalowych prętów  balustrady, 
- skucie istniejącej okładziny z lastrika na płycie spocznikowej, 
- wykopanie z gruntu stopy Ŝelbetowej i  betonowych pojemników na śmieci, 
- rozbiórka rury spustowej i obróbek blacharskich zadaszenia, 
- rozbiórka  instalacji oświetlenia nad wejściem, 
- rozbiórka podbitki z tzw. sidingu z PCV pod stropem nad parterem,  
- rozbiórka nawierzchni betonowej przed wejściem głównym, 
- wykopy w gruncie pod stopy fundamentowe. 
 
1.3.3. Demonta Ŝ  i ponowny monta Ŝ : 
- 2 kamer, sygnalizacji alarmowej, włącznika światła, 
- tablicy informacyjnej z pleksi,  
- ławeczki i innych elementów, które w trakcie robót mogłyby ulec uszkodzeniu. 
 
1.4.    Prace towarzysz ące i tymczasowe 
Są opisane w p.1.5. Specyfikacji „Wymagania Ogólne STO –01”. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien wykonać odkrywki  
upewnić się o przebiegu urządzeń i sieci podziemnych. 
Wykonawca wykona fotograficzną inwentaryzację elementów uzbrojenia podziemnego 
jeŜeli wystąpią w wykopach i zdjęcia na płycie CD przekaŜe Inspektorowi nadzoru.  
 
1.5.  Nazwy i kody  :  
a/ grupa robót – Przygotowanie terenu pod budowę - kod  45100000,   
b/ kategoria robót –  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ;  
                                 roboty ziemne - kod  45110000-1.  
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1.6.  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST-02 są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami.  
 
2. MATERIAŁY przy rozbiórce schodów i elementów wyk ończeniowych : 
- gruz Ŝelbetowy, betonowy,  gruz z okładzin lastriko,  
- cegła ceramiczna z bruzd i gniazd, 
- stal z balustrad i rury stalowe, blacha ocynkowana z obróbek, 
- rury spustowe i siding z PCV, 
- papa z pokrycia daszku, styropian, 
- ziemia w wykopów. 
 
3. SPRZĘT  
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Stan techniczny uŜytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 
 
Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. : 
-    Ŝuraw jezdniowy o udźwigu minimum 10ton, z zawiesiem linowo-belkowym,  
- elektryczne narzędzia do cięcia betonu, stali, 
- kilofy, młotki, przecinaki, 
-    rynny, taczki , liny. 
 
 Sprzęt do robót ziemnych np. : 
- koparka, 
- łopaty i ręczne narzędzia do robót ziemnych, 
- płyta wibracyjna, samobieŜna. 
   
4.  TRANSPORT  
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu  i urobku z robót  
ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inspektora środki transportu w tym : samochód dostawczy - skrzyniowy, samochód 
cięŜarowy - samowyładowczy , samochód cięŜarowy – skrzyniowy, dłuŜyca. 
4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego  tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
5.1. Roboty rozbiórkowe -  wymagania  ogólne  
Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy a 
pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposaŜyć w odzieŜ ochronną i narzędzia  
niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych w tym obiekcie.   
Roboty naleŜy prowadzić przy uŜyciu elektrycznego narzędzia do cięcia betonu i stali oraz 
narzędzi ręcznych, które uŜywać tak aby nie spowodować nadmiernych wstrząsów, które 
mogłyby osłabić  mury i stropy budynku lub spowodować uszkodzenie np. elewacji, 
posadzek, okien itd.  
Roboty rozbiórkowe wykona ć w podanej poni Ŝej kolejno ści. 
 
5.2. Rozbiórki i demonta Ŝe elementów wyko ńczeniowych i do ponownego monta Ŝu 
*Wykonawca przed demontaŜem i ponownym montaŜem kamer i alarmu  uzgodni sposób 
wykonania tych robót z Dyrekcją szkoły i firmą serwisującą te urządzenia. Po zakończeniu 
robót budowlanych w/w urządzenia muszą działać jak przed demontaŜem co powinno być 
potwierdzone w pisemnym oświadczeniu Dyrektora szkoły i Serwisanta. 

 



-    4   - 
 
*Tablica  informacyjna z pleksi musi być ostroŜnie odkręcona od podłoŜa, przekazana na 
przechowanie do Dyrektora szkoły a po zakończeniu robót elewacyjnych ponownie 
przytwierdzona do elewacji przy uŜyciu nowych kołków rozporowych i bolców ozdobnych 
takich jak obecnie. 
*Na podeście wejściowym stoi ławka drewniana, którą naleŜy odkręcić od podłoŜa i 
przekazać na przechowanie do Dyrektora szkoły a po zakończeniu robót elewacyjnych 
ponownie przytwierdzić do podłoŜa w sposób gwarantujący poprawne uŜytkowanie. 
 
*Roboty wykonać ostroŜnie, aby zakres uszkodzeń elewacji był jak najmniejszy: 
- wykucie lub odcięcie z płyty spocznikowej stalowych prętów  podpierających balustradę, 
- wycięcie otworów w styropianie i odcięcie od ściany stalowych prętów balustrady, 
- rozbiórka rury spustowej  wraz z obejmami zakotwionymi w ścianie budynku, 
- rozbiórka  obróbek blacharskich zadaszenia, 
- rozbiórka  2 opraw oświetlenia zewnętrznego i instalacji oświetlenia nad wejściem, 
- rozbiórka podbitki z tzw. sidingu z PCV pod stropem nad parterem.  
 
5.3. Rozbiórka biegu schodowego i pochylni 
5.2.1. Odcięcie biegu schodów  Ŝelbetowych oraz odcięcie pochylni  Ŝelbetowej wraz ze 
słupem podpierającym wykonać metodą bezwstrząsową przy uŜyciu elektrycznego 
sprzętu do cięcia betonu i stali. Wskazane jest aby prace te wykonała firma specjalizująca 
się w tych robotach i dysponująca sprzętem oraz pracownikami z doświadczeniem przy 
wykonywaniu takich właśnie robót. 
Bieg schodów oraz pochylnię odciąć tak aby nie uszkodzić powierzchni czołowych 
spocznika istniejącego.  
(Płyta pochylni : 4,62x1,57x0,20 x 2szt. ; spocznik pochylni :1,58x3,70x0,20m ; słup pod 
pochylnią : 0,40x0,30 x0,80m; belka pod pochylnią 0,32x0,20x 3,70m). 
 
5.2.2. Z górnej powierzchni spocznika oraz płaszczyzn bocznych skuć warstwę 
wykończeniową z lastrika gr.3cm.  
 
5.4. Rozbiórka daszku Ŝelbetowego o wymiarach 6,0 x 2,60 x 0,15m,  
       objętość V= 2,34m3 , cięŜar Ŝelbetu G=5,60 tony 
*Aby płyta Ŝelbetowa po odcięciu nie spadła na spocznik, naleŜy poniŜej daszku ustawić  
rusztowanie z rur stalowych a na nim podest z desek gr.38mm. 
* Wyciąć i usunąć styropian w pasie do 0,50m powyŜej linii styku daszku z elewacją aby 
mieć dostęp do wykonania odcięcia daszku od ściany budynku. 
*Płytę dachową podwiesić na zawiesiu linowo-belkowym na ramieniu Ŝurawia  
jezdniowego a następnie odciąć metodą bezwstrząsową uŜywając specjalistyczne 
narzędzia do cięcia betonu i stali. Płytę odciąć od ściany budynku oraz od okrągłych 
słupów stalowych.  
*Odciętą płytę złoŜyć na platformie samochodu i przewieźć do kruszarni. NajbliŜej jest 
do PP-U „EKO-ZEC” Poznań ul. Gdyńska 54 (Tel.061- 8211 301). 
 
5.5. Odci ęcie 2 słupów stalowych o średnicy Dz=114mm i długości 3,0m, cięŜar 1 rury 
G= 45,0kg 
Po usunięciu płyty daszku, słupy unieruchomić przy pomocy dźwigu na zawiesiu linowo-
belkowym a następnie odciąć w poziomie płyty spocznikowej, tak aby umoŜliwić w 
następnej kolejności ułoŜenie płytek gr.5cm. 
Słupy wywieźć na złomowisko. 

 
5.6. Roboty ziemne  
*Po odcięciu (wg p. 5.2.1.) słupa podpierającego belkę nośną pochylni ,naleŜy wykopać  z 
gruntu stopę Ŝelbetową  1,40x1,40x0,80m oraz fundament biegu schodowego 
0,30x3,14x0,80m i dwa betonowe pojemniki na śmieci o wysokości 0,70m i wadze około 
110kg/1szt.. 
Miejsce po usuniętej stopie wypełnić piaskiem średnim i zagęścić ubijając warstwami  
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o grubości 20cm. Elementy Ŝelbetowe przewieźć do kruszarni np. wg p.5.4. 
 
*Po zakończeniu rozbiórek wg punktów 5.2. do 5.6. w miejscu projektowanych 
fundamentów skuć istniejącą nawierzchnię betonową i wykonać wykopy w gruncie pod 
stopy fundamentowe. 
 
*Istniejące utwardzenie z betonu skuć i usunąć z placu budowy. 

 
6. Kontrola jako ści  
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branŜowych oraz zasad 
sztuki budowlanej . Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, 
sprzętu i środków transportu podano w STO -01 . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
    Jednostką obmiarową jest : 

- dla rozbiórki schodów, posadzek,   – 1 m2 lub 1m3, 
- dla rozbiórki rur, osprzętu – 1 mb lub 1kpl lub 1tona. 
- dla robót ziemnych - 1 m3 . 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
    Polega na  ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym 

pod względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami z ST0- 01. 

 
9. ROBOTY TYMCZASOWE – nie przewiduje się oddzielnej wyceny. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne „ oraz : 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 


