
Specyfikacja Techniczna   Wykonania Rozbiórki,   
kompleksu budynków usługowych w Gryfinie

Opis konstrukcji istniejących obiektów przeznaczonych do rozbiórki.

Kompleks budynków składa się z 11 części o różnej kubaturze i konstrukcji:
Budynek  3  kondygnacyjny  (z  ewent.  podpiwniczeniem).  Ściany  z  cegły  pełnej,  dach  o
konstrukcji drewnianej kryty papą na deskowaniu, klatka schodowa masywna, stropy drewniane i
masywne, otwory okienne częściowo zamurowane, drzwi zewnętrzne metalowe. 
Wieża  o  wys  ok.  13  m.  Konstrukcja  tradycyjna  -  ściany  z  cegły  pełnej,  dach  o  konstrukcji
drewnianej kryty papą na deskowaniu z parterową przybudówką o dachu jednospadowym również
krytym papą.
Wieża transformatorowa o wys ok. 13m o konstrukcji tradycyjnej z cegły pełnej i dachu krytym
papa na deskowaniu.
Hala  o dachu pilastym złożonym z 7 segmentów (ze świetlikami i pokryciem papowym), ściany
osłonowe wykonane w technologii tradycyjnej. Dźwigary dachowe drewniane oparte na słupach
stalowych.  Wewnątrz  na  całej  długości  zamontowano  konstrukcje  suwnicową  stalową  do
przemieszczania wyrobów produkowanych przez betoniarnię. Wysokość wewnętrzna hali 3,76 m.
Przybudówki parterowe (6 szt.) wykonane w technologii tradycyjnej o kubaturach ok. 1900, 
1650, 1450, 820, 192 i 138 m3. 
Więcej  szczegółów  nt.  opisu  technicznego  kompleksu  obiektów  przeznaczonych  do  rozbiórki
znajduje się w Opinii technicznej (załącznik nr 2).
Do rozbiórki przeznaczona jest również utwardzona nawierzchnia działki.

Obiekty  zostały  przeznaczone  do  rozbiórki  z  uwagi  na  planowaną  zmianę  sposobu
zagospodarowania terenu i zmianę właściciela.

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. W zakresie jest  m.in.:
1) Opracowanie  dokumentacji  projektowej  rozbiórki,  szczegółowej  specyfikacji  technicznej

wykonania  i  odbioru  robót  rozbiórkowych,  uzyskanie  wszystkich  niezbędnych  opinii  i
uzgodnień wraz z decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę.

2) Docelowy demontaż ogrodzenia działki, tj. wszystkich przęseł istniejącego płotu betonowego
i wygrodzenia z blachy fałdowej,

3) demontaż ogrodzenia z siatki, z odzyskiem siatki i słupków stalowych fi 80 i h=170cm
4) demontaż bramy stalowej 2- skrzydłowej o wym. 6,20 x1,70 m
5) demontaż węzła kablowego WK 8/1 i ZK po uzyskaniu warunków likwidacji kolizji zasilania

z zakładu energetycznego (w Szczecinie),
6) wycinka lub przeniesienie drzew rosnących przy budynku (modrzew 2szt. i sosna) zgodnie z

decyzją Burmistrza,  której uzyskanie leży po stronie Zamawiającego 
7) rozbiórka  zadaszenia  z  eternitu  o  pow.  ok.  70m2  z  utylizacją  azbestu  z  zachowaniem

przepisów zawartych w Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia  2  kwietnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  i  warunków  bezpiecznego  użytkowania  i
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004, Nr 71, poz. 649).

8) rozbiórka pokrycia  papowego wraz z  blacharką,  deskowaniem i  drewnianymi elementami
konstrukcji dachów,

9) rozbiórka drewnianych elementów stropów,
10) rozbiórka stropu masywnego nad ewent. piwnicą i klatki schodowej,
11) demontaż stalowych elementów suwnic w hali produkcyjnej, w tym ok. 24 szt. słupów o wys.

ok. 3m i przekroju złożonego z dwóch ceowników od 14x18cm oraz elementów poziomych o
długości ok. 200m i o przekroju ok 14x20cm,

12) rozbiórka  ścian i innych elementów nośnych murowanych z cegły na zaprawie cem.-wap.,     
13) rozbiórka podłoży i posadzek,
14) rozbiórka ław fundamentowych,
15) rozbiórka ewent. piwnicy (i fundamentu) i zabezpieczenie ścian wykopu,



16) rozbiórka betonowego kanału najazdowego  o dł. ok. 5m i głębokości 1,20m oraz rozbiórka
słupa betonowego energetycznego A-owego,

17) Rozbiórka płotu betonowego gr. 8 cm (7 przęsłowego na słupkach stalowych, o dł. przęsła 2,5
m i wysokości 1,50m) zlokalizowanego na tyłach budynku,

18) demontaż starych instalacji odkrytych w czasie wykonywania rozbiórki,
19) rozbiórka placu manewrowego i dróg dojazdowych wykonanych z płyt montażowych, betonu

i płyt jumbo z odzyskaniem płyt nieuszkodzonych i składowaniem ich w uzgodnionym, z
Zamawiającym, miejscu;

20) wywóz gruzu wraz  z  konieczną utylizacją,   z  dostarczeniem kart  przekazania odpadu do
Zamawiającego;

21) wywóz złomu do punktu skupu wraz dostarczeniem kwitu - potwierdzenia wystawionego na
adres Zamawiającego; 

22) wykonanie niezbędnych prac porządkowych na całym obszarze po zakończonej  rozbiórce
obiektów.

23) Zabezpieczenie wykopów poprzez wygrodzenie szczelnym płotem i oznakowanie tablicami z
ostrzeżeniem.

Program rozbiórki.
1.5.1. Zasady prowadzenia prac rozbiórkowych
1/ Prace należy wykonywać  zgodnie z Rozporządzeniem MGP i B z dn.  15 grudnia 1994 r.  w
sprawie  warunków  i  trybu  postępowania  przy  robotach  rozbiórkowych  nie  użytkowanych,
zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych. (Dz. U. z 1995 r. nr. 10 poz.47).
2/  W trakcie  prowadzenia rozbiórki  należy prowadzić dziennik budowy (rozbiórki) zawierający
wpisy zgodne z projektem rozbiórki, zwłaszcza:

• kolejność i sposób wykonywania robót,
• stwierdzanie czy części budynków, na których będą pracowali robotnicy lub będą ustawione

rusztowania albo drabiny mają dostateczną wytrzymałość,
• zapis dotyczący  środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce,
• zapis dotyczący okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót

i bezpieczeństwo ludzi.
3/  Teren,  na  którym  odbywa  się  rozbiórka  obiektów  budowlanych  należy  zabezpieczyć  przed
dostępem osób postronnych i oznakować tablicami ostrzegawczymi .
4/ Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy uzyskać warunki  likwidacji kolizji zasilania z
zakładu energetycznego (w Szczecinie) i zdemontować węzeł kablowy WK 8/1, Pomiar  i ZK.
5/  Przed rozpoczęciem rozbiórki należy wyciąć lub przesadzić drzewa zgodnie z decyzją Burmistrza
Gminy.
6/  Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  pracownicy  powinni  zostać  zapoznani  z
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.
7/ Usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać  nieprzewidzianego spadania lub zwalania
innego elementu.
8/ Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość  przewrócenia części konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabroniona.

Metoda rozbiórki
Roboty  prowadzone  będą  przy  użyciu  maszyn  i  narzędzi  umożliwiających  pełną  kontrolę  nad
rozbieraną konstrukcją.
Wykonawca będzie usuwał, przewoził i wywoził materiały rozbiórkowe we własnym zakresie.

Zabezpieczenie terenu rozbiórki
Podczas rozbiórki należy uniemożliwić przejścia i przejazdy w ich rejonie.
Na terenie działki powinno być wyznaczone miejsca do składowania materiałów rozbiórkowych w
odległości nie mniejszej niż 6 m od rozbieranego budynku.
Materiały rozbiórkowe należy systematycznie usuwać z terenu rozbiórki.


