Załącznik nr 1
do Rozeznania cenowego- zaproszenia do składania ofert

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
na wykonanie zadania pn.:
ROZBIÓRKA WIATY MAGAZYNOWEJ
ORAZ UPRZĄTNIĘCIE TERENU PO ROZBIÓRCE
Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
(obiekt nr 13, działka nr 63)

1.
2.
3.
4.

Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej
Wymagania ogólne organizacji Robót
Zasady wykonywania robót
Zasady odbioru robót

1.Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zabezpieczenia,
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pn.: „Rozbiórka wiaty
magazynowej oraz uprzątnięcie terenu po rozbiórce” na terenie w Domu Pomocy
Społecznej w Janowicach Wielkich (obiekt nr 13, działka nr 63).
2. Wymagania ogólne organizacji robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ogrodzenie i zabezpieczenie terenu przed
dostępem osób trzecich podczas wykonywania rozbiórki wiaty. Koszt oznakowania oraz
zabezpieczenia budowy należy do Wykonawcy.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu
oraz osobom trzecim, związane z realizacją zamówienia - od chwili rozpoczęcia czynności
związanych z rozbiórką wiaty do czasu protokolarnego odbioru wykonania zadania, a także
za szkody związane z realizacją zamówienia, które zostaną ujawnione po zakończeniu usługi.
3. Zasady wykonywania robót
Przedmiot prowadzonych robót zostanie określony szczegółowo stosowną umową, która
określi miejsce, rodzaj oraz termin realizacji. Koszty prowadzonych robót związanych
z rozbiórką przez Wykonawcę wiaty magazynowej, zostaną pomniejszone o kwotę uzyskaną
z tytułu zakupu złomu uzyskanego z rozbiórki wiaty.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu
oraz osobom trzecim, związane z realizacją zamówienia - od chwili rozpoczęcia czynności
związanych z rozbiórką wiaty do czasu protokolarnego odbioru wykonania zadania, a także
za szkody związane z realizacją zamówienia, które zostaną ujawnione po zakończeniu usługi.
Plac, na którym dokonywana będzie rozbiórka przekazany zostanie protokolarnie przed
przystąpieniem do prac przez Wykonawcę oraz po całkowitym zakończeniu prac
rozbiórkowych i zgłoszeniu tego faktu do Zamawiającego.
Zakres wykonywanej rozbiórki obejmuje:
a)zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nie biorących udziału w pracach
rozbiórkowych (przed przystąpieniem do rozbiórki wiaty),
b) rozebranie całej obecnie istniejącej konstrukcji stalowej wiaty,
c) rozebranie murowanej ściany wiaty od strony skarpy,
d) usuniecie cokołów żelbetowych,
e) skucie płyty betonowej, która jest obecnie podłożem wiaty,
f) wywiezienie całości gruzu z rozbiórki do utylizacji i uprzątnięcie terenu,
g) nawiezienie brakującej ziemi i wyrównanie terenu,
h) wykonanie prac porządkowych i posianie trawy.
4.Zasady odbioru robót
Po wykonaniu rozbiórki i zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia
o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy datę i godzinę odbioru prac , a
następnie powiadomi Wykonawcę o planowanym odbiorze robót. Równocześnie
zamawiający powoła Komisję, która dokona odbioru wykonanych robót, w terminie

wcześniej ustalonym i sporządzi protokół odbioru robót w obecności Wykonawcy. Jeżeli w
trakcie odbioru robót okaże się, że prace nie są wykonane zgodnie z umową, Wykonawca
wykona roboty poprawkowe w terminie i na warunkach ustalonych przez Zamawiającego. Po
wykonaniu robót poprawkowych sporządzony zostanie ponownie protokół odbioru.

