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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT. 

 

1. Dane ogólne       

1.1  Inwestor – Spółdzielnia Mieszkaniowa „KROWODRZA”, ul. Opolska 37, 31-274 Kraków 

1.2  Obiekt - budynek nieczynnej hydroforni, wyłączony z użytkowania, wybudowany w latach  

70-tych XX wieku. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest objęty ochrona 

konserwatorską.      

1.3  Lokalizacja -   budynek zlokalizowany na działce nr 168/28, obręb nr 0044 będącej 

własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „KROWODRZA” ul. Opolska 37, 31-274 Kraków oraz 

na działce  

nr 168/32 obręb 0044 będącej własnością miasta i gminy Kraków.  

Budynek pozostaje jako wolnostojący i nieużytkowany. Jest zamknięty i zabezpieczony 

przed dostępem osób trzecich.  

        

2. Opis stanu istniejącego.      

2.1 Budynek parterowy, częściowo zagłębiony w ziemi, wybudowany na rzucie koła o promieniu 

R= 6,21 m., o konstrukcji tradycyjnej.       

− Ławy- żelbetowe 

− Ściany zewnętrzne – betonowe omurowane cegłą pełną 12 cm  

− Ściany działowe - cegła pełna  

− Schody wewnętrzne-  żelbetowe 

− Stropodach – płyta żelbetowa gr 12 cm 

− Ślusarka – okna i drzwi stalowe    

− Obiekt wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną.     

  

 2.2   Dane ogólne budynku:       

− powierzchnia zabudowy – 121,0  m2 

− powierzchnia użytkowa – 86,0 m2 

− kubatura - 112,2 m3 

− wysokość obiektu - część główna 1,80 m + klatka schodowa 2,70 m 

− kubatura obiektu 480,0 m3 

− kubatura części nadziemnej 212 m3 

3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbiórkowych.      

3.1. Zakres i sposób prowadzenia prac.      

1) Budynek hydroforni  zostanie rozebrany całkowicie. 

2) Przed przystąpieniem do prac Wykonawca uzyska zgodę na wejście na teren działki nr 

168/32 obręb 0044 będącej własnością miasta i gminy Kraków. 

3) Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy w oparciu o posiadane informacje dotyczące 

przedmiotu zamówienia przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do sporządzenia Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z art. 21a i art. 22 Ustawy Prawo Budowlane  

4) Prace muszą być realizowane pod nadzorem kierownika robót posiadającego uprawnienia 

konstrukcyjno-budowlane. Obowiązkiem kierownika robót jest złożenie odpowiedniego 

oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika robót. 

      



3.2. Kolejność prac:    

1) przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie   

2) wyznaczenie obrysu terenu rozbiórki, zabezpieczenie terenu rozbiórki z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych  

3) odłączenie instalacji elektrycznej      

4) demontaż przyłącza energii elektrycznej      

5) demontaż stropodachu nad klatką schodową 

6) demontaż drzwi i okien     

7) demontaż stropodachu nad całością hydroforni      

8) rozbiórka ścian      

9) rozbiórka posadzek,  fundamentów oraz opaski betonowej i schodów zewnętrznych   

10) zasypanie miejsca rozbiórki ziemią urodzajną ( ziemia Zamawiającego) oraz niwelacja      

        terenu oraz obsianie trawą 

 

 3.3. Utylizacja odpadów      

a) gruz betonowy i ceglany –  częściowo wykorzystany do zasypania piwnicy budynku, pozostały 

bezpośrednio gromadzony w kontenerze, wywożony na bieżąco i przekazany do 

unieszkodliwienia na wysypisko odpadów komunalnych, udokumentowane dostarczeniem karty 

przekazania odpadu po zapełnieniu kontenera.      

b) papa - wywóz i przekazanie do unieszkodliwienia na wysypisko odpadów komunalnych 

udokumentowane dostarczeniem karty przekazania odpadu.      

c) złom stalowy (przewody instalacji elektrycznych, obróbki blacharskie) – do miejsca skupu 

złomu.      

4.  Opis sposobu zabezpieczenia terenu, ludzi i mienia.      

− Na czas wykonywania robót rozbiórkowych teren, na którym prowadzone będą prace zostanie 

przez Wykonawcę tymczasowo ogrodzony ogrodzeniem pełnym segmentowym i oznakowany 

tablicami ostrzegawczymi oraz odpowiednio oświetlony w nocy.  

− Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych 

Wykonawca w sposób odpowiedni zabezpieczy, w szczególności wytyczy i wyraźnie oznakuje 

tymczasowe drogi okrężne (obejścia i objazdy).  

− Powstały gruz należy bezpośrednio gromadzić w kontenerze i niezwłocznie  usuwać z placu 

budowy po zapełnieniu kontenera. 

− Przed podjęciem prac rozbiórkowych Kierownik robót przeprowadzi instruktaż na stanowisku 

pracy w zakresie przestrzegania przepisów BHP.  

− Do realizacji prac rozbiórkowych Wykonawca skieruje osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe, przestrzegające wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

posiadające aktualne badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP. 

− Wykonawca robót rozbiórkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbędne kierownictwo. 

− Wykonawca zapewni bezpieczeństwo osobom upoważnionym do przebywania na terenie prac 

rozbiórkowych, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraźnie wyda polecenie opuszczenia terenu 

rozbiórki osobom postronnym i nieupoważnionym. 

− Rozbiórki prowadzone będą zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. Nr.  47. poz. 401) Rozdział 18, obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, 

przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

       

 

 


