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WSTĘP 

 
1. Teren nieczynnej oczyszczalni ścieków, objętej Zadaniem, znajduje się na dz. nr 183/5, obręb 

Komorów. 

2. Na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowana jest czynna przepompownia ścieków, która jest 
odrębnie ogrodzona. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót rozbiórkowych w taki 
sposób, aby nie naruszyć tego terenu, ani ogrodzenia tejże przepompowni ścieków. Ponadto 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu stały dostęp i dojazd do istniejącej 
przepompowni ścieków – w celu zapewnienia jej prawidłowej eksploatacji. 

3. Do terenu oczyszczalni ścieków prowadzi droga gminna dz. nr 182/4 i 191 (nieutwardzona droga 
dojazdowa do pól). Ponadto z działką nr 183/5 graniczy rów, nad którym przeprowadzony jest 
przepust. 

4. Na terenie oczyszczalni znajdują się obiekty podlegające rozbiórce i zieleń, w tym drzewa i 
krzewy oraz nieczynny słup energetyczny (pozostałość po dawnym zasilaniu oczyszczalni 
ścieków – słup bez okablowania). 

5. Wykonawca dokona rozbiórki oczyszczalni ścieków w zakresie określonym w Opisie przedmiotu 
zamówienia, a w tym: 

• Przygotowania Terenu Budowy, w tym: 

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiórki, wraz z toaletami, w 
zależności od potrzeb, 

- wyznaczenie miejsc na tymczasowe składowanie materiałów z rozbiórki – w trakcie 
robót rozbiórkowych nie należy gromadzić materiałów z rozbiórki na placu rozbiórki 

- zabezpieczenie terenu – ogrodzenie strefy rozbiórki w odległości umożliwiającej 
swobodne poruszanie się osób prowadzących rozbiórkę, 

- oznakowanie terenu – na ogrodzeniu po obu stronach placu budowy należy umieścić 
tablice ostrzegawcze. Tablice należy umieścić na takiej wysokości aby były widoczne i 
aby ich uszkodzenie było niemożliwe. Należy również zamocować tablicę informacyjną 
(typową). 

- wypompowanie wody ze zbiorników i komór otwartych, w tym m.in. wody opadowej ze 
zbiornika Imhoffa, 

• Wycinki drzew i krzewów, kolidujących z wykonaniem robót rozbiórkowych – wraz z 
oczyszczeniem i uporządkowaniem terenu z pozostałości po usunięciu drzew i krzewów. 
Zestawienie drzew i krzewów podlegających wycince przedstawiono w Inwentaryzacji zieleni i 
Decyzji o wycince drzew. 

• Rozbiórki obiektów wskazanych w Dokumentacji projektowej, a w tym m.in. elementów: 

- żelbetowych, 

- betonowych, 

- z betonu komórkowego, 

- z betonu żwirowego, 

- z cegły,  

- stalowych, 

- pokrycia dachowego z papy, 

- inne podziemne elementy, np. instalacje, rury – uwaga mogą to być materiały skażone 
ściekami lub osadami z działalności rozbieranej oczyszczalni ścieków, 
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• Usunięcie nieczynnego betonowego słupa energetycznego, 

• Robót ziemnych:  

- rozbiórka nasypu, 

- wykopy przy odkrywaniu obiektów podlegających rozbiórce,  

- wykopy i przekopy wykonywane na odkład,  

- przywóz gruntu do zasypania wykopów, 

- zasypanie wolnych przestrzeni po wykonanych rozbiórkach wraz z zagęszczeniem 
gruntu (rodzimy nadający się do zasypania i grunt przywieziony), 

• Wywozu (załadowanie i wyładowanie) i utylizacji odpadów zgodnie z Katalogiem odpadów, z 
podziałem przede wszystkim na: 

- gruz i inne odpady budowlane, w tym zanieczyszczone ziemią, 

- grunt niebudowlany, nie nadający się do zasypania, 

- osady z wód deszczowych nagromadzone w zbiorniku Imhoffa, osady znajdują się na 
dnie do wysokości ok. 0,5 m, 

- opłaty za składowanie na składowisku, 

• Zagospodarowania terenu po rozbiórce: 

- rozplantowanie ziemi, wyrównanie i ukształtowanie terenu, z ewentualnym dowozem 
ziemi do zasypania dołów powstałych po rozbiórce obiektów oraz wykarczowaniu 
drzew i krzewów – teren wskazany na „Mapie terenu oczyszczalni ścieków – informacje 
dodatkowe”,, 

- uporządkowanie po wykonanych robotach (czyli po rozbiórce, robotach ziemnych i 
wycinkach drzew i krzewów),  

- przygotowanie terenu o pow. około 1850 m2 (w tym zawałowanie i zabronowanie) pod 
zasiew trawy  

• Zabezpieczenia drzew i krzewów w pobliżu Terenu Budowy,  

• Uzyskania kart odpadu na każdy rodzaj materiału z dokonanej rozbiórki, 

• Ewentualna naprawa drogi gminnej i przepustu przez rów graniczący z działką nr 183/5 – w 
przypadku ich naruszenia przy transporcie materiałów do i z Terenu Budowy. Przybliżona 
długość drogi ok. 460 m. Teren wskazano na „Mapie terenu oczyszczalni ścieków – informacje 
dodatkowe”, 

• Zabezpieczenie terenu czynnej pompowni ścieków i ogrodzenia terenu tej pompowni ścieków 
w trakcie prac rozbiórkowych, 

• Pozostałych czynności nie wymienionych powyżej, pozostałych do uwzględnienia zgodnie z 
Dokumentacją projektową i ST. 

 
6. Uwaga: nasadzenie drzew i krzewów (nasadzenia zastępcze) wynikające z decyzji na 

wycinkę oraz wykonanie trawników nie są objęte zakresem Zadania. Zostaną one 
wykonane przez Zamawiającego w terminie późniejszym. 
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Zawartość: 

 

Lp. Część OPZ 

I SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

II 
PLANY, RYSUNKI LUB INNE DOKUMENTY UMOŻLIWIAJĄCE JEDNOZNACZNE OKREŚLENIE 
RODZAJU I ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH PODSTAWOWYCH ORAZ UWARUNKOWAŃ I 
DOKŁADNEJ LOKALIZACJI ICH WYKONYWANIA 

1 Projekt dot. rozbiórki obiektów budowlanych: opis techniczny wraz z informacją BIOZ 

2 Inwentaryzacja zieleni 

3 Rysunek „Mapa terenu oczyszczalni ścieków – informacje dodatkowe” 

III WYKAZ CEN 

1 Wykaz cen ze wstępem 

IV PROJEKTY, POZWOLENIA, UZGODNIENIA I OPINIE WYMAGANE ODRĘBNYMI PRZEPISAMI 

1 
Pismo Urzędu Gminy znak ZOŚ.604.2.2016 z dnia 26.01.2016 r. w sprawie braku konieczności 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

2 Decyzja na wycinkę drzew – nr 183/2018 z dnia 29.08.2018 r. ROŚ.613.167.2018. 

 

 


