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Kod CPV 45111100-9   ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA. 

Kod CPV 45262660-5   USUWANIE AZBESTU. 

kod CPV 45111220-6   ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 

 

1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót rozbiórkowych realizowanych w czasie: 

ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 

W MIEJSCOWOŚCI MŁAWA ul. PIŁSUDSKIEGO 31; DZIAŁKA  NR  3859/1. 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  

rozbiórkowych wymienionych w pkt. 1.1.. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w budynku. Obejmują prace 

związane z rozbiórką i uporządkowaniem terenu. 

Odstępstwo od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 

sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 

1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi  

w ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-7) "Wymagania ogólne".  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-7) "Wymagania ogólne" 

pkt 1.5. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót rozbiórkowych 

oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, pozostałymi 

SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac rozbiórkowych: 

– rozbiórki pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, 

– rozbiórki obróbek blacharskich, 

– rozbiórki konstrukcji więźby dachowej, 

– rozbiórki kominów, 

– rozbiórki stropu nad parterem o konstrukcji drewnianej, 

– rozbiórki ścian szczytowych oraz ścian wewnętrznych parteru, 

– wywiezienie powstałych odpadów na składowisko, 

– wyburzenia fundamentów. 

 

2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich rodzaju podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-7) 

"Wymagania ogólne" pkt 2. 

 

3. SPRZĘT. 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-7) 

       "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów obiektów budowlanych należy stosować: 

- specjalistyczny sprzęt (urządzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne), 
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- młoty pneumatyczne, elektryczne, 

- elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany, 

- podstawowy ręczny sprzęt budowlany, 

- sprzęt i materiały umożliwiające bezpieczne usunięcie gruzu azbestowo-cementowego 

- kontenery na gruz. 

 

4. TRANSPORT, SKŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE. 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST B-OO.OO.OO 

        (kod 45000000-7) "Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów. 

Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia  

27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). Przewóz odpadów na składowisko może odbywać się tylko 

wyspecjalizowanym transportem. Firma transportowa musi posiadać zezwolenie na transport odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest, wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby 

lub zamieszkania posiadacza odpadów. To zezwolenie jest niezależne od zezwolenia na wytwarzanie 

odpadów azbestowych. Ładunki winny być oznakowane zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 2.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z dnia 21.04.2004r.). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OOO.OO (kod 45000000-7) 

       ,,Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.2. Wykonanie robót. 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji, 

ST lub wskazaniu przez Zarządzającemu realizacją umowy. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z Zarządzającym 

realizacją umowy. Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do 

ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane 

elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez 

Zarządzającego realizacją umowy. Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością 

Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres 

obowiązków Wykonawcy wchodzą również: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających wykonanie robót, 

- transport na zewnątrz budynku materiałów rozbiórkowych, 

- wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju sprzętu 

  pomocniczego, 

- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów budynku 

  oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w obrębie strefy obiektu modernizowanego, 

- utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów specjalnych (pogotowie, straż pożarna,  

  policja) itp., 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej strefy 

  przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

- wywiezienie zbędnego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na składowanie materiałów w wybranym  

  miejscu. 

Rozebranie pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych. 

Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów 

zobowiązany jest do: 

- posiadania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi., 

- przeszkolenia przez odpowiednią instytucję, zatrudnionych pracowników, osób kierujących lub 

   nadzorujących prace polegające na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, w zakresie  

   bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania  

   procedur dotyczących bezpieczeństwa postępowania z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

   14.10.2005r. Dz. U. Nr 216 poz. 1824, 
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- opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac w zakresie usuwania wyrobów 

   zawierających azbest, obejmującego w szczególności: 

a) identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach na podstawie udokumentowanej  

    informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez  

    akredytowane laboratorium, 

b) informację o metodach wykonywania planowanych prac, 

c) zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji  

    azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) ustalanie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza, 

e) posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych  

    planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu. 

Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów 

zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac, 

obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu 

okręgowemu inspektorowi pracy. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności: 

- rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w odrębnych  

  przepisach, 

- termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac, 

- adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, 

- kopie aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest, 

- określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem. 

W przypadku zmiany warunków prowadzenia robót wykonawca jest obowiązany do przedłożenia nowego 

zgłoszenia prac właściwym organom. W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów 

zawierających azbest z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do : 

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon, 

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób 

   pieszych, nie mniej niż 1 metr przy stosowaniu osłon, 

- umieszczenie tablic ostrzegawczych o treści: “Uwaga! Zagrożenie azbestem”, ’’Osobom nieupoważnionym 

   wstęp wzbroniony”, 

- zastosowanie odpowiednich środków chemicznych celem zmniejszenia emisji włókien azbestu. 

Przy pracach związanych z usuwaniem azbestu (eternitu) w celu wyeliminowania zjawiska uwalniania 

włókien azbestu (eternitu) należy: 

- nawilżyć wodą wyroby zawierające azbest przed ich usuwaniem lub ich demontażem i utrzymywać 

  w stanie wilgotnym przez cały czas pracy, 

- demontować całe elementy unikając uszkodzeń mechanicznych, nie wolno kruszyć, 

- odspajać materiały trwale związane z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub 

   wolnoobrotowych. 

Wykonawca prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów i urządzeń 

budowlanych zobowiązaniu jest do składania wszystkich zdemontowanych wyrobów w opakowaniach 

w osobnym pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych. Materiały te powinny być 

opakowane w folię o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i w takiej formie przekazane na składowisko. 

Po wykonaniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów i urządzeń 

budowlanych wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego 

pisemnego oświadczenia, że prace te zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych 

i sanitarnych, a cały teren robót został prawidłowo oczyszczony z azbestu. Powinien zastosować czyszczenie 

na mokro lub podciśnieniowy sprzęt odkurzający. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-7) 

       "Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

6.2. Kontrola wykonania robót. 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy 

i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-7) 
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       "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót (ślepy kosztorys). 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-7) 

        "Wymagania ogólne" pkt 8.  

Zapłata za całość robót ryczałtem po odbiorze i podpisaniu protokołu końcowego (ostatecznego). 

Odbiory częściowe nie podlegają rozliczeniu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-7) 

       "Wymagania ogólne" pkt 9. 

 

10. Przepisy i dokumenty związane. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (jednolity tekst z dnia 27 marca  

  2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718);  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu 

  i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

  i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) z późniejszymi zmianami;  

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na  

  środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000, poz. 1157) z późniejszymi zmianami;  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i ochrony 

  zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)z późniejszymi zmianami; 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. Nr 39 z 2007r. poz. 251 z poźn. zm) z przepisami  

  wykonawczymi); 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wyd. Arkady 1990 r. 

 

 

 

Sporządził :   inż. Andrzej  Michalak                                                                                 maj  2020 r. 

                    upr. Cie – 16/92 

 

 


