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1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu prac rozbiórkowych budynku oraz drobnych prefabrykatów betonowych 
2.Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót, które zostaną zrealizowane w zakresie pkt 1 
3.Zakres robót 
Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót wynikających z dokumentacji technicznej. Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 
- rozbiórka murów z cegły, stropodachu, fundamentów betonowych, wylewek oraz drobnych elementów 
betonowych- wywóz gruzu i odpadów na odległość ok. 15km - unieszkodliwienie odpadów. Elementy pochodzące 
z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez 
Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach, a następnie sukcesywnie wywozić. Pozostały gruz oraz inne 
odpady nieszkodliwe dla środowiska uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych należy wywieźć na najbliższe 
wysypisko śmieci. 
4. MATERIAŁY 
Materiały do wbudowania nie występują. 
5. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać ręcznie oraz przy użyciu dowolnego typu sprzętu dobranego przez Wykonawcę 
dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbiórkowych. 
6. TRANSPORT 
Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ciężaru 
przewożonych materiałów dobranymi przez Wykonawcę: samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe, 
ciągnik z przyczepą itp. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się i spadaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy rozbiórkach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonywać stosowne zabezpieczenia. 
Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i wywieźć. Przed rozpoczęciem robót 
rozbiórkowych należy: 
• przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, narzędzi i odpadów 
• zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 
• przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki 
słuchu, itp. 
• zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 
• zapoznać się z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania  

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy NIE WOLNO: 
•ręcznie przemieszczać i przewozić ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy 
• obsługiwać urządzeń bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
•zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 
•używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo oprawionych 
•utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki 
• konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej 
•W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach. Zasady postępowania w 
sytuacjach awaryjnych 
•bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 
•o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 
•w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną 
sygnalizację ostrzegawczą i alarmową 
• każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim 
stanie, w jakim nastąpił wypadek. 
Elementy i materiały (odpady) powinny być usunięte z terenu budowy w terminie i w sposób nie kolidujący z 
wykonywaniem innych robót. Nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. Nie należy dopuścić do 
nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych przy budynku jak również nie można spowodować 
zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu. 



Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca ( strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót 
budowlanych. Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy wygrodzić zgodnie z przepisami bhp, oznakować i 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i p.poż. 
Przed rozpoczęciem robót demontażowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem 
wszystkie elementy budowlane i wyposażenie nie podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie wykonywanych 
prac. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na: - wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych - sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu 
oraz terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego - 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów pozostających w konstrukcji, - prawidłowości wykonanej segregacji 
odpadów, - wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy, - sprawdzeniu zgodności zakresu 
wykonanych robót z ST i ustaleniami z Zamawiającym. 
7.Obmiar robót 
Jednostka obmiaru – m3,tona itp. 
8.Kontrola jakości i odbiór robót 
Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonanych prac. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami kontraktu. 
W sytuacji, gdy choćby jedno badanie dało wynik ujemny, Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Wyniki odbioru powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. W protokole 
odbioru należy zawrzeć: 
• ocenę wyników, 
• wykaz wad i usterek oraz sposób i termin ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania prac z zamówieniem. 
9. Rozliczenie robót 
Zasady płatności za poszczególne roboty regulują warunki kontraktu. 
Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót stanowiącym podstawę do wystawienia faktury będzie 
zatwierdzony przez Zamawiającego raport miesięczny. 
Zapłata na rzecz Wykonawcy faktur za roboty wykonane przez podwykonawców nastąpi po dostarczeniu przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich 
wymagalnych zobowiązań finansowych wobec niego. 
10.Dokumenty odniesienia 
Normy. 
PN-EN 28662-5 Narzędzia z napędem. Pomiar drgań na uchwycie. Młoty do rozbijania betonu i 
młoty udarowe. 
Pozostałe przepisy. 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 ) 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych- Wydawnictwo Arkady 
5.Rozporządzenia MBiPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montazowych i rozbiórkowych (Dz.U.1972.13.93) 


