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1.  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1.1.   Część ogólna 
 
1.1.1.  Przedmiot i zakres robót. 
 
Przedmiotem robót są prace związane z robotami rozbiórkowymi. 

 

1.1.2.   Zakres stosowania specyfikacji 
 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót wymienionych w punkcie 1.1 

    
1.1.3.   Zakres robót objętych OST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla 
poszczególnych asortymentów robót. 

 
1.1.4.   Informacje o terenie budowy. 
 
Teren działki jest ogrodzony. Kompleks budynków przeznaczonych do rozbiórki 
oddalony jest od granicy działki i pozostałych budynków na bezpieczną odległość. 
Na terenie działki znajdują się niezbędne sieci: wodociągowa, kanalizacja sanitarna, 
kanalizacja deszczowa i energia elektryczna  

 
1.1.5.   Przekazanie placu budowy . 
 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST. 
Zamawiający w kontrakcie na wykonanie robót określi zasady, na których wykonawca 
będzie mógł korzystać z wody i energii elektrycznej. 

 
 1.1.6.   Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

  
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
  
 1.1.7.   Ochrona środowiska 
 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie  
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

 
1.1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa. 

 
 Wykonawca sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne, sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie i innych osób.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
  
 1.1.9.   Zabezpieczenie placu budowy. 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Zabezpieczenie odbywa się przez : 

• oznaczenie przejść, 
• wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w cenę umowną. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
 

 
 1.2.   Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do     
 wykonywania robót budowlanych 
 
  Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, oraz nie będzie niekorzystnie 
wpływał na otoczenie (nadmierny hałas, zapylenie). 
 Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
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 1.3.   Wymagania dotyczące środków transportowych 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  
dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 
 
1.4.   Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
1.4.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
  
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 
 
1.4.2.   Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
 Długości będą obmierzane poziomo, wzdłuŜ linii osiowej i podawane  
w metrach [ m ] , objętości w [ m3 ] , powierzchnie w [ m2 ] , a sprzęt  
i urządzenia w [ szt. ] .  
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w kilogramach lub w tonach. 
 
 
1.5.   Odbiór robót budowlanych 
 
1.5.1. Odbiór końcowy robót 
 
 Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ilości, jakości i wartości,  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 1.8.4. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
 
1.5.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 
 Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego odbioru robót jest protokół 
odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dziennik budowy 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

  
 1.6.   Rozliczenie robót 
 
 Rozliczenie robót nastąpi według zasad zawartych w umowie o  
 wykonanie robót budowlanych. 
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2.  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru  
 Robót Budowlanych  
 
2.1. Roboty budowlane 
 

a. Opis robót 
 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy oznakować i ogrodzić teren 
robót. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych naleŜy przestrzegać wszystkich 
obowiązujących przepisów BHP i stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach 
urządzenia zabezpieczające i ochronne. Znajdujące się w pobliŜu rozbieranego budynku 
słupy z przewodami i drzewa powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.  
 
Do robót nie moŜna przystąpić przed odłączeniem budynku od sieci zewnętrznych. 

   
 Pokrycie z płyt azbestowo-cementowych moŜe byś zdemontowane przez specjalistyczną 

firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz wywiezione w miejsce składowania 
przeznaczone do przechowywania azbestu. 

 
 Ściany murowane  rozbierać ręcznie lub przewracać na teren działki inwestora. Teren, na 

który ma być przewrócona ściana powinien być oczyszczony, a ściana rozcięta na pasma 
nie szersze niŜ 4,0 m i odcięta od ścian poprzecznych, stosując zasadę, Ŝe następne 
pasmo ściany wycina się po zwaleniu pierwszego pasma. 
 
 W trakcie prowadzonych prac naleŜy po rozebraniu kaŜdego elementu sprawdzać 
stateczność pozostających jeszcze do rozbiórki elementów. W przypadku wątpliwości 
stosować konstrukcje tymczasowo zabezpieczające te fragmenty budynku. 
Kolejność wykonywania prac: 

• zdemontować ślusarkę 

• rozebrać pokrycie i konstrukcję dachu 
• rozebrać ściany i stropy 

• rozebrać fundamenty  
 
Materiały z rozbiórki naleŜy posegregować a następnie naleŜy wywieźć na przeznaczone 
do tego celu składowisko. 

 
 
 WywoŜenie wszystkich materiałów z rozbiórki naleŜy uzgodnić z 
 Inwestorem. 
  


