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1.  WSTĘP 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem 
robót rozbiórkowych oraz wyburzeniami w budynku remontowanym. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Rozbiórka byłego budynku produkcyjnego 
(produkcja kafli) przy ul. Drzymały 22 w Niemodlinie” 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 

 Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  
robót rozbiórkowych: 

 Demontaż resztek instalacji wewnętrznych 

 Demontaż bram drewnianych 

 Demontaż krat i osiatkowań okiennych 

 Demontaż okien 

 Demontaż resztek instalacji odgromowej 

 Demontaż rynien i rur spustowych 

 Rozbiórka komina  

 Zerwanie pokrycia dachowego papowego 

 Rozbiórka poszycia i konstrukcji dachu 

 Rozbiórka murowanych ścian piętra 

 Rozbiórka stropu drewnianego nad parterem 

 Rozbiórka murowanych ścian parteru 

 Rozbiórka warstw posadzkowych parteru 

 Rozbiórka ścian fundamentowych na głębokość 30 cm poniżej terenu. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 0.0 
 
 
2.  MATERIAŁY 
Materiały nie występują. 
 
 
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0  „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót wyburzeniowych i rozbiórkowych należy stosować: 

 Koparko-ładowarka 

 Żuraw samochodowy 

 Narzędzia ręczne w postaci pił mechanicznych, młotów, przecinaków 

 Samochód skrzyniowy oraz wywrotki 

 Przyczepy dłużycowe 
Ponadto: 

 Rusztowanie  fasadowe, 
Stosować rusztowania przyścienne z rur stalowych. Stojaki należy układać, z zachowaniem przejścia 
pieszego szerokości min. 1,5 m. Podkłady pod stojaki układać na przygotowanym podłożu prostopadle do 
ścian budowli , dopasować ich układ do siatki konstrukcyjnej " ciężkiej " dla której rozstaw stojaków wynosi 
2,0 m w kierunku podłużnym i 1,35 m w kierunku poprzecznym . Wysokość każdej kondygnacji rusztowania 
winna wynosić 2,0 m. stężenia poziome należy rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób 
zapewniający nieprzesuwność na całej długości rusztowania, w sposób zapewniający nieprzesuwność 
węzłów. Pierwsze stężenie  poziome zakłada się pod pierwszą kondygnację pod podłożem , należy je 
montować bezpośrednio do stojaków rusztowania.  
Zewnętrzne stojaki rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania. Liczba 
stężeń pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania . Liczba stężeń 
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pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania a odległość między polami 
stężeń nie może być większa niż 10, 0 m 
Konstrukcja rusztowania winna być kotwiona do ściany budynku w sposób zapewniający stateczność i 
sztywność konstrukcji. Zakotwienia należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania , 
przy czym odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m , a  w pionie 4,0 m. 
Wejścia do budynku zabezpieczyć daszkami ze spadkiem uniemożliwiającym spadek urobku na chodnik. 
Pomosty robocze powinny mieć szerokość nie mniejszą  od 1,0 m. 
Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie , aby uniemożliwić  spadanie jakichkolwiek przedmiotów 
na niższe pomosty . Każda konstrukcja winna mieć ułożone co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i 
pomost zabezpieczający. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczać wielkości 
podanych w " Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych". 
Konstrukcja rusztowania powinna być uziemiona w sposób podany w PN na wykonanie urządzeń  
odgromowych.  
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia 
pomostów. Obciążenie pomostów rusztowania ponad jego nośność oraz gromadzenie się robotników na 
pomostach jest zabronione 
 
Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi 
pracujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
 
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Do transportu pionowego i poziomego przy robotach wyburzeniowych i rozbiórkowych należy stosować: 

 Żuraw samochodowy 

 Samochód skrzyniowy oraz wywrotki 

 Przyczepy dłużycowe 
Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi 
pracujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0  „Wymagania ogólne”. 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w stosunku 
do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 

 
5.1.  Rozbiórki    

 
5.1.1. Prace przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 ogrodzić teren i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich 

 wykonać tymczasowe przyłącze energetyczne na czas prowadzenia robót, celem  
 umożliwienia zasilania maszyn i urządzeń napędzanych elektrycznie  

 wyznaczyć stanowiska do ustawienia maszyn niezbędnych do rozbiórki  

 ustawić rusztowania umożliwiające rozbiórkę komina 
 
5.1.2. Kolejność rozbiórek 
 
Komin 
Komin rozbierać ręcznie, poczynając od góry do połaci dachu i dalej etapami na poszczególnych 
kondygnacjach. Komin rozbierać z rusztowania, zrzucając gruz i urobek na działkę własną. 
Ponieważ prace demontażowe komina przebiegają pod elektryczną linią NN, należy zachować szczególną 
ostrożność. Zaleca się prowadzenie prac rozbiórkowych pod nadzorem uprawnionego pracownika Zakładu 
Energetycznego i chwilowe wyłączenie zasilania na czas robót 
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Dach   
Prace rozbiórkowe należy przeprowadzać etapami, rozpoczynając od dachu, od zdjęcia fragmentów rur 
spustowych, rynien, obróbek blacharskich oraz  usunięcia  pokrycia papowego,  
Papę przecinać ostrym nożem w miejscach łączenia arkuszy, zwijać w rulony i przygotować do 
wywiezienia.  
Elementy drewniane wycinać ręcznie lub mechanicznie, podwieszając większe elementy do zawiesia 
dźwigowego. Dla zapewnienia zupełnego bezpieczeństwa należy na czas demontażu fragmentów więźby 
dachowej i dachu całkowicie uniemożliwić dostęp do pomieszczeń znajdujących się poniżej. 
 
Stropy 
Strop rozbierać ręcznie. W celu odzyskania elementów drewnianych, najpierw zerwać poszycie i tynki na 
trzcinie. Elementy stropowe wycinać i demontować ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dźwigu. 
Wycinane fragmenty zabezpieczyć przed upadkiem, podwieszając do dźwigu lub stemplować. 
 
Ściany murowane  
Rozbiórkę ścian na terenie działki prowadzić przez podcięcie i przewrócenie. Podcięcie ścian wykonać na 
głębokości 35 cm poniżej terenu. Po wywróceniu ścian należy je rozbijać mechanicznie do wielkości 
umożliwiającej załadunek koparką na środki transportu. Ściany usytuowane w granicy działki rozbierać 
ręcznie przy użyciu młotów pneumatycznych, a urobek zrzucać na teren działki własnej. 
 
Posadzki 
Posadzki zrywać koparką do poziomu terenu. W pobliżu granicy działki posadzki rozbijać ręcznie przy 

użyciu młotów udarowych. 
 
Elementy rozbiórkowe  
Elementy rozbiórkowe to przede wszystkim gruz ceglany i betonowy oraz drewno. 
Ponadto stolarka okienna i drzwiowa, trzcina i papa 
Wszystkie elementy rozbiórkowe należy wywieźć na wysypisko śmieci.  
Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Namysłowa , materiały wyburzeniowe (gruz ceglany i betonowy, 
odpady szkła, złom i in. z wyjątkiem materiałów  zawierających szkodliwe substancje) należy wywozić na 
lokalne wysypisko śmieci lub na inne pozostające w dyspozycji Gminy Niemodlin i świadczące usługi 
polegające na przetwarzaniu odpadów z budowy. 
 
Wg obowiązujących przepisów Wykonawca składa informację w Wydziale Środowiska i Rolnictwa o 
wytwarzanych odpadach i sposobie ich zagospodarowania oraz wskazuje miejsce i sposób 
magazynowania.  
 
Zabezpieczenie mienia i obiektów sąsiednich 
Ponieważ budynek leży w granicy działeki, dlatego rozbiórkę w jej pobliżu należy prowadzić z zachowaniem 
staranności z zabezpieczeniem mienia osób trzecich. Elementy rozbiórkowe należy bezwzględnie 
składować na terenie własnym  
Ponadto plac robót należy wydzielić ogrodzeniem, tak aby nie mogły wchodzić osoby nie uprawnione  i 
zapewnić bezkolizyjny wyjazd samochodów i sprzętu z placu budowy. 
 

           5.2. Zalecenia 
           Podstawowe warunki bhp, jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek: 

1) Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Drzewa znajdujące się w bliskim sąsiedztwie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 
2) Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani 
o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Robotnicy muszą być wyposażeni w kaski, rękawice i okulary 
ochronne. 
3) Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprawidłowego spadania lub zawalenia się 
innego elementu. 
4) Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez 
wiatr, jest zabronione. 
5) Przy prędkości wiatru większej od 10m/s roboty należy wstrzymać. 
6) W czasie rozbiórki przebywanie ludzi wewnątrz budynku jest zabronione. 
7) Miejsca zrzucania gruzu powinny być należycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z  większych 
płaszczyzn należy stosować pochylnie lub zsypy. Gruz i inne elementy rozbiórkowe wrzucać do kontenerów 
i wywozić samochodami. 
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8) Niezależnie od powyższego należy przestrzegać wymagania określone w rozporządzeniu MB i PMB z 
dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych- Dz. U. Nr13 poz.123. 

 
 
            6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 

 
 
             7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru są: 

 m
3
  -  objętość materiałów z rozbiórki do wywozu 

 m
2
  -  rozbiórki nawierzchni, tynków, stropów i.t.p. 

 m    -  demontaż rynien i obróbek blacharskich 

 szt.  -  demontaż ślusarki okiennej i drzwi 

 t       -  waga złomu 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi 
normami technicznymi. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 
 
 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
2. Normy właściwe dla ww robót 
3. Rozporządzenie MPiPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z dnia 10-04-1972r.) 
4. Rozporządzenie MPiPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 poz. 844) 


