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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) 

 

 

Grupa robót  

45.1 Przygotowanie terenu pod budowę 

 

 

Klasa robót  

45.11 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

 

Kategoria robót 

45.11.1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 

 

 

 

 



ST-001 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

RROOZZBBIIÓÓRRKKAA  BBUUDDYYNNKKUU    BBYYŁŁEEGGOO  PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAA  WW  SSOOLLCCUU  NNAADD  WWIISSŁŁĄĄ 

STR. NR 2 

 

Spis treści 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA........................................................................................................................3 

1.1. Przedmiot ST........................................................................................................................3 
1.2 Zakres robót objętych ST .....................................................................................................3 
1.3. Określenia podstawowe........................................................................................................3 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. ...................................................................................3 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH...............4 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN ............................................................4 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU...................................................4 
5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.........................5 

5.1. Warunki ogólne wykonania robót ........................................................................................5 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót...............................................................................7 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH.......12 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT .................................13 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH .....................................................................................13 
9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT ........................................................................................13 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA............................................................................................13 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ST-001 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

RROOZZBBIIÓÓRRKKAA  BBUUDDYYNNKKUU    BBYYŁŁEEGGOO  PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAA  WW  SSOOLLCCUU  NNAADD  WWIISSŁŁĄĄ 

STR. NR 3 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych i wyburzeniowych  przy realizacji zadania pn.: Rozbiórka 

budynku  przedszkola w Solcu nad Wisłą 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót rozbiórkowych i wyburzeniowych 

1.2 Zakres robót objętych ST 

Zakres robót realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje: 

� rozbiórka pokrycia dachowego z odwodnieniem 

� rozbiórka przekrycia dachu 

� rozbiórka konstrukcji dachu 

� rozbiórka zewnętrznych i wewnętrznych ścian 

� rozebranie posadzek wraz z warstwami izolacyjnymi 

� rozebranie stolarki drewnianej i ślusarki stalowej 

� rozebranie instalacji sanitarnej i elektrycznej 

� załadowanie i wywóz gruzu i odpadków z terenu rozbiórki 

� rozebranie fundamentów do głębokości 50 cm poniżej terenu 

� wykonanie zasypki zagłębień terenu po rozbiórce z plantowaniem terenu 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 

niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami 

podanymi w ST  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
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zakresem i ST. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiałów rozbiórkowych, nie 

nadających się do wykorzystania. wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy 

wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Materiały nie występują 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością  

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami  

dotyczącymi jego użytkowania.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki 

transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie 

wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 

odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych 

powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 

zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty za 

transport. 

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponowane jest użycie takich środków 

transportu, jak: 

> samochód skrzyniowy 

> samochód – wywrotka 



ST-001 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

RROOZZBBIIÓÓRRKKAA  BBUUDDYYNNKKUU    BBYYŁŁEEGGOO  PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAA  WW  SSOOLLCCUU  NNAADD  WWIISSŁŁĄĄ 

STR. NR 5 

> środek transportowy – samochód dostawczy 

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Warunki ogólne wykonania robót 

Roboty rozbiórkowe obejmują wszystkie pozycje punktu 1.3, Roboty rozbiórkowe należy 

wykonywać przy użyciu sprzętu – elektronarzędzi lub ręcznie. Materiał uzyskany z rozbiórki 

załadować na samochody samowyładowcze i odwieźć 

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają 

należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia 

to: 

- podrażnienia błon śluzowych, 

- uszkodzenia głowy, 

- upadek z wysokości, 

- uszkodzenia rąk i nóg. 

5.1.1. Czynności przed rozpoczęciem pracy 

- Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego 

 obiektu sieć wodociągową, gazową, cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i inną 

- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, 

 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 

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być 

 zapoznani z  programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie 

 jej wykonania 

5.1.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

NIE WOLNO: 

- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone 

 normy 
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- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 

- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 

- prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części 

 konstrukcji obiektu przez wiatr 

- prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach 

 atmosferycznych: w  czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów 

 (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać) 

- prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach 

 przebywają ludzie 

- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych 

 konstrukcyjnych częściach obiektu 

- obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie 

- prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku 

 poziomach, 

Roboty rozbiórkowe należy: 

- prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi, przez rozkuwanie lub zwalanie, 

- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, 

 oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 

 nieprzewidzianego  upadku lub przewrócenia się innego fragmentu 

 konstrukcji 

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy 

 zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 

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 razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 

 pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne, 

- W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w 

 hełmach. 
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5.1.3. 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. 

5.1.4. Organizacja robót 

Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, bądź 

inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 

jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. 

5.1.5. Zasady BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak 

oznakowanie i odgrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz 

wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Przy 

pracach rozbiórkowych należy stosować ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i 

higieny pracy w robotach budowlanych. Uwzględniać należy również wpływ warunków 

atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. Podczas deszczu i silnego wiatru nie wolno 

prowadzić robót na ścianach i innych wysokich konstrukcjach. Wszystkie przejścia i 

przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub 

wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować. Przystępując do rozbiórki 

budynku należy przyjąć zasadę, że kolejność prac winna iść w kierunku odciążeniu 

elementów konstrukcyjnych, pod tym jednak warunkiem, aby usunięcie jednej części 
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budynku lub jednego elementu konstrukcyjnego nie spowodowało obruszenia innych części 

budynku lub innych elementów konstrukcyjnych. Przeznaczony do rozbiórki budynek 

zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych wielorodzinnych , 

co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa osób , szczególnie dzieci. Z tych względów teren 

należy ogrodzić taśmą w kolorach ostrzegawczych, oznaczyć wejścia i wjazdy oraz ustawić 

tablice ostrzegawcze, a także zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

Do rozbiórki  można przystąpić po upewnieniu się o odłączeniu instalacji elektrycznej i 

sieci sanitarnych 

Stolarkę okienną i drzwiową, z uwagi na brak jakiejkolwiek wartości użytkowej, demontować 

łącznie z rozbiórką ścian. Ściany zewnętrzne i ścianki działowe parterów budynków można 

rozebrać ręcznie względnie poprzez ich zwalanie za pomocą liny stalowej i ciągnika, o ile na 

zastosowanie drugiego sposobu pozwali usytuowanie przeznaczonego do rozbiórki budynku.  

Prac rozbiórkowych nie należy prowadzić w złych warunkach atmosferycznych, w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Przy prędkości wiatru ponad 10m/sek. roboty 

należy przerwać. 

Roboty powinny być prowadzone w taki sposób aby nie została naruszona stateczność 

rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie 

wywoływało nieprzewidzialnego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 

Zabronione jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od 

dołu. 

Rozbiórkę ścian parteru można prowadzić mechanicznie przy zachowaniu ostrożności 

naruszenia sąsiednich ścian i stropodachu.  

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu 

pochodzących z rozbiórki na stropie budynku nad piwnicą. 

Pracownicy znajdujący się w górnych krawędziach rozbieranych ścian powinni być 

zabezpieczeni przed spadnięciem np. przez umocowanie szelek bezpieczeństwa do lin 

asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi. 

Roboty rozbiórkowe budynków rozpocząć od rozebrania pokrycia dachu i elementów 

konstrukcyjnych dachu. Następnie przystąpić do rozbiórki  ścian nośnych i działowych na 

parterze budynku..  

Rozbiórkę ścian  należy  przeprowadzić ręcznie przy użyciu lekkiego sprzętu jak młoty 

udarowe elektryczne i sprzęt ręczny. Rozbiórkę stropodachu prowadzić za pomoca lekkiego 
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sprzętu mechanicznego  i ręcznie. 

 Elementy żelbetowe: 

 - strop nad piwnicą 

− schody wewnętrzne i zewnętrzne 

− rampa  - można rozkuwać przy pomocy młotów pneumatycznych . 

Gruz z rozbieranych konstrukcji na bieżąco wywozić na wysypisko  

 Po całkowitym rozebraniu budynku teren wyrównać, zaniżenie zasypać  przywracając do 

pierwotnego stanu. 

UWAGA: 

1. Roboty rozbiórkowe prowadzić po uprzednim odłączeniu obiektów od sieci 

elektrycznej  (instalacja oświetleniowa, woda, kanalizacja , gaz)  

 

2. W czasie przeprowadzenia robót rozbiórkowych należy przed rozpoczęciem   

prac podstemplować strop nad przyziemiem oraz zabezpieczyć plac budowy  

3. przed dostępem osób trzecich. 

 

4. Roboty rozbiórkowe winne być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej 

do wykonywania robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych. 

 

5. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zapoznani z kolejnością 

robót i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbiórki. 

 

6. Pracowników zatrudnionych przy rozbiórce należy wyposażyć w indywidualne 

środki ochrony BHP  (kaski, szelki  bezpieczeństwa, rękawice, okulary ochronne 

itp.).  

 

Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

obowiązany jest do: 

1. Uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu 

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o 

sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi; 
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2. Przeszkolenia przez uprawniona instytucję zatrudnianych pracowników , osób 

kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących 

bezpiecznego postępowania; 

3. Opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac 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) informacje 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) posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego 

prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska 

przed narażeniem na działanie azbestu. 

4. Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na usunięciu  wyrobów 

zawierających azbest z obiektu , 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: 

a) rodzaj wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w 

odrębnych przepisach 

b) termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac 

c) adres obiektu 

d) kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest 

e) określenie liczby pracowników , którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem 

f) zobowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku 

zmiany warunków prowadzenia robót 

Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest mogą być wykonane wyłącznie 

przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia 

takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy  przy usuwaniu materiałów zawierających azbest. Wykonawcy prac powinni 

posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności , w wyniku , której powstają odpady 
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niebezpieczne. 

Wykonawca robót rozbiórkowych zawierających azbest zobowiązany jest do: 

• izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających 

przenikanie azbestu do środowiska, 

• ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów 

komunikacyjnych dla osób pieszych nie mniej niż 1 m przy stosowaniu osłon 

zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska; 

• umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej 

treści:  

„UWAGA ! ZAGROŻENIE AZBESTEM” , 

„OSOBOM NIE UPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY” 

• zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję 

azbestu do środowiska; 

• zastosowanie w obiekcie , gdzie prowadzone są prace , odpowiednich zabezpieczeń przed 

pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, 

a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

• codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu 

podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro; 

• zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami 

zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a szczególności z wymogami 

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac. 

 

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób 

uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia 

poprzez: 

1. nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i 

utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy; 

2. demontaż całych wyrobów (płyty) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to 

technicznie możliwe, 

3. odspajania materiałów trwale związanych Z podłożem przy zastosowaniu wyłącznie 

narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, w miejscowe instalacje odciągające powietrze, 

4. codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest 

oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu, 



ST-001 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

RROOZZBBIIÓÓRRKKAA  BBUUDDYYNNKKUU    BBYYŁŁEEGGOO  PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAA  WW  SSOOLLCCUU  NNAADD  WWIISSŁŁĄĄ 

STR. NR 12 

 

Po wykonaniu prac rozbiórki płyt azbestowych, wykonawca ma obowiązek złożenia 

właścicielowi lub zarządcy nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości 

wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych 

przepisów technicznych i sanitarnych, 

  

Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest stosuje się odpowiednio przepisy o 

przewozie towarów niebezpiecznych. 

Wyroby i odpady zawierające azbest powinny zostać odpowiednio oznakowane, zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, 

Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, dla których przepisy o transporcie 

towarów niebezpiecznych nie ustalają szczególnych warunków  przewozowych, należy 

wykonać w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska , w szczególności przez: 

 

1. szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm 

wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej  niż 1,000 kg/m3, 

2. utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów zawierających azbest w trakcie ich  

3. przygotowywania do transportu, 

4. oznakować opakowania zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, 

5. magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych, 

6. przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest środek 

transportu powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie 

opakowań trakcie transportu, 

7. ładunek odpadów zawierających azbest powinien być tak umocowany, aby w trakcie 

transportu nie był narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie z pojazdu, 

 

Usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów 

niebezpiecznych lub na wydzielonej częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne.  

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 
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rozbiórkowych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Nie przewiduje się wykonania obmiaru robót – wynagrodzenie ryczałtowe 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty podlegać będą odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). Odbiór końcowy stanowi 

ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

zgodności z kosztorysem i specyfikacją techniczną oraz dokumentacją techniczną Odbiór 

ostateczny przeprowadzi komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania 

komisji oraz czas jej działania określi umowa. Z czynności odbioru należy sporządzić 

protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

● ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

● ocenę przeprowadzonych robót rozbiórkowych. 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT 

Regulacje umowne – wynagrodzenie ryczałtowe 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

- PN-IEC 60364-7-704:1999   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

 Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na 

 terenie budowy i rozbiórki. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 

 sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity 

 Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych - 

 Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 r. 

- Prawo budowlane - Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

- Ustawa o odpadach - Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 

- Dz.U.2006.75.527 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów 
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 może  przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie 

 będącymi przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. 

 Załącznik do  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. 

 (poz. 686 

- Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 2 kwietnia 1998 r. - zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego 

użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 45, poz.280), 

- Rozporządzenie ministra gospodarki z 14 sierpnia 1998 r. - sposoby 

bezpiecznego użytkowania oraz warunki usuwania wyrobów zawierających 

azbest (Dz.U. Nr 138, poz. 895). 

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw  (Dz. U. 

2001, nr 100, poz. 1085 j.t. 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach  (Dz. U. 2013, poz. 21) 


