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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na rozbiórce elementów
stolarki okienno drzwiowej, elementów wyposażenia oraz robót w zakresie rozbiórki warstw dachowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną
zrealizowane w ramach zadania – PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACJI TEATRU POLSKIEGO
W POZNANIU.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót rozbiórkowych i
demontażowych:
- wymontowanie jednolitych materiałowo elementów stanowiących surowce wtórne
- wyburzenie i wydobycie oraz wywiezienie gruzu.
- wywiezienie surowców wtórnych oraz ich utylizacja
1.4. Opis prac rozbiórkowych przewidzianych w projekcie
Rozbiórki dotyczą:
 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
 rozbiórka elementów wyposażenia
 demontaż pokrycia dachowego budynku administracji
 skucie obłożenia ceramicznego dla posadzki i ścian oraz warstw wiążących dla wc
 demontaż stolarki okienno-drzwiowej
1.5. Określenia podstawowe
1.5.1. Rozbiórka demontażowa
prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, elementów rozbieranego obiektu.
1.5.2. Rozbiórka dewastacyjna
prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji.
1.5.3. Opłata składowiskowa
ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku powstałego w wyniku przeprowadzonych prac
rozbiórkowych na składowisku odpadów
1.5.4. Wywóz odpadów
transport urobku na składowisko.
1.5.5. Wywóz surowców wtórnych
transport dających się utylizować elementów rozbieranych obiektów do miejsca utylizacji.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00
„Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i
użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych.
2.2. Składowanie materiałów
Urobek z prac rozbiórkowych może być składowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Robót po wcześniejszym
uzgodnieniu z Inwestorem
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”
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4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.
Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym umożliwiającym
szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się,
wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.
• Prowadząc roboty rozbiórkowe należy mieć na uwadze stan techniczny i sposób pracy konstrukcji istniejącego obiektu.
• Wykonawca robót rozbiórkowych musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie.
• Wykonawca robót rozbiórkowych powinien posiadać zezwolenie na wywóz i utylizację odpadów wydane przez miejscowe
władze.
• Prowadząc roboty rozbiórkowe należy prowadzić je zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie robót. Prowadzone działania
powinny być prowadzone w sposób minimalizujący uciążliwość i nie naruszający interesu osób trzecich.
• Podczas prac rozbiórkowych powinien być prowadzony ciągły nadzór budowlany.
• Dobór metody rozbiórki zależy od tego, czy chce się mieć odzysk materiałów.
• Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie elementu nie
może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji,
stolarki i innych elementów wy kończenia oraz ścianek działowych.
• Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu prostych
przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych
elementów, ustalić metodę rozbiórki.
Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementów budynku. Rozbierane elementy budynku były długotrwale
eksploatowane. Dlatego trzeba rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień
zniszczenia, aby można było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Z badania sporządza się kartę oględzin i na jej podstawie
opracowuje kolejność rozbiórki.
Przy wykonywaniu rozbiórki budynku należy prowadzić roboty w następującej kolejności:
• Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych, elementów wyposażenia
• Rozbiórka ścianek działowych, sufitów podwieszanych
• Rozbiórka posadzek
5.3. Przebieg robót rozbiórkowych
5.3.1. Opis wstępnych prac organizacyjnych
Wstęp na teren rozbiórki zostanie udostępniony poprzez „protokół wprowadzenia na budowę (teren rozbiórki)".
Protokół zostanie sporządzony przez użytkownika obiektu z udziałem firmy wykonawczej (realizującej rozbiórkę). W
protokole zostaną ustalone podstawowe dane dotyczące planowanej rozbiórki:
Użytkownik obiektów, właściciel terenu wykona:
1. przekaże teren pod rozbiórkę protokółem zdawczo odbiorczym.
Firma wykonawcza:
1. wskaże kierownika rozbiórki
2. wskaże osoby biorące udział w rozbiórce z podaniem danych niezbędnych do uzyskania „przepustki"
3. wskaże drogę wywozu gruzu oraz elementów konstrukcyjnych porozbiórkowych,
4. uzgodni miejsce składowania złomu po-rozbiórkowego oraz miejsca cięcia elementów stalowych,
5. wystawi „przepustki" wstępu na teren rozbiórki osobom oraz pojazdom biorącym udział w rozbiórce na wskazanie firmy
wykonawczej,
6. poda zasadę wyjazdu pojazdów z terenu rozbiórki,
7. zapewni ochronę sprzętu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiórki.
8. wskaże pojazdy (samochody ciężarowe, koparki, maszyny do cięcia) biorące udział w pracach rozbiórkowych z podaniem
danych umożliwiających uzyskanie „przepustki".
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5.3.2. Zagospodarowanie placu rozbiórki
Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się rozpoczynając od ogrodzenia i przygotowania dróg dla pojazdów
wywożących materiały i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny być szczelne.
Sugeruje się wykonanie z tarcz z blachy fałdowej, zawieszanych na stalowych słupkach z podstawami betonowymi. Nad
ogrodzeniem biegnącym wzdłuż ciągu komunikacyjnego, na którym odbywa się ruch pieszy, należy wykonać zabezpieczenia
ochronne.
5.3.3. Opis rozbiórkowych prac wstępnych i organizacyjnych
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót rozbiórkowych na poszczególnych obiektach należy wykonać prace wstępne:
Ogrodzić i oznakować teren rozbiórki zgodnie z projektem budowlanym –należy wykonać niezbędne zabezpieczenia ciągów
pieszych. Zabezpieczyć obiekt przed dostępem osób nie prowadzących prac związanych z rozbiórka. Zabezpieczyć oraz
oznakować teren przeznaczony do składowania złomu oraz jego cięcia na elementy transportowe.
Zabezpieczenie terenu rozbiórki należy wykonać w sposób widoczny z zastosowaniem kolorowych taśm ostrzegawczych,
ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci słupków stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu należy zawiesić tablice
ostrzegawcze oraz informacyjne. W terenie objętym pracami rozbiórkowymi należy wydzielić drogi dla samochodów oraz
ciągi piesze dla osób biorących udział w pracach rozbiórkowych oznakowując je w sposób jednoznaczny oraz widoczny.
Przystąpić do usunięcia elementów stałego wyposażenia budynku w postaci elementów wyposażenia sanitarnego takiego
jak umywalki, zlewozmywaki, sedesy, brodziki, wanny, grzejniki, orurowanie.
Przeprowadzić demontaż stolarki okiennej oraz drzwiowej, elementów nie związanych z konstrukcją budynku jak sufity
podwieszane, ścianki działowe -systemowe (wstawiane) - balustrady.
5.4. Prowadzenie prac rozbiórkowych
5.4.1. Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych
Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacji elektrycznej, itp. można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje
zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji oraz dokonanie odpowiedniego wpisu do
dziennika rozbiórki. Demontaż instalacji powinna wykonywać brygada złożona z monterów i ich pomocników odpowiednich
specjalności.
Roboty rozbiórkowe należy rozpoczynać od demontażu armatury, aparatów, grzejników, wanien, umywalek, zlewów, itp.
urządzeń wyposażenia budynku. Po demontażu wszystkich urządzeń instalacyjnych przystępuje się do demontażu sieci
instalacyjnych. Przed przystąpieniem do demontażu instalacji należy je odłączyć od sieci miejskich. Z przewodów
elektrycznych zdejmuje się tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie. Podtynkowych
przewodów nie opłaca się wyjmować.
5.4.2. Rozbiórka ścianek działowych, sufitów podwieszanych
Przed rozbiórką ścianek działowych trzeba sprawdzić, czy nie podtrzymują one płyty stropowej. Ze ścianek tynkowanych
należy usunąć tynk, a następnie rozbierać je kolejno warstwami. W podobny sposób rozbiera się ścianki wykonane z
większych elementów jak pustaki, bloczki itp. Elementy stalowe nośne usuwa się przez cięcie ich palnikiem acetylenowym
bądź przecinając je szlifierką do cięcia metalu. Ścianki szkieletowe (jeżeli takie występują), z płyt wiórowo-cementowych,
pilśniowych, wiórowych itp. przed rozbiórką wymagają zbicia tynku. Następnie zdejmuje się płyty i rozbiera szkielet nośny,
wynosząc poszczególne elementy.
5.4.3. Dziennik robót rozbiórkowych
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych porządkowych powinien
podawać:
- kolejność i sposób wykonywania robót,
- protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku, na których będą pracowali
robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabiny, mają dostateczną wytrzymałość,
- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce,
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi prowadzących
rozbiórkę.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia
6.2.1. Analiza bezpieczeństwa:
Z analizy bezpieczeństwa robót rozbiórkowych prac bezpieczeństwa technicznego obiektów sąsiadujących wynika, że należy
wybrać takie metody rozbiórki, które w żaden sposób nie zagrażają bezpieczeństwu tych robót, ani nie będą cechowały się
uciążliwością dla użytkowników obiektów sąsiednich, a także nie spowodują zagrożenia bezpieczeństwa obiektów
sąsiadujących z rozbieranymi. Ze względu na specyfikę terenu rozbiórki - teren w śródmieściu, sąsiedztwo funkcjonującego
budynku nakłada się na Wykonawcę konieczność określenia zasad prowadzenia robót rozbiórkowych.
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6.2.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest sporządzić Plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. Zakres planu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126
Teren rozbiórki i budowy należy oddzielić szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnętrznego otoczenia w
całym okresie prowadzenia robót. W razie konieczności częściowe zajęcie chodnika na ogrodzenie należy uzgodnić z
Zarządcą Drogi. Należy zabezpieczyć wszystkie wykopy na terenie budowy przed możliwością wpadnięcia pracowników.
6.2.3. Bezpieczeństwo prowadzenia robót
1. wszyscy pracownicy Wykonawcy robót winni posiadać aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.
2. prace należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje uprawnienia budowlane, oraz doświadczenie w zakresie prac rozbiórkowych.
3. na terenie budowy winien znajdować się niezbędny sprzęt ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki
asekuracyjne, kaski, gaśnice, - itp. – cały sprzęt musi posiadać ważne świadectwa dopuszczalności do stosowania w
budownictwie.
4. pracownicy winni być wyposażeni w sprawne technicznie narzędzia i urządzenia nie powodujące dodatkowych zagrożeń.
5. pracownicy winni być szczegółowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.
6. wstęp na teren robót - plac budowy, osób postronnych jest niedozwolony. W tym celu należy wygrodzić teren rozbiórki od
pozostałej części działki, wyznaczyć główne ciągi komunikacyjne dla samochodów wywożących odpady oraz ciągi dla
pieszych - oznakować je w sposób widoczny i jednoznaczny.
6.2.4. Bezpieczeństwo zewnętrzne:
1. dla zmniejszenia uciążliwości powodowanych hałasem dla otoczenia, w miarę możliwości technicznych czas prac
uciążliwych należy dostosować do godzin, np.
• godz. 6:00 – 7:00 prac ciche - przygotowawcze
• godz. 7:00 – 16:00 prace głośne - wyburzenia, załadunek, transport
• godz. 16:00 – 22:00 prace o średniej uciążliwości
2. ograniczyć w miarę możliwości kruszenie konstrukcji żelbetonowej na placu budowy, na rzecz wycinania całych
elementów (słupy, belki, płyty), które winne być wywożone w całości lub w większych elementach do zakładu utylizacji gruzu
- dla ograniczenia hałasu i pyłu na placu budowy.
3. stosować sprzęt o cichym napędzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, młoty kruszące, piły tnące itp. Należy
ograniczyć do minimum stosowanie sprzętu na sprężone powietrze.
4. wykonać oznakowanie placu budowy (rozbiórki) z zastosowaniem taśm w jaskrawych kolorach, tablic informacyjnych na
drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zakładu.
5. wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodników gruzem muszą być kontrolowane i na bieżąco usuwane przez wykonawcę
robót.
6. instalacje zostaną odcięte przed wejściem wykonawcy na budowę - co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika
rozbiórki przez odpowiednie służby zakładu.
6.2.5. Uwagi - zalecenia końcowe
Wykonawca robót rozbiórkowych powinien prowadzić segregację materiałów rozbiórkowych, a w szczególności:
• gruz betonowy i żelbetonowy poddać recyklingowi
• drewnianą stolarkę okienna i drzwiową oraz inne elementy drewniane, papę asfaltową, płytę pilśniową, styropian wywieść
osobno do utylizacji, szkło okienne, zdemontowane wykładziny podłogowe, płytki PCW gromadzić na budowie w oddzielnych
kontenerach i odtransportować na wysypisko miejskie, złom stalowy i żeliwny posortować i wywieść do składownicy złomu
(przekazać właścicielowi zakładu do utylizacji).
• Nie przewiduje się w trakcie wykonywania rozbiórki występowania odpadów niebezpiecznych. Jeśli jednak w trakcie
wykonywania robót ujawnią się takie - wówczas wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiałów niebezpiecznych np.
zawierających azbest zostaną usunięte przez firmę specjalistyczną łącznie z wyposażeniem technologicznym do czasu
przejęcia obiektu przez firmę rozbiórkową.
6.3. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące wszystkich podwykonawców na budowie.
Obowiązkiem pracowników i jego podwykonawców jest przestrzeganie i stosowanie się do wszystkich wymaganych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz wymogów opisanych w niniejszej procedurze:
I. Dokumentacja.
1. Dokumenty pracownika:
Przed przystąpieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawić Kierownikowi Budowy lub Inspektorowi BHP
następujące dokumenty:
a) zaświadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika
b) udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy
c) orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku
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d) zaświadczenie kwalifikacyjne (np. do obsługi maszyn budowlanych, uprawnień spawalniczych, uprawnień
energetycznych, U.D.T. itp.)
e) uprawnień budowlanych dla pracowników nadzoru.
2. Dokumentacja maszyn i urządzeń:
Na terenie budowy podwykonawca powinien posiadać wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi
dotyczącymi BHP np.:
a) aktualne badanie ochrony przeciwpożarowej maszyn, urządzeń, elektronarzędzi itp.
b) aktualne wpisy dokumentujące kontrolę zawiesi. w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub
innego urządzenia, podwykonawca ma obowiązek przedstawić zaświadczenie o dopuszczeniu tej maszyny lub urządzenia
do eksploatacji np. aktualny wpis U.D.T.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.
Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w rozbiciu dla poszczególnych pozycji
w przedmiarze robót w dokumentacji.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. Roboty wymienione w ST
podlegają odbiorowi po ich ukończeniu, jednak przed zasypaniem rozkopów
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje
• Demontaż elementów zagospodarowania i budynku wskazanych w Dokumentacji Projektowej
• Dla materiałów nie nadających się do recyclingu cena obejmuje transport i opłaty za utylizację . Transport ca=15km
• Uporządkowanie miejsca składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie budowy
Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach
rozbiórek nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043
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

