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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNAYCH 
 
 

I. DANE PODSTAWOWE  
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót będących przedmiotem 
zamówienia: 
 

ROZBIÓRKA BUDYNKÓW OWCZARNI  
W M. CISOWA, GMINA KRASICZYN 

Inwestor: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach 
  Bolestraszyce 130, 37-722 Wyszatyce  

 
 

1.2 Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są wymagania i warunki 
techniczne określone przepisami, które regulują: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017r. poz. 1332). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z późn.zm) 

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. z 2003, nr 121,poz.1138) 

- Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 01.62.627 z późn. zm). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. nr 48 z 2003r. poz. 401) 

- Polskie Normy i Normy Branżowe 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

 
1.3 Ogólny zakres i opis robót objętych ST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (SST).  
W skład robót wchodzą: 
 
Zakres i kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: 
- usunięcie sprzętu oraz materiału magazynowanego w obiekcie 
- odłączenie zasilania obiektu: energia elektryczna, wodociąg 
- demontaż oraz utylizacja pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowych 
- rozbiórka drewnianej konstrukcji więźby dachu 
- rozbiórka drewnianych stropów nad przyziemiem 
- rozbiórka murowanych ścian przyziemia 
- rozbiórka stropu nad piwnicą 
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- rozbiórka posadzek betonowych 
- rozbiórka ścian piwnic i ścian fundamentowych 
- rozbiórka fundamentów betonowych 
- rozbiórka utwardzonych placów 
- wyrównanie i uporządkowanie terenu 

 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego  
Wspólnego Słownika Zamówień 
 
45111300-1  -  Roboty rozbiórkowe   
45111000-8  -  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne 
45111213-4  -  Roboty w zakresie oczyszczania terenu                      
45262660-5  -  Usuwanie azbestu. 
90650000-8 -   Usługi usuwania azbestu. 

 
1.4 Charakterystyka obiektu: 

Budynek owczarni zespolonej jest obiektem składającym się z czterech 
segmentów tworzących w rzucie poziomym prostokąt z wydzielonym 
wewnętrznym dziedzińcem. Dostęp do dziedzińca poprzez dwie bramy 
przejazdowe usytuowane w dwóch naprzeciwległych segmentach (południowym i 
północnym).  
Dwa segmenty naprzeciwległe (wschodni i zachodni) stanowią owczarnie. Są to 
obiekty jednokondygnacyjne ze strychami nieużytkowymi przykryte dachami 
dwuspadowymi, doświetlone oknami usytuowanymi w ścianach podłużnych i 
poprzecznych z bramami wjazdowymi z zewnątrz oraz od strony dziedzińca. 
Posadzka owczarni obniżona w stosunku do poziomu terenu o ok. 65 cm.  
Kolejne dwa segmenty naprzeciwległe (północny i południowy) stanowią obiekty 
z pomieszczeniami gospodarczymi oraz wydzielonymi bramami wjazdowymi. 
Obiekt południowy jednokondygnacyjny, częściowopodpiwniczony ze strychem 
nieużytkowym przykryty dachem dwuspadowym. Obiekt północny 
jednokondygnacyjny niepodpiwniczony ze strychem nieużytkowym, przykryty 
dachem dwuspadowym. 

II. CZĘŚĆ OGÓLNA    
 - Roboty objęte niniejszym zamówieniem nie wymagają pozwolenia na rozbiórkę. 
 - Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren wokół rozbieranych obiektów 

przed dostępem niepowołanych osób. 
 - Przed przystąpieniem do prac należy z inspektorem nadzoru uzgodnić 

komunikację pracowników oraz miejsce składowania zdemontowanych 
materiałów przed wywiezieniem gruzu i azbestu. 

- Zamawiający nie przewiduje zapewnienia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy.                          
Zamawiający nie zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej oraz wody.  
Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym za zużytą energie elektryczną na 
podstawie zamontowanych liczników lub na podstawie obustronnie 
uzgodnionego ryczałtu.       

 - Zamawiający przekaże teren prowadzenia robót protokolarnie w terminie do 3 
dni od podpisania umowy. 

 - Całość robót rozbiórkowych należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, 
obowiązującymi przepisami i normami oraz zawartą umową. 
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 - Podczas wykonywania prac wykonawca będzie odpowiadał za zabezpieczenie 
terenu robót budowlanych. 

- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedmiarze robót,  w prawie 
budowlanym, zgodnie z warunkami odbioru robót budowlanych oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 
poz. 401).  

III. KONTROLA JAKOŚCI 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót podczas ich 
wykonywania. 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
1. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

2. Wykonawca okaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. Osoby obsługujące sprzęt winny być przeszkolone i 
w przypadku szczególnych wymagań posiadać uprawnienia do obsługi 
sprzętu. 

3. Środki transportu użyte do przewozu materiałów nie mogą powodować 
uszkodzeń nawierzchni dróg dojazdowych i placów. W przypadku ich 
uszkodzenia Wykonawca naprawi uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy. 

V. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i 
wymaganiami  specyfikacji technicznej. 

2. Wykonawca  jest  zobowiązany  bezwzględnie  stosować  się  do  poleceń  i  
uwag  przedstawiciela inwestora w zakresie ochrony środowiska i tras 
przejazdu. 

3. Wykonawca na własny koszt naprawi ewentualne uszkodzenia dróg i placów. 
 
4. Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających  azbest, obowiązany jest do: 
 
4.1. uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia 

programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi 
informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi; 

 
4.2. przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób 

kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy zabezpieczaniu  i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania 
procedur dotyczących bezpiecznego postępowania; 

 
4.3. opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania 

wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności: 



 5 

  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) ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu 
powietrza; 

 
4.4. posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego 

zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń 
pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu; 

 
4.5. Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na 

zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, 
urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac, 
obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru 
budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy; 

 
4.6 Azbest pozyskany w wyniku rozbiórki zadaszenia wiaty należy zafoliować i 

złożyć na paletach a następnie załadować  na samochody przy użyciu 
posiadanych maszyn i urządzeń; 

 
4.7 Wywozu szkodliwych odpadów (azbest) należy dokonać specjalistycznym 

pojazdem z zachowaniem obowiązujących przepisów; 
 

4.8 Przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia musi 
nastąpić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w punkcie 
wyznaczonym do ich odbioru;  

 
4.9 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenie Zamawiającemu dowodu  

unieszkodliwienia odpadów , tj.: karty przekazania odpadów, 
potwierdzającego wagę odebranych wyrobów zawierających azbest od osób 
uprawnionych; 

 
4.10 Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. Nr 71,  poz. 649) oraz innymi przepisami 
obowiązującymi w zakresie zbiórki i unieszkodliwiania odpadów;  

 
4.11 Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń, 

spowodowanych na szkodę Zamawiającego  i osób trzecich, których się 
dopuścił podczas wykonywania robót rozbiórkowych. 

 
4.12 Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień, tzn. winni posiadać odpowiednie zgody na wytwarzanie 
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odpadów i ich utylizację. Jeżeli nie posiada zgody na utylizacje odpadów, 
winien mieć podpisaną umowę z firmami, które posiadają uprawnienia do 
utylizacji eternitu. Zgoda na wytwarzanie odpadów zawierających azbest 
może być na całą Polskę, województwo Podkarpackie lub na starostwa, w 
których wykonywane będą prace przy demontażu płyt zawierających azbest. 
Pracę winien wykonywać zgodnie z  zapisami zawartymi w Dzienniku Ustaw 
nr 74 poz. 649 z 21.04.2004; 

 
4.13 Wykonawca podczas rozbiórki zobowiązany jest zabezpieczyć i odciąć 

wszystkie media doprowadzone do obiektów; 
 
4.14 Jeżeli podczas prowadzenia prac rozbiórkowych nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie np. elementów nie podlegających rozbiórce, Wykonawca dokona 
naprawy (usunięcia szkody) na własny koszt w terminie 2 dni od stwierdzenia 
spowodowania tej szkody. W przypadku nie wywiązania się z tego 
obowiązku, Zamawiający obciąży go karami wskazanymi w umowie, których 
wysokość wynika z kosztów, jakie Zamawiający musiałby ponieść, zlecając 
wykonanie tych robót innemu Wykonawcy; 

 
4.15 Jeżeli Wykonawca będzie prowadził prace objęte zamówieniem, czy też 

składował szkodliwe materiały rozbiórkowe w sposób niezgodny z 
obowiązującymi przepisami mimo zaleceń inspektora nadzoru, Zamawiający 
obciąży go karami wskazanymi w umowie.  

 

VI. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakość robót. 
2. Upoważniony pracownik Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania 

kontroli a Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiej niezbędnej 
pomocy w tych czynnościach.  

 

VII. OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 
1. W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do  

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. 

 2. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robot, Wykonawca będzie 
podejmował wszelkie sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich 
przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i 
poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

3.  W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów 
zawierających azbest z  miejsca ich występowania, Wykonawca prac 
obowiązany jest do: 

 
 -  izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon 

zabezpieczających  przenikanie azbestu do środowiska; 



 7 

-  zachowania bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób 
pieszych, nie mniejszej niż 1 m , przy zastosowaniu osłon 
zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska; 

- umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o 
następującej treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem"; w przypadku 
prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokydolit treść tablic 
informacyjnych powinna być następująca: "Uwaga! Zagrożenie azbestem - 
krokydolitem"; 

- zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do 
minimum emisję  azbestu do środowiska; 

-  zastosowania na terenie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich 
zabezpieczeń przed  pyleniem i narażeniem na azbest;  

-  zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z 
wyrobami zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w 
szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w 
czasie wykonywania prac. 

 
4. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w 

sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący 
zminimalizowanie pylenia poprzez: 

4.1. nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub 
demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy; 

4.2. demontaż całych wyrobów (płyt, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania 
tam, gdzie  jest to technicznie możliwe; 

4.3. odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu 
wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w 
miejscowe instalacje odciągające powietrze; 

4.4. prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia 
występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu 
w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym również z 
wyrobami zawierającymi azbest albo krokydolit; 

4.5. codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów 
zawierających azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i 
zabezpieczonym miejscu. 

VIII. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
1. Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu 

robot  budowlanych. 
2. Przy wykonywaniu robot budowlanych może być zatrudniony tylko pracownik, 

który: 
- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego 

stanowiska; 
- uzyskał zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy  na 

wysokości  powyżej 3m; 
3. Stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć barierką składającą się 

z : 
-  deski krawędziowej wys. 15cm 
-  poręczy ochronnej wys.1,1m 
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-  pomostów roboczych wykonanych z desek lub bali dostosowanych do 
przewidzianego obciążenia, szczelnych i zabezpieczonych przed zmianą 
ich położenia. 

 
4. Roboty dekarskie: 
·  pracowników zatrudnionych na dachu  o pochyleniu większym niż 20 % należy 

zabezpieczyć przed wypadkiem za pomocą pasów ochronnych  linką 
zamocowaną do stałych elementów konstrukcji; 

·  materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem; 
·  wszystkie maszyny i urządzenia mechaniczne powinny posiadać 

zabezpieczenie   przeciwpożarowe i atest dopuszczający do użytkowania w 
warunkach pracy; 

·  kable elektryczne powinny być podwieszone i nie posiadać uszkodzeń 
mechanicznych. 

·  obsługujący maszyny powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, maszyny 
powinny posiadać atest dopuszczający do ruchu; 

·  dźwigi, wyciągi powinny posiadać atesty poduszczające do ruchu i określoną 
maksymalną  nośność (wytrzymałość linki). 

IX. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 
1. Roboty podlegają końcowemu odbiorowi, 

Odbiór robót nastąpi po wykonaniu prac zgodnie z warunkami umowy.   
2. Odbiór robót należy dokonać komisyjnie. Skład komisji ustali Zamawiający. 

Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu zadania na podstawie protokołu 
odbioru.  
Do odbioru końcowego Wykonawca powinien załączyć: 
a) potwierdzenia utylizacji wytworzonego odpadu,  
b) karty przekazania odpadu na składowiska , 
c) oświadczenia o wykonaniu robót z zachowaniem właściwych przepisów 

technicznych i sanitarnych, oczyszczeniu w sposób prawidłowy terenu z 
azbestu i przekazaniu wytworzonego odpadu na składowisko i ich utylizacji,  

X. ROZLICZENIE ROBÓT 
Rozliczenie zamówienia nastąpi ryczałtem, za prace faktycznie wykonane i 
potwierdzone protokołem odbioru. 

XI. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Roboty należy wykonywać zgodnie z: 
1. Zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
2. Obowiązującymi przepisami w szczególności zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane  (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017r, poz.1332), 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 
2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i 
usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz.U. 

   z 2004 r. Nr. 71 poz. 649 )  
3. Sztuką budowlaną. 
4. Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych. 
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XII. ZALECENIA 
 

Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca, w celu uniknięcia 
późniejszych uwag do Zamawiającego, przeprowadził wizję lokalną w obiekcie i 
uzgodnił sposób prowadzenia robót z kierownikiem Obiektu oraz Inspektorem 
nadzoru. 

 
         
 
 
 
       
 

 


