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1.0. WST�P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne 

dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z remontem na 2,3 i 4 pi�trze w 

budynku WETI A Politechniki Gda�skiej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz� prowadzenia robót rozbiórkowych 

zwi�zanych z remontem na 2,3 i 4 pi�trze w budynku WETI A Politechniki Gda�skiej. 

 

2.0. Wykonywanie robót 

2.1.Przygotowanie rozbiórki 

Przed przyst�pieniem do robót rozbiórkowych nale�y  zabezpieczy� pomieszczenia nie 

wchodz�ce w zakres rozbiórek , przed zniszczeniem. Rozbiórk� sufitów 

podwieszanych oraz zerwanie płytek PCV nale�y wykona� r�cznie. Przy 

wykonywaniu rozbiórek istniej�cych sufitów nale�y zwróci� szczególn� uwag� na 

istniej�ce instalacje ukryte w suficie oraz na wykonane elementy wentylacji. Przed 

przyst�pieniem do demonta�u nale�y zawiadomi� odpowiednie słu�by. Demonta� 

istniej�cych drzwi przeprowadzi� ostro�nie tak aby nie uszkodzi� �cian i podłóg. Gruz  

z rozbiórki na bie��c� usuwa� z budynku i wywozi�.  

2.2. Rozbiórka r�czna 

           Usuni�cie elementów nie mo�e powodowa� naruszenia stateczno�ci elementów 

przyległych. Elementy wyko�czenia i wyposa�enia oraz materiały z odzysku znosi si� 

r�cznie lub przy zastosowaniu prostych przeno�ników. 

2.3 Przebieg robót rozbiórkowych 

W miejscu wskazanym przez Inwestora ustawia si� kontenery lub pojazdy do załadowania i 

wywiezienia gruzu. Rozbiórk� mo�na wykonywa� r�cznie z zastosowaniem drobnego 
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sprz�tu budowlanego. Gruz usuwa� na bie��co. 

2.4 Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe powinien prowadzi� kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 

do�wiadczeniu zatrudniaj�c pracowników obeznanych z tego rodzajami robót. Przez 

cały czas trwania rozbiórki nale�y pilnowa�, aby na plac rozbiórki nie wchodziły 

osoby postronne. Przed przyst�pieniem do rozbiórki trzeba opracowa� program 

rozbiórki i załog� zapozna� z nim. Kierownik robót powinien wskaza� miejsca 

ustawienia drabin i rusztowa�, gromadzenia gruzu i zdemontowanych elementów. 

Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce musz� legitymowa� si� �wiadectwem 

dopuszczenia do pracy na wysoko�ci i musz� by� wyposa�eni w zabezpieczenia 

zgodnie z zasadami BHP.  

3.0. SPRZ�T 

Do rozbiórek mo�e by� u�yty drobny sprz�t budowlany. 

4.0. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST  „Wymagania ogólne". 

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi �rodkami transportu. Przewo�ony ładunek 

zabezpieczy� przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 

uszkodzenia dróg i dojazdów Wykonawca b�dzie usuwał na bie��co na własny koszt. 

�rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc� powinny by� sprawnie 

technicznie i spełnia� wymagania techniczne w zakresie BHP praz przepisów o ruchu 

drogowym. 

5.00. WYKONANIE ROBÓT. 

Roboty prowadzi� zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r ( Dz U Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

6.00. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne" . 

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST   „Wymagania ogólne" . 
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8.0 ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 

9.00. PODSTAWA PŁATNO�CI. 

Ogólne zasady dotycz�ce płatno�ci za wykonanie roboty podano  

w ST    „Wymagania ogólne". 

9.1. Cena wykonania robót budowlanych obiektu obejmuje: 

poni�sze roboty budowlane w oparciu o ilo�ci w zał�czonym do specyfikacji 

przedmiarze, a w szczególno�ci: 

wykonanie wszystkich czynno�ci pomocniczych przy ww. robotach 

wykonanie czynno�ci zwi�zanych z likwidacj� stanowisk roboczych 

oczyszczenie terenu z resztek materiałowych i usuni�cie ich poza teren budowy. 

10.00.Przepisy zwi�zane. 

1. Ustawa z dnia 27.04.2011 o odpadach ( Dz U z 2001 r Nr 62 poz. 628 z pó	niejszymi 

zmianami. 

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony �rodowiska Dz.U. z 2001 Nr 62 poz.627 z 

pó	niejszymi zmianami. 

 

 


