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I. Wstęp 

Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych w zakresie burzenia (rozbiórki i usunięcia gruzu), które zostaną wykonane w ramach zadania pn. 

„Projekt budowlany rozbiórki nieczynnego, wolnostojącego komina żelbetowego H=45,0, D=3,0 dla MPEC 

Rzeszów Sp. z o.o. Nr ident. dz. 186301_1.0207.1235/3” 

 

Zakres robót objętych specyfikacja techniczną 

Roboty podstawowe 

Podstawowymi robotami będzie rozbiórka trzonu komina żelbetowego H=45,0m, D=3,0m z wkładem 

wewnętrznym żelbetowym o średnicy D=2,4m 

 

Roboty towarzyszące 

Pracami towarzyszącymi związanymi z pracą rozbiórki trzonu będą: 

 - prace pomiarowe i pomocnicze 

 - demontaż stalowej balustrady oraz stalowego przykrycia wlotu komina na poz. +45,0m 

 - demontaż stalowej galerii obwodowej na poz. +43,0m 

 - demontaż stalowej drabiny włazowej z koszem osłonowym 

 - transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki do wyznaczonych miejsc składowania 

 - niezbędne rozdrobnienie, segregowanie i ułożenie materiałów z rozbiórki 

 - zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem 

 - utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych 

 - załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na składowisko  

 - uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Kierownika Robót. 

Materiały rozbiórkowe odwieźć na składowisko odpadów. 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Kierownikowi Robót i uzgodni 

z nimi harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych 

z odbiorcą. 
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II. Materiały 

Brak  

III. Sprzęt 

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

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien 

być  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umowa.  

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

gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

Sprzęt budowlany 

Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych i wycinek proponuje się następujący sprzęt: 

 - młot udarowy 

 - palnik acetylenowo-tlenowy 

 - szlifierka kątowa 

 - kontener do gromadzenia odpadów 

 - wiertarkę 

 - sprzęt alpinistyczny 

 - koparko-ładowarka 

 - oraz inne drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym 

 

IV. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwa przewożonych materiałów( gruzu).  
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

Transport samochodowy 

Zgodnie z technologią założoną w projekcie do transportu proponuje się użycie takich środków: 

 - samochód skrzyniowy 

 - samochód samowyładowczy 

 - ciągnik kołowy 

 - przyczepa skrzyniowa 

 

V. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót 

Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące: 

- roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi elektro-mechanicznych, przez rozkuwanie lub 

zwalanie, 

- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi elektro-mechanicznych, przecinając zbrojenie palnikiem 

acetylenowo-tlenowym lub szlifierką kątową,  

- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać elektronarzędziami lub palnikiem acetylenowo-tlenowym, 

- nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, 

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy upewnić się czy instalacja elektryczna jest odłączona, 

- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu 

oraz silnych wiatrów, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, 

- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

- roboty należy 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. 
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Rozbiórka żelbetowego trzonu 

Rozbiórkę trzonu żelbetowego wykonywać równolegle z rozbiórką wewnętrznego przewodu. Rozebrane, skute 

elementy wrzucać do wnętrza komina. Gdy wysokość gruzu z rozbiórki wewnątrz trzonu wyniesie 1,5m należy 

zaprzestać prac rozbiórkowych i wydobyć gruz z trzonu. Nadmierna ilość gruzu wewnątrz trzonu może 

spowodować problemy z jego wydobyciem. 

 

Demontaż elementów wyposażenia 

Zbędne elementy wyposażenia należy zdemontować w pierwszej kolejności tj. elementy stalowe na poz. +45,0m. 

Następnie w zależności od postępu prac rozbiórkowych trzonu, galerię obwodową na poz. +43,0m oraz odcinkami 

drabinę włazową. 

 

VI. Odbiór robót 

Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń , roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości.  
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST. 

 

VII. Płatności 

Roboty podstawowe 

Płatności za roboty podstawowe wg. zatwierdzonego kosztorysu ofertowego 

 

Roboty dodatkowe 

Płatność za roboty dodatkowe wg kosztorysu powykonawczego. Zakres robót dodatkowych nie powinien 

przekraczać 15% wartości robót zawartych w kosztorysie ofertowym. 

 

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Władysław Wenski  

 

 

 


