
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

1.1.10. UTYLIZACJA AZBESTU   

 
     WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących  Wymiana pokrycia 

dachowego z płyt azbestowych 

  
Kod wg CPV   45000000-7 Roboty budowlane 

 
45262660-5 - Usuwanie  i utylizacja azbestu  
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych w Specyfikacji Technicznej  
 
Zakres robót remontowych obejmuje : 

- rozbiórka pokrycia dachowego z eternitu  

- utylizacja płyt azbestowych 

   
     Szczegółowy opis robót zawierają załączone przedmiary robót 

 
1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność z 

przedmiarem robót , ST i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

 
1.5  Przekazanie terenu budowy 
 
 Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 

określonym w umowie o wykonanie robót.  Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili odbioru 
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ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i 

naprawi na własny koszt. 

 
     2.Wymagania dotycz ące ochrony środowiska 
 
     Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować  
     się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu  
     budowy i będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie  
     zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
     szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych  
     działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.  
 

3.Warunki bezpiecze ństwa prac i ochrona przeciwpo Ŝarowa na budowie 
 
W trakcie prowadzenia prac remontowych Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania obowiązujących przepisów BHP w budownictwie. W szczególności 
Wykonawca powinien wykluczyć pracę swojego personelu w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a takŜe zapewni 
wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz odzieŜ wymaganą dla osób zatrudnionych 
na placu budowy. 
 
Kierownik budowy, zgodnie a art.21 Prawa Budowlanego jest zobowiązany 
sporządzić przed rozpoczęciem robót Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

 
W trakcie prowadzenia prac remontowych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie stale 
utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.  
Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi instruktaŜ stanowiskowy dla 
wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia. 
Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robót budowlanych muszą posiadać 
aktualne wyniki badań lekarskich  dopuszczające ich do pracy na zajmowanym 
stanowisku. 
 
4.Materiały 
 
Wszystkie materiały uŜyte w trakcie robót winne posiadać świadectwo dopuszczenia 
ich do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
certyfikatów, atestów na wbudowane wyroby i materiały. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy , bądź złoŜone w miejscu wskazanym prze Inspektora. KaŜdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i zapłaceniem. 
 

 
5.Sprzęt 
 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko 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 technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt ma być zgodny z normami 
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ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
6.Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków  transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod 
warunkiem przywrócenia na koszt Wykonawcy uŜytkowanych odcinków dróg do 
stanu pierwotnego. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
7.Odbiór robót 
 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie. Odbioru końcowego dokona 
komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru 
inwestorskiego i wykonawcy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 
postanowieniami umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi . 
 
8.Dokumenty odniesienia 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
     1.Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
     2.Normy PN 
     3.Aprobaty techniczne 
     4.Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania   
        remontu. 
 
9.Podstawa płatno ści 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana prze wykonawcę za 
jednostkę obmiarową dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość /kwota/ podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować : 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

     Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
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    ROZBIÓRKA I UTYLIZACJA WARSTWOWYCH PŁYT ETERNIT OWYCH 
 
Na podstawie: 
Rozporz ądzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społec znej z dnia   
2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i 
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 Nr 71 poz. 649) 
 
I. Wykonywanie prac rozbiórkowych pokrycia z płyt et ernitowych falistych 
zawieraj ących azbest 
 
1.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 złoŜenia organowi informacji o 
sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi; 

2) przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnionych pracowników, osób 
kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczeniu i usuwaniu 
wyrobów zawierających azbest w 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) informacje o metodach wykonywania planowanych prac, 
b) zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed 

naraŜeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną 
przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

c) ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu 
powietrza; 

4) posiadania niezbędnego wyposaŜenia technicznego i socjalnego zapewniającego 
prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i 
środowiska przed naraŜeniem azbestu. 

 
2.Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na usunięciu wyrobów 
zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a 
takŜe z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi 
nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. 
3.Zgłoszenie, o którym mowa w ust.2, powinno zawierać w szczególności : 

1) rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów 
określonych w odrębnych przepisach, 

2) termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac, 
3) adresu obiektu budowlanego, 
4) kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest, 
5) określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem, 
6) obowiązanie wykonawcy prac do przedłoŜenia nowego zgłoszenia w przypadku 

zmiany warunków prowadzenia robót. 
 

4.Właścieciel, uŜytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest 
zgłosić prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego 
organu administracji architektoniczno-budowlanej. 
 
5.W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających 
azbest z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do : 

1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających 
przenikanie azbestu do środowiska; 
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2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów 
komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niŜ 1 m., przy zastosowaniu 
osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska; 

3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o 
następującej treści : „Uwaga! Zagro Ŝenie azbestem  „ 

4) zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum 
emisję azbestu do środowiska; 

5) zastosowanie w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich 
zabezpieczeń przed pyleniem i naraŜeniem na azbest, w tym uszczelnienia 
otworów okiennych i drzwiowych, a takŜe innych zabezpieczeń przewidzianych w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

6) codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy 
zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia 
na mokro; 

7) zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami 
zawierającymi azbest z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w 
czasie wykonywania prac 

6.Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób 
uniemoŜliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie 
pylenia poprzez : 

1) nawilŜanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub 
demontaŜem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy; 

2) demontaŜ całych wyrobów bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to 
technicznie moŜliwie; 

3) odspajanie materiałów trwale związanych z podłoŜem przy zastosowaniu 
wyłącznie narzędzi ręcznych; 

4) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających 
azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu; 

5) kaŜda paleta z płytami azbestowo-cementowymi powinna być szczelnie 
opakowana w folie polietylenową o grubości nie mniejszej niŜ 0,2mm; 

6) drobne odpady azbestowo-cementowe w postaci odłamanych kawałków płyt 
starannie zebrane i w stanie wilgotnym zapakowane do worków foliowych, 
szczelnie następnie zamkniętych; 

7) szczelny pakiet płyt zostaje, po zakończeniu prac demontaŜowych, kaŜdorazowo 
załadowany na środek transportowy, którym odpady odwiezione zostaną do 
miejsca ich unieszkodliwienia; 

8) po wykonaniu prac, wykonawca prac ma obowiązek złoŜenia właścicielowi lub 
zarządcy nieruchomości, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania 
prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego; 

9) oświadczenie właściciel lub zarządca obiektu budowlanego powinien 
przechowywać przez co najmniej 5 lat. 

 


