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1.

WSTEP

1.1 Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych realizowanych wykonania zadania pn.
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1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót rozbiórkowych obiektów budowlanych .
1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych w
czasie realizacji wymienionego powyżej zadania w tym :
- ścianki działowe,
- wykładziny
-wykucie gniazd na podciąg
- wykonanie przekuć i bruzd na instalacje elektryczne i c.o.
z uwzględnieniem demontażu instalacji sanitarnych c.o. i elektrycznych.
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać : - sposobem ręcznym, przy użyciu klinów, młotów,
drągów stalowych i oskardów lub mechanicznie przy pomocy młotów pneumatycznych ,
ewentualnie pil do ciecia betonu .
Wyszczególnienie czynności:
➔ - przygotowanie stanowiska roboczego,
➔ - wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości w poziomie i na
potrzebną wysokość ,narzędzi, i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego,
➔ - segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki
elementów budynku (budowli) oraz materiałów rusztowaniach, pomostów, stemplowań itp.
w obrębie strefy obiektu rozbieranego,
➔ - obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
➔ - utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w
celu wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki,
rusztowań, stemplowań itp.,
➔ - utrzymanie w porządku stanowiska roboczego,
➔ - wykonanie czynności związanych z likwidacja stanowiska roboczego,
➔ - wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół
bezpośredniej strefy przy obiektowej,
➔ - uprzątniecie placu (strefy) budowy (rozbiórki).
1.4 Określenia podstawowe

Roboty rozbiórkowe dla obiektów budowlanych określa dokumentacja, która powinna zawierać:
– rzuty i przekroje obiektów,
– plan sytuacyjno-wysokościowy,
– nachylenie skarp stałych i roboczych przy wykonywaniu rozbiórek w wykopach
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów w których wykonywane są rozbiórki,
– wyniki techniczne badan podłoża gruntowego,
– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane po wykonaniu rozbiórek itp.).
Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury
technicznej.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY – ogólne wymagania
2.1 Źródła uzyskania materiałów - odzysk z rozbiórek nie występuje
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Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu
robót.
Uzyskany z rozbiórek gruz będzie formowany w hałdy i sukcesywnie wywożony przy użyciu
stosownego sprzętu - do utylizacji.
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów pomocniczych do rozbiórek

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy beda one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów beda zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
Powyższe dotyczy głównie drewna usługowego na stemple i zabezpieczenia podczas rozbiórek .
2.3 Zasady postępowania z gruzem

Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiórek może być przez Wykonawcę spryzmowany a
następnie sukcesywnie zgodnie z planem organizacji robót wywożony na wysypisko i do utylizacji
odpadów - na odległość do 10 km.
Gruz i materiały z rozbiórek mogę być za zgoda Inspektora nadzoru czasowo pozostawione na
terenie budowy, w przypadku przymarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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 odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. będzie 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 sie możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem
sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.
3.2 Sprzęt do robót rozbiórkowych

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy,
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych obiektów kubaturowych powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
– rozbiórek ( młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
– przemieszczania gruzu ( spycharki,),
– transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
– rozbiórek ręcznych (łomy kilofy, oskardy , łopaty , szufle wiadra , taczki , piły do metalu i drewna
,wciągarki ręczne lub elektryczne , )
– rozbiórek mechanicznych , młoty pneumatyczne , Bosch , Hilti , piły do ciecia betonu
4.TRANSPORT
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4.1 .Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwa przewożonych materiałów( gruzu).
Liczba środków transportu będzie zapewnień prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda 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.
4.2 Transport gruzu

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii
gruzu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.
Wydajność środków transportowych powinna byc ponadto dostosowana do wydajności sprzętu
stosowanego do przewozu gruntu na wysypisko i do utylizacji na odl. do 10 km.
Pozostawia sie wykonawcy możliwość wariantowego określenia środków transportu gruzu oraz
załadunku i wyładunku w miejscu utylizacji .
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawa roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odleglejsze nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa ,
bądź wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze, dokumentacje fotograficzna obiektów w pasie robót z adresem obiektu i krótkim
opisem stanu technicznego ze szczegółowym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć .
5.2 Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę i usuniecie z terenu budowy wszystkich elementów
wymienionych w pkt 1.3.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w
specyfikacjach technicznych lub przez Inżyniera.
O ile uzyskane elementy nie staja sie własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce
określone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inżyniera.
Elementy i materiały, które zgodnie z specyfikacja techniczna staja sie własnością Wykonawcy
powinny być usunięte z terenu budowy.
W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien uwzględnić opląty za składowanie
materiałów z rozbiórki.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
beda oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badan materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.4 Dokładność wyznaczenia i wykonania rozbiórek

Kontury robót rozbiórkowych ulegające późniejszemu zanikowi należy wyznaczyć przed
przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych.
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Przy wykonywaniu rozbiórek zasadnicze linie i krawędzie powinny być wytyczone w terenie
Wytyczenie zasadniczych linii powinno byc sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Różnice w stosunku do projektowanych wymiarów rodzajów robót rozbiórkowych powinna mieścić
się w przedziale [ +1 cm i – 3 cm]
6.

KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności
wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów
przewidzianych do powtórnego wykorzystania .
6.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny
koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mająca
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ilości poszczególnych elementów robót
ustala sie według rzeczywistych wymiarów pomierzonych w naturze przed rozpoczęciem robót
rozbiórkowych, w jednostkach miary zgodnych z przedmiarem robót.
7.2 Zasady określania ilości robót do rozbiórek

Obmiar robót w zależności od rodzaju rozbieranego elementu określa się jako:
a) Objętość lub powierzchnie elementów o zmiennych wymiarach (szerokość, wysokość, grubość)
oblicza sie według wymiarów średnich.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych
czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych.
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8 . ODBIÓR ROBÓT
8.1 Podstawa odbioru robót

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.
8.2 Przedmiot odbioru
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i
ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości
tych 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 tego dokonuje inspektor nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
9.1 Ustalenia ogólne
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Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Ustala się że jednostka rozliczeniowa jest dla :
- rozbiórki podbudowy,.[ m2 ]
- wywozu gruzu , załadunek , rozładunek [m3],
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót beda obejmować:
- robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
- koszty związane z organizacją ruchu
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
późniejszymi zmianami
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych -Rozp.Min. Bud. i
Przem.Mat.Bud. z dnia 28 marca1972r. -Dz,U.Nr 13 poz.93z późniejszymi zmianami
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