
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

___________________________________________________________________________________________________________________________

OBIEKT:                          Remont budynku komunalnego 

LOKALIZACJA:              Biała, ul. Plac Zamkowy 3

                    działka nr 1120, k.m.18, obręb Biała, 48-210 Biała

INWESTOR:                   Gmina Biała

          ul. Rynek 10, 48-210 Biała

___________________________________________________________________________________________________________________________

OPRACOWANIE :         mgr Henryka Tabor

        nr upr. bud. 38/93/Op i 71/93/Op

Wrzesień 2013



SPIS TREŚCI:

ROBOTY ROZBIÓRKOWE................................................................................................................................................... 1
SST-1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE.................................................................................................................................. 3
1.2.1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ..................................................................3

1.2.2 ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.............................................3
1.2.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.....................................3
1.2.4. MATERIAŁY ................................................................................................................................................................ 4
1.2.5. SPRZĘT.......................................................................................................................................................................... 4
1.2.6. TRANSPORT................................................................................................................................................................ 4
1.2.7. WYKONYWANIE ROBÓT........................................................................................................................................ 4
1.2.8. KONTROLA JAKOŚCI................................................................................................................................................ 5
1.2.9. JEDNOSTKA OBMIARU........................................................................................................................................... 5
1.2.10. ODBIÓR ROBÓT...................................................................................................................................................... 5
1.2.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI....................................................................................................................................  .5
1.2.12. PRZEPISY ZWIĄZANE.............................................................................................................................. ………..5

SST-1.2.Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe

Wrzesień 2013



Kod  CPV 45110000-1

1.2.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych 
i wykończeniowych w budynku komunalnym .

 1.2.2.ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Szczegółowa specyfikacja techniczna ( SST) jest stosowana  jako dokument przetargowy, 
kontraktowy i  pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót dla zadania pn.”Remont budynku 
komunalnego w Białej, ul. Plac Zamkowy 3.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.2.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
1. Rozebranie muru po byłym budynku mieszkalnym na elewacji południowej
2. Rozebranie podłogi z desek na strychu
3. Rozebranie koryta betonowego przy elewacji zachodniej 
4. Demontaż parapetów okiennych wewnętrznych
5. Demontaż istniejących drewnianych okien skrzynkowych  wraz z ościeżnicami 

drewnianymi mocowanymi w murze 
6. Wykucie z muru drzwi zewnętrznych o powierzchni do 2,0m2 1 szt. i ponad 2,0m2 -1 szt.
7. Częściowe  odbicie tynku na ścianach wewnętrznych na powierzchni 20% ( opis ...)
8. Rozbiórka elementów więźby dachowej wraz z deskowaniem i obróbką blacharską .
9. Mechaniczne wycinanie otworów w istniejących ścianach murowanych dla przebiegu kabli
10.  Rozebranie balkonu 
11. Demontaż rynny i rury spustowej
12. Demontaż tablicy zasilania kablowego wg odrębnego opracowania. 
13. Odbicie tynku na ścianach zewnętrznych elewacji północnej, południowej (część), 

wschodniej i zachodniej 80%
14. Odbicie tynku z kominów  ponad połacią dachową; 
15. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 

odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym.

1.2.4. MATERIAŁY
Materiały pochodzące z rozbiórki to: gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, 
drewno, szkło, elementy metalowe (złom stalowy).

1.2.5. SPRZĘT
Sprzęt wykorzystywany w czasie prac przy remoncie budynku komunalnego to: łomy, kilofy, 
młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, żuraw samojezdny, wciągarki ręczne 
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lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót 
oraz będzie przyjazny dla środowiska.

1.2.6.TRANSPORT
Samochód wywrotka . Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie
należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.
Do transportu gruzu używać należy tylko sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy
układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest 
większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie środkami transportowymi należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

1.2.7. WYKONANIE ROBÓT
Prace rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie, w przypadku zauważenia reliktów historycznych, 
np.: śladów przemurowań lub wymalowań wewnętrznych, elementów gzymsów lub przedmiotów
o charakterze zabytkowym (np. przy demontażach posadzek należy wstrzymać prace i wezwać 
autora projektu oraz zawiadomić służby konserwatorskie i nadzór inwestorski. Przy  rozbiórkach 
należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować oraz zabezpieczyć przed 
dostępem osób trzecich oraz zapobiec uszkodzeniu sprzętów we wnętrzach. Roboty prowadzić 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. 2003 nr 47 
poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
Demontaż stolarki okiennej i drzwi należy przeprowadzić tak aby nie uszkodzić zewnętrznych 
parapetów betonowych(do nich będą dostawiane nowe okna). Zabezpieczenie wyposażenia 
wnętrz przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem należy do  obowiązków Wykonawcy.

Materiały pochodzące z rozbiórki należy transportować  na miejsce składowania przed wywozem 
za pomocą rynien lub wciągarki. Rozbiórki należy wykonywać sukcesywnie z jednoczesnym 
montażem nowej stolarki.
Każdego dnia po zakończeniu robót obiekt doprowadzić do porządku, aby mieszkańcy nie odczuli 
dyskomfortu z powodu prowadzonego remontu. Rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla 
robót rozbiórkowych wykonawca musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Segregacja ,wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych:
Materiał uzyskany z rozbiórki należy wywieźć poza teren budowy. Zgodnie z ustawą o gospodarce
odpadami, odpady powstałe w wyniku prac rozbiórkowych kwalifikuje się jako odpady 
komunalne. Odbiorcą odpadów komunalnych będzie licencjonowane przedsiębiorstwo, które w 
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ramach umowy dostarczy wykonawcy pojemniki do gromadzenia odpadów przed ich 
wywiezieniem. 

1.2.8. KONTROLA JAKOŚCI 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu  braku zagrożeń na 
miejscu.

1.2.9. JEDNOSTKA OBMIARU
Powierzchnia m2 muru, podłóg, tynków, deskowania, obróbki blacharskiej, koryta betonowego 
i balkonu:
- dla drzwi , okien, parapetów –szt.
- dla rynien i rur spustowych – mb

1.2.10. ODBIÓR ROBÓT
Dokonuje go Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i dokumentacji 
powykonawczej

1.2.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.1.1.10 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy mb,m2 i szt. wykonania robót 
wpisanych do dziennika budowy i książki obmiaru według ceny wykonania zaoferowanej przez 
Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego; 

1.2.12. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972r.-Dz.U. nr 13 , poz.93 z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 
z 2002 r.), 
4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 
poz. 1126 z 2003 r.) 
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