SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST – 02

Roboty rozbiórkowe
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach realizacji zadania pn.:
„Przebudowa ulicy Okrzei i Stalmacha, budowa miejsc postojowych, jezdni manewrowej,
przebudowa oświetlenia ulicznego i budowa przyłącza kanalizacji deszczowej”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robót rozbiórkowych, dotyczących zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad
prowadzenia robót rozbiórkowych w związku z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały z rozbiórki
Materiały z rozbiórki powinny być wywożone na wysypisko lub, jeżeli zostaną
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru powinny być wbudowywane ponownie. Wykonawca
zapewni na terenie placu rozbiórki miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki
i będzie segregować je według rodzaju. Wykonawca zapewni, aby materiały w okresie
składowania na placu nie stanowiły zagrożenia oraz nie doprowadziły do zanieczyszczenia
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terenów prywatnych i przestrzeni publicznej. Pozostałe po rozbiórce odpady Wykonawca
zobowiązuje się usunąć w sposób zgodny z ustawą o odpadach z dnia 20 czerwca 2001 roku
(Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 628) oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z
dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008). Wykonawca udokumentuje
Zamawiającemu przekazanie odpadów firmom posiadającym wymagane zezwolenia do
odbioru i transportu odpadów.
Materiały z rozbiórki przewidziane do ponownego wykorzystania, powinny być
składowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów może być wykorzystany
dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np. zrywarki, młoty pneumatyczne,
piły mechaniczne, pilarki spalinowe, koparki, frezarka do asfaltu, piły do asfaltu.
Do rozbiórki materiałów przewidzianych do ponownego wbudowania, należy użyć
sprzętu, który nie spowoduje uszkodzenia tych materiałów.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”
pkt 4.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Wykonawca zapewni sukcesywny wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie
z ustaleniami pkt 5. Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu.
Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Gruz i odpady
należy wywieźć na wysypisko.
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Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania należy wywieźć na miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru. Materiały te powinny być przewożone w sposób nie
powodujący ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie rozbiórki
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób
określony w SST lub zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe
do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na
miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do robót należy
zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku
konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). Elementy zabudowy
niepodlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio
zabezpieczyć. Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym
technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności.
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk
materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny
być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco i utylizować,
wywożąc na składowisko odpadów na odległość określoną w dokumentacji przetargowej. Nadmiar
ziemi odwożonej na odkład należy utylizować. Złom należy przygotować do transportu
normatywnego i złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości wykonanych robót będzie dokonywana poprzez porównanie
wykonanych robót z dokumentacją techniczną oraz ich zgodności z warunkami technicznymi.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych, wywozu gruzu z miejsca budowy oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest:
 dla rozbieranych nawierzchni z kostki betonowej – m2,
 dla rozbieranych nawierzchni asfaltowych – m2,
 dla rozbiórki krawężników i obrzeży – m.
 likwidacja kanałów Ø200 – m.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających
i ulegających zakryciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej
oceny wykonania robót.

35

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Podstawa płatności
Cena robót obejmuje:
 zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią,
 zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem,
 przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów,
 transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów,
 czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów
z miejsca rozbiórki do kontenerów,
 załadunek i wyładunek gruzu,
 koszt składowania gruzu,
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).
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