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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST- B – 1 - Roboty rozbiórkowe 

 

Nazwa zamówienia: 

 
„REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU ZNAJDUJĄCEGO  

SIĘ W KOMPLEKSIE ZABYTKOWEJ HUTY ŻELAZA  
W ZAGWIŹDZIU” 

 

Nazwa obiektu: 

 
BUDYNEK KOMPLEKSU ZABYTKOWEJ HUTY ŻELAZA  

W ZAGWIŹDZIU (MAGAZYN MŁOTOWNI) 
 

Adres obiektu budowlanego: 

 
46 - 030 ZAGWIŹDZIE, UL. GÓRKI,  

DZ. NR 209/1 K. M. 1. 
 

Kody CPV: 

 

 
Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane 
Kod CPV 45100000 - 8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę 
Kod CPV 45111000 - 8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
Kod CPV 45111100 - 9 - Roboty w zakresie burzenia 
Kod CPV 45111220 - 6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 

Inwestor: 
 

GMINA MURÓW 

 

Adres inwestora 
 

UL. DWORCOWA 2, 46 - 030 MURÓW, 
 

Autor opracowania: 
 
mgr inż. Szymon Radlak  
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I.CZĘŚĆ OGÓLNA 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wyburzeniowych i rozbiórkowych realizowanych dla zadnia pn.: 
„REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W KOMPLEKSIE ZABYTKOWEJ HUTY ŻELAZA W 
ZAGWIŹDZIU”. 
 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wyburzeniowych i rozbiórkowych. 

 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych  
i demontażowych w czasie remontu i obejmuje: 
 

• rozbiórki istniejących nawierzchni utwardzonych: płyt chodnikowych, 
• rozbiórka istniejącej opaski betonowej, 
• demontaż zewnętrznego koła napędowego, 
• demontaż i ponownym montażu elementów wyposażenia stałego, 
• demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
• skucie istniejących tynków wewnętrznych i zewnętrznych, 
• usunięcie zaprawy ze spoin na głębokość 2 – 3 cm,  
• rozbiórka pokrycia dachowego, 
• rozbiórka konstrukcji więźby dachowej – zakres zgodnie z projektem. 
 
Wyszczególnienie czynności: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości w poziomie i na potrzebną wysokość 
(kondygnację), narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego, 

 segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów budynku 
(budowli) oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stemplowań itp. w obrębie strefy obiektu 
rozbieranego, 

 obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 

 wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej strefy 
przyobiektowej, 

 uprzątniecie terenu (strefy) budowy (rozbiórki), 

 wywóz i utylizacja gruzu. 
 
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA 

ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I 
KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Powyższe dotyczy materiałów/urządzeń niezbędnych do wykonania rozbiórek objętych zakresem opracowania. 
Materiały pochodzące z rozbiórki należy zutylizować. 
 
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy do 
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Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych obiektów kubaturowych powinien korzystania z 
następującego sprzętu do: 

 rozbiórek ( młoty pneumatyczne, wiertarki mechaniczne itp.), 

 przemieszczania gruzu/materiału z rozbiórek ( przenośniki taśmowe, rynny do gruzu, taczki, itp.), 

 transportu gruzu/materiału z rozbiórek (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 
itp.), 

 rozbiórek ręcznych (łomy kilofy, oskardy, łopaty, szufle wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, żurawie 
samojezdne, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne, itp.), 

 rozbiórek mechanicznych (młoty pneumatyczne, piły do ciecia betonu, itp.). 
 
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii materiału, jego 
objętości, technologii załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do przewozu gruzu na wysypisko i do utylizacji. Przy 
transporcie materiałów z rozbiórki należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym. 
 
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU 

WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW 
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 
PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia oraz ogrodzić teren placu budowy. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem 
maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Roboty rozbiórkowe 
obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w przedmiocie SST. Roboty 
rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w specyfikacjach technicznych. 
Elementy i materiały, które zgodnie z specyfikacją techniczną stają się własnością Wykonawcy powinny być 
usunięte z terenu budowy. W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien uwzględnić opłaty 
za składowanie materiałów z rozbiórki. 
 
VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót zgodnie z SST i PROJEKTEM. Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały z rozbiórek zostaną wbudowane lub zastosowane 
podczas realizacji przedmiotowej Inwestycji, to 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. 
 
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCZE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Zgodnie z OST pkt VII. 
 
VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Sprawdzeniu podlega: 

 sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, 
znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP),  

 sprawdzenia pomostu roboczego i rusztowania punktowego pod kątem bezpieczeństwa użytkowania, 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

 prawidłowość i dokładność wykonania robot. 
 
IX.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
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X.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Inne dokumenty 

 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu 
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

 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). 

 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). 


