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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim, przy ulicy Małopolska – 
Podole, numery ewidencyjne działek: 524/1 i 524/2.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiających i mających na celu wy-
konanie rozbiórek występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:

a) roboty obejmujące:
● wykucie ościeżnic stalowych i drewnianych,
● rozebranie ścianek działowych,
● wykucie otworów w ścianach,
● demontaż urządzeń i instalacji,
● rozebranie ogrodzeń,

a) roboty przygotowawcze:
● ogrodzenie tymczasowe placu budowy,
● itp.

Wyszczególnienie czynności:
● przygotowanie stanowiska roboczego,
● wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości w poziomie i na potrzebną wy-

sokość narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego,
● segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów 

budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stemplowań itp. w obrębie strefy obiektu 
rozbieranego,

● obsługiwanie sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
● utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 

wywiezienia  ze  strefy  przyobiektowej  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 przyobiektowej,
● sprzątnięcie placu (strefy) budowy (rozbiórki).

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

- 3 -



ST 13 – Roboty rozbiórkowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4. TRANSPORT
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić  zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z  dnia 06.02.2003 r.  (Dz. U.  Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

– Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynna-
mi w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

– Teren oczyścić z resztek materiałów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
Demontaż schodów, opraw oświetleniowych, kratek wentylacyjnych – [szt.]
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Rozbiórka rur spustowych, demontaż instalacji odgromowej – [m]
Rozbiórka obróbek blacharskich – [m2]

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora 
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE
– Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektora nadzoru.
– Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru.
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