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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 01 - ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót demontażowych i
rozbiórkowych, wchodzących w zakres wykonania zadania pn. Wydzielenie łazienek z lokali mieszkalnych, 78-300
Świdwin.

1.2.Zakres stosowania ST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji
robót wymienionych w pkt.1.1, zgodnie ze Specyfikacją OST 00. „WymaganiaOgólne”

1.3.Zakres robót objętych ST1. 
Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres prac demontażowych i rozbiórkowych są:  
- rozebranie ścian działowych z cegieł wraz z usunieciem gruzu z budynku
- rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
- rozebranie podłoza z betonu
- wykucie z muru ościeżnic drzwiowych

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi wchodzącymi w zakres prac rozbiórkowych są:
- ustawienie i rozebranie niezbędnych do wykonania prac rusztowań, pomostów roboczych, itp.
- osłona i ochrona miejsc i przedmiotów, w sąsiedztwie których będą prowadzone prace
- zabezpieczenie i oznakowanie miejsc na których prowadzone będą prace
- montaż i demontaż zsypów do transportu pionowego gruzu i odpadów,a także śmieci
-  oczyszczenie  przestrzenie  poddasza  z  zalegających  materiałów  budowlanych  (starej  dachówki),  a  oraz  z  innych
śmieci i odpadów, a także rozebranie starej polepy               
-  uporządkowanie terenu przez usunięcie gruzu i  odpadów z terenu robót  i  złożenie  ich  do pojemników, a  następnie
wywóz na wysypisko i utylizację 

1.4.Określenia podstawowe
Określenia  stosowane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  definicjami
podanymi w OST 00. „Wymagania o gólne”
Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zazgodność
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podanow OST 00. „Wymagania ogólne”
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robó twedług niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane
w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. /znakBlubCE/ Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i zachowały swojąjakość.

2.2.Materiały z demontażu
Materiały z demontażu dzielą się na dwie grupy:
a) takie, które zostaną ponownie wbudowane tylko po oczyszczeniu lub przemalowaniu,  np.elementy oświetlenia sali
głównej 
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b) takie, które po demontażu zostaną oddane do utylizacji

3.SPRZĘT
3.1.Wymagania ogólne dotyczące sprzętu.
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podanow OST 00. „Wymaganiaogólne”

3.2.Sprzęt do wykonania robót
Do  wykonania  robót  związanych  z  demontażami  i  rozbiórkami  Wykonawca  powinien  dysponować  następującym
sprzętem:
*rusztowania stałe i przestawne, pomosty robocze, kładki
*szlifierki elektryczne,
*dłuta elektryczne
*odkurzacze,
*młotkiudarowe
*szczotki mechaniczne
*sprzęt do transportu pionowego materiałów, gruzu i odpadów lub inny zatwierdzony przez Inspektora nadzoru

4.TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podanow OST00. „Wymaganiaogólne”
Transport  materiałów  z  demontaży  i  rozbiórek  Wykonawca  zapewni  sukcesywne  odwożenie  materiałów,  gruzu  i
odpadów  z  wykonanych  prac  zgodnie  z  ustaleniami.  Materiały  z  rozbiórki  można  przewozić  dowolnymi  środkami
transportu.  Środki  transportowe  należy  dostosować  do  rodzaju  przewożonych  materiałów.  Gruz  i  odpady  na  leży
wywieźć na wysypisko. Materiały użyteczne, z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, powinny być przewożone
w sposób, niepowodujący ich uszkodzenia.

5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST 00. „Wymaganiaogólne”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w
jakich wykonywane będą roboty związane z rozbiórkami.
Prace demontażowe i rozbiórkowe należy przeprowadzać z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie doszło
do naruszenia i  uszkodzeń istniejących,  zabytkowych detali  wystroju architektonicznego. W  przypadku natrafienia na
zdobienia  i  inne  elementy  wystroju,  nieuwidocznione  w  dokumentacji  inwentaryzacyjnej  należy  bezwzględnie
powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru lub właściwego Konserwatora zabytków.

5.2.Wykonanie robót
5.2.1.   Przygotowanie do robót 
Przed rozpoczęciem robót należy:
-odpowiednio oznakować i zabezpieczyć obszar wykonywania prac
-przygotować urządzenia i  sprzęt  konieczny do transportu poziomego i  pionoweg omateriałów z rozbiórek,  odpadów,
gruzu i śmieci
-ustawić niezbędne rusztowania i pomosty
-uzgodnić  z Inspektorem nadzoru Harmonogram rozbiórek  i  demontaży uwzględniający kolejność  wykonywania  prac
na dachu, na elewacjii wewnątrz budynku
-zdemontowane  elementy  przeznaczone  do  ponownego  montażu  należy  zabezpieczyć  przed  potencjalnym
uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  przez  wszelkie  możliwe  czynniki.  Każde  pogorszenie  stanu  tych  elementów
Wykonawca usunie na swój koszt.
5.2.2.   Rozebranie ścian działowych z cegieł wraz z usunieciem gruzu z budynku
Wyburzenie  istniejących  ścian  należy przeprowadzić  po  przeprowadzeniu  i  szczegółowym sprawdzeniu  ich  stanu,  w
oparciu o decyzje Inspektora nadzoru. Prace należy wykonać z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i  ppoż.
wsposób określony w SST lub przez  Inspektora  nadzoru,  przy  użyciu  sprzętu  mechanicznego i  ręcznego.    W  razie
koniecznosci  wykonać  tymczasowe  podparcie  stropów.  Po  wykonaniu  prac  gruz,  należy  załadować  na  środki
transportowe i wywieźć na najbliższe wysypisko.
5.2.3. Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
Odbicie   starych  okładzi  z  płytek  ceramicznych   należy  wykonać   z  zachowaniem  obowiązujących  przepisów bhp  i  
ppoż. Prace należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego i ręcznego. Powierzchnie i przedmioty istniejące w
sąsiedztwie,  przed  wykonywaniem  prac  powinny  być  przez  Wykonawcę  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  i
zapyleniem.  Wykonawca  naprawi  na  własny  koszt  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora  jakiekolwiek
uszkodzenia tych powierzchni, przedmiotów powstałe w czasie prowadzenia robót. Po wykonaniu prac powstały gruz
należy załadować na środki transportowe, wywieźć na najbliższe wysypisko i zutylizować.
5.2.4.   Rozebranie podłoza z betonu
Rozebranie podłoża z betonu należy wykonać  z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i   ppoż. Prace należy
wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego i ręcznego. Powierzchnie i przedmioty istniejące w sąsiedztwie, przed
wykonywaniem prac  powinny  być  przez  Wykonawcę zabezpieczone  przed  uszkodzeniem i  zapyleniem.  Wykonawca
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naprawi  na  własny  koszt  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora  jakiekolwiek  uszkodzenia  tych  powierzchni,
przedmiotów  powstałe  w  czasie  prowadzenia  robót.  Po  wykonaniu  prac  powstały  gruz  należy  załadować  na  środki
transportowe, wywieźć na najbliższe wysypisko i zutylizować.
5.2.5. Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych
Demontaż istniejących elementów stolarki i ślusarki należy przeprowadzić zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora
nadzoru  Harmonogramem  robót.  Przed  wykonaniem  prac,  inne  elementy  na  obszarze  robót  nie  przeznaczone  do
usunięcia powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na własny koszt
w sposób zaakceptowany przez Inspektora jakiekolwiek uszkodzenia obiektów powstałe w czasie prowadzenia robót.
Po  zakończeniu  robót,  otwory  w  ścianach  do  czasu  ponownego   zamontowania  stolarki  należy  odpowiednio
zabezpieczyć  przez  wstawienie  tymczasowych  drzwi  lub  przegród  stałych.  Zabezpieczeń  należy  wykonać  w  sposób
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Roboty rozbiórkowe i demontażowe można wykonywać mechanicznie, lub ręcznie
w  sposób  określony  w  SST  lub  przez  Inspektora  nadzoru.  Po  wykonaniu  prac  powstały  gruz  należy  załadować  na
środki transportowe, wywieźć na najbliższe wysypisko i zutylizować.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST00. „Wymaganiaogólne”

6.2.Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
materiałów przeznaczonych do renowacji i powtórnego wykorzystania.

7.OBMIAR ROBÓT
7.1.Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w OST 00. „Wymaganiaogólne”.

7.2.Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi dla robót rozbiórkowych i demontażowych są:
- 1m2 - rozebranie ścian
- 1m3 - usunięcie gruzu
- 1m2 - rozebranie posadzek z płytek
- 1m3 - rozebranie podłoża z betonu
- 1m2 - wykucie ościeży okiennych i drzwiowych,

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w OST 00. „Wymaganiaogólne”

8.2. Rodzaj odbioru 
Roboty  związane  z  wyburzeniami,  demontażami  i  rozbiórką  elementów budynku  i  wyposażenia  podlegają  odbiorowi
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  który  następuje  na  podstawie  wyników  pomiarów  oraz  wizualnej  oceny
wykonania robót.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00. „Wymaganiaogólne”

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Płatność  za  ilość  wykonanych  jednostek  obmiarowych  wymienionych  w  pkt.7  należy  przejmować  na  podstawie
obmiaru i oceny jakości wykonanych robót. 

Cena wykonania robót obejmuje:
Rozebranie ścian działowych z cegieł wraz z usunieciem gruzu z budynku:
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, oznakowań,
- ustawienie i rozebranie niezbędnych rusztowań, pomostów i kładek,
- rozebranie ścian,
- podparcie tymczasowe stropu,
- usunięcie materiału rozbiórkowego z budynku, 
- usunięcie z placu, załadunek i wywiezienie gruzu na wysypisko, wraz z kosztem utylizacji,
- uporządkowanie terenu prac

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, oznakowań,
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- ustawienie i rozebranie niezbędnych rusztowań, pomostów i kładek
- skucie posadzek z płytek,
- usunięcie materiału rozbiórkowego z budynku, 
- usunięcie z placu, załadunek i wywiezienie odpadów na wysypisko, wraz z kosztem utylizacji
- uporządkowanie terenu prac

Rozebranie podłoza z betonu
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, oznakowań,
- ustawienie i rozebranie niezbędnych rusztowań, pomostów i kładek,
- skucie podłoża betonowego,
- usunięcie materiału rozbiórkowego z budynku, 
- usunięcie z placu, załadunek i wywiezienie odpadów na wysypisko, wraz z kosztem utylizacji,
- uporządkowanie terenu prac

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i oznakowań,
- ustawienie i demontaż niezbędnych rusztowań, pomostów i kładek,
- demontaż skrzydeł oraz wykucie ościeżnic i kotew ze ścian,
- obrobienie bruzd i ubytków w ościeżach
- zabezpieczenie otworów w ścianach przed wpływem warunków atmosferycznych
- usunięcie z budynku, załadunek i wywiezienie odpadów, wraz z kosztem utylizacji
- uporządkowanie terenu prac

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Rozporządzenia
-Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września1997r.w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higienypracy (Dz.U.Nr169,poz.1650).
-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z2003r.,Nr48,poz.401).
-Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dn.16  czerwca  2003r.  w  sprawie  ochrony  przeciw
pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.(Dz.U.Nr121).
-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120,poz.1126).
-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktur  y  zdnia  26  czerwca  2002r  .  wsprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. Nr 108, poz. 953 z późn.zmian.).
-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  dziennika
budowy,montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr198, poz. 2042)


