
Przebudowa piwnic zewnętrznych budynku Biura Wystaw 
Artystycznych w Rzeszowie, oraz utwardzenie terenu wokół budynku 

od strony wschodniej i południowej

Część A
B - 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

I WYBURZENIOWE

CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
CPV: 45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia

INWESTOR : Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Jana III Sobieskiego 18
35 – 002 Rzeszów

ADRES INWESTYCJI : Działka nr 739, 741/1, Rzeszów, obręb 207 Śródmieście

FAZA : SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

OPRACOWANIE: 

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Wiesław BARAN

upr. proj. nr B-132/83

             

OPRACOWAŁ : mgr inż. Sebastian GDOWIK

 

Maj 2013



SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  -  ROBOTY  ROZBIÓ RKOWE
I WYBURZENIOWE

1 Wstęp
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania
i odbioru prac budowlanych dla zadania:

„Przebudowa piwnic zewnętrznych budynku Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, oraz 
utwardzenie terenu wokół budynku od strony wschodniej i południowej”.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu 
wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą:

– wykucie otworów w ścianach,
– rozebranie wierzchniej asfaltowej warstwy stropu,
– rozebranie schodów,
– skucie tynków,
– rozbiórka posadzek,
– rozbiórka ścianek działowych gipsowo – kartonowych.

1.4 Określenia podstawowe.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST B-00 Część ogólna.

2 Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiału.
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano
w ST B - 00 Część ogólna.
2.2 Rusztowania.
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce mogą być wykonane z drewna lub rur stalowych
w postaci:
- rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5m,
- rusztowań drabinowych,
- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5mm,
-  rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1mm połączonych łącznikami w ramownice
i kratownice.
- Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:
- drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96002,
- gwoździe wg BN-87/5028-12,
- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220,
- kątowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402.
3 Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu



Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00 Część ogólna.
3.2 Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką  elementów może być  wykorzystany sprzęt podany 
poniżej, lub inny zaakceptowany przez zarządzającego realizacją umowy:
- rozbiórka ( młoty pneumatyczne, itp.),
- przemieszczanie gruzu ( przenośniki taśmowe, rynny do gruzu, itp.),
- rozbiórka ręczna (łomy kilofy, oskardy , łopaty , szufle wiadra , taczki , piły do metalu i drewna , 
żurawie  samojezdne  ,wciągarki  ręczne  lub  elektryczne,  rusztowania  systemowe,  pomosty 
wewnętrzne)
- rozbiórka mechaniczna ( młoty pneumatyczne, piły do cięcia betonu)
4 Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00 Część ogólna.
4.2 Transport materiałów z rozbiórki
Materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu dopuszczonym do ruchu publicznego. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być  dostosowany do kategorii 
(materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości  transportu. 
Wydajność  środków transportowych powinna być  ponadto dostosowana do wydajności  sprzętu 
stosowanego  do  przewozu  gruntu  na  wysypisko  i  do  utylizacji.  Pozostawia  się  Wykonawcy 
możliwość  wariantowego określenia  środków transportu  gruzu oraz  załadunku i  wyładunku na 
wysypisku w odległości do 10 km. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone 
nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone  odległości  nie  zostały  wcześniej  zaakceptowane  na  piśmie  przez  zarządzającego 
realizacją umowy .

5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B - 00 Część ogólna. Roboty rozbiórkowe należy 
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.
5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, zdemontować istniejące zasilanie w energię 
elektryczną, oraz inne znajdujące się w budynku portierni.
5.3 Wykonanie robót rozbiórkowych.
Roboty  rozbiórkowe  elementów  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  elementów 
wymienionych  w  pkt.  1.3,  zgodnie  z  dokumentacją  budowlaną.  Roboty  rozbiórkowe  można 
wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inwestora.
W przypadku robót rozbiórkowych należy dokonać:
- ewentualnego ustawienia przenośnych rusztowań,
- rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. 
przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem,
-  demontażu  prefabrykowanych  elementów,  względnie  ostrożnego  rozebrania  konstrukcji 
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania,
-  oczyszczenia rozebranych elementów, cegły przewidzianej  do powtórnego użycia (z  zaprawy, 
kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.
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 Inwestora.
W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien uwzględnić opłaty za składowanie 
materiałów z rozbiórki.



5.5 Dokładność wyznaczenia i wykonania robót rozbiórkowych.
Kontury  robót  rozbiórkowych  ulegające  późniejszemu  zanikowi  należy  wyznaczyć  przed 
przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych. Przy wykonywaniu rozbiórek elementów 
budynków zasadnicze linie i krawędzie powinny być wytyczone na trwałych elementach obiektu. 
Wytyczenie  zasadniczych  linii  powinno  być  sprawdzane  przez  nadzór  techniczny  Inwestora
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Różnice w stosunku do projektowanych wymiarów 
rodzajów robót rozbiórkowych powinny mieścić się w przedziale [ +1 cm i – 3 cm]

6 Kontrola jakości robót
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 Część ogólna.
6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w ST B - 00 . Część  ogólna.

7 Obmiar robót
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część  ogólna. Podstawą  dokonywania obmiarów, 
określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do 
dokumentacji  przetargowej  przedmiar  robót.  Ilości  poszczególnych  elementów robót  ustala  się 
według  rzeczywistych  wymiarów  pomierzonych  w  naturze  przed  rozpoczęciem  robót 
rozbiórkowych.
7.2 Zasady ilości robót określane do rozbiórek.
Obmiar  robót  w  zależności  od  rodzaju  rozbieranego  elementu  określa  się  jako  objętość  lub 
powierzchnie elementów o zmiennych wymiarach (szerokość, wysokość, grubość), którą oblicza się 
według  wymiarów średnich  w  przypadkach  rozbierania  elementów nie  ograniczonych  murami 
(ścianami) lub stropami, np.  elementy wolnostojące. Objętość lub powierzchnie oblicza się według 
rzeczywistych  wymiarów).  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca po  pisemnym powiadomieniu 
zarządzającego realizacją umowy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST 
nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną 
poprawione wg ustaleń zarządzającego realizacją umowy na piśmie. W przypadkach technicznie 
uzasadnionych, gdy ilości robót rozbiórkowych obliczone wg obmiaru nie jest możliwe, jako ilość 
należy  obliczać  wg  obmiaru  na  środkach  transportowych  z  uwzględnieniem  współczynnika 
spulchnienia, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 
wymaganiami SST (dotyczy rozbiórek elementów stalowych)
7.3 Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest:
- dla posadzek, tynków, sufitów podwieszanych, stolarki, ślusarki itp. – m2 (metr kwadratowy),
- dla elementów betonowych, kamiennych, ceglanych – m3 (metr sześcienny),
- dla elementów prefabrykowanych betonowych, żelbetowych – m3 (metr sześcienny),

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B - 00 Część ogólna.

9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00 Część ogólna.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.



10 Przepisy związane
10.1 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. z dnia 
28 marca1972r. -Dz,U. Nr 13 poz.93z późniejszymi zmianami
10.2 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).
10.3 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).


