
                                                                                         USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA  

                                                             ADAM NOSSOL 47-344  WALCE UL. LIPOWA 4 

 
                                                  ADRES SŁUśBOWY : 47-300  KRAPKOWICE UL. 1-GO MAJA 13    Telefon :    077 4 662 860          
                                             ADRES DOMOWY :    47-344   WALCE UL. LIPOWA 4                         e-mail :    nossolm@o2.pl 

 
 
 
 

                          SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA         1 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
Wszelkie prawa autorskie zastrzeŜone – reprodukcja zabroniona.  

Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994  (Dz.U. Nr 24 poz. 83 23/02/1994) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PPRRZZEEBBUUDDOOWWAA  BBUUDDYYNNKKUU  ŚŚWWIIEETTLLIICCYY  WWIIEEJJSSKKIIEEJJ  WW  
MMIIEEJJSSCCOOWWOOŚŚCCII  DDOOBBIIEESSZZOOWWIICCEE  

   

   Inwestor:   

GMINA WALCE 
UL. MICKIEWICZA 18 , 47-344 WALCE 

   

Lokalizacja:   

DOBIESZOWICE, UL. GŁÓWNA 22  
działka nr  18/1 k.m. 1  

  

 
1.0. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami rozbiórkowymi 

PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI 

DOBIESZOWICE. 

 
1.2. Zakres robót obj ętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z rozbiórką: 

- rozbiórka pokrycia dachu wraz z częściową konstrukcją dachu 

- wyposaŜenia, stolarki okiennej i drzwiowej i ślusarki, 

- wywiezienie gruzu  

oraz innych elementów nie wymienionych, a które podlegają rozbiórce wg 

dokumentacji. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST B.00. Wymagania ogólne. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B.00. Wymagania ogólne. 
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2.0. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w SST B.00. 

Wymagania ogólne. 

 
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, składających się z  bali (np. 12,5 

x12,5cm), nóg z krawędziaków, (np. 7,6 x 7,6cm), stęŜeń (np. 3,2 x 12,5cm) i 

pomostu z desek, 

- rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6m, szerokości 

52cm), usztywnionych stęŜeniami z desek (np. 3,2 x 12,5), na których szczeblach 

(np. 3,2 x 6,3cm) 

układa się pomosty z desek, 

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5mm, 

o wymiarach klatek około 1,2 x 1,5 m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur 

stalowych średnicy 108 mm i kątowników 45 x 45 x 5mm i 70 x 70 x 7mm), o 

wymiarach klatek około 1,1 x 1,5m, 

- rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1mm połączonych łącznikami w 

ramownice i kratownice. 

Rusztowanie naleŜy wykonać z materia³ów odpowiadających następującym 

normom: 

- drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej 

przez InŜyniera, 

- gwoździe wg BN-87/5028-12 [8], 

- rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez 

InŜyniera, 

- kątowniki wg PN-H-93401 [6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez 

InŜyniera. 
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3.0. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B.00. Wymagania ogólne. 

 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów moŜe być wykorzystany 

sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez InŜyniera: 

- samochody cięŜarowe, 

- zrywarki, 

- młoty pneumatyczne, 

- piły mechaniczne, 

- frezarki nawierzchni, 

- koparki. 

 

4.0. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B.00 Wymagania ogólne. 

 

4.2 Transport materia³ów z rozbiórki 

Materiały moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu dopuszczonym do ruchu 

publicznego. 

 

5.0. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B.00 Wymagania ogólne. 

 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub 
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wskazanych przez InŜyniera. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera 

dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 

rozbiórkowej, InŜynier moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, 

w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 

Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 

określony w SST lub przez InŜyniera. 

W przypadku robót rozbiórkowych naleŜy dokonać: 

- odkopania elementów zasypanych np. fundamentów, 

- ew. ustawienia przenośnych rusztowań, 

- rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub 

mechaniczny z 

ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 

- demontaŜu prefabrykowanych elementów, względnie ostroŜnego rozebrania 

konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy załoŜeniu ponownego ich 

wykorzystania, 

- oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego uŜycia (z 

zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 

Wszystkie elementy moŜliwe 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 InŜyniera. 

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny 

być usunięte z terenu budowy. 

 
6.0. Kontrola jako ści robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B.00. Wymagania ogólne. 

 

6.2. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych 
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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 SST B.02. Roboty ziemne. 

 
7.0. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00. Wymagania ogólne. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 

- dla posadzek, tynków, sufitów podwieszanych, stolarki, ślusarki itp. – m2 (metr 

kwadratowy), 

- dla elementów wyposaŜenia – szt. (sztuka), 

- dla elementów betonowych, kamiennych, ceglanych – m3 (metr sześcienny), 

- dla elementów prefabrykowanych betonowych, Ŝelbetowych – m (metr). 

 
8.0. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
 

9.0. Podstawa płatno ści 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy p³atno ści podano w SST B.00  

„ Wymagania ogólne”. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

- odkopanie fundamentów, ław, umocnień itp. 

- ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie, 

- rozkucie i zerwanie posadzek, tynków itp. 

- rozkucie i wyburzenie elementów konstrukcyjnych, murowych itp. 
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- demontaŜ elementów wyposaŜenia, stolarki, ślusarki itp. 

- ew. przesortowanie materia³u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej 

uzycia, 

- zasypanie dołów z zagęszczeniem do uzyskania Is . 1,00 wg BN-77/8931-12, 

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki do utylizacji, 

- wyrównanie i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 
10.0. Przepisy zwi ązane 
 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowana na gorąco ogólnego 

stosowania 

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 

ogólnego przeznaczenia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątownik równoramienne 

7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 

8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 

okrągłym i kwadratowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

 


