
 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  Część B – Roboty budowlane B-1 

Dla naszych opracowań, w tym opisów, rysunków oraz wszystkich załączników zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikające z Ustawy o prawie 

autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie mogą one być odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostępniane osobom trzecim z 

wyjątkiem osób zwyczajowo uprawnionych. 
 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU 
OŚWIATOWEGO NA BUDYNKACH USŁUGOWO-MAGAZYNOWY, 
BUDOWA BUDYNKU GARAśOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z 
TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Z PLACEM 

PARKINGOWO- MANEWROWYM W BYSTRZYCY DOLNEJ  

 
 

Część B – Roboty budowlane  
ST-01 B.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

( KOD CPV 45111000-8 ) 

 

 

 

 

 

 
Opracował: 

inŜ. bud. Andrzej Nowak



 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  Część B – Roboty budowlane B-2 

Dla naszych opracowań, w tym opisów, rysunków oraz wszystkich załączników zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikające z Ustawy o prawie 

autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie mogą one być odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostępniane osobom trzecim z 

wyjątkiem osób zwyczajowo uprawnionych. 
 

1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Części B 01 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach „Zmiana sposobu użytkowania z 

przebudową budynku oświatowego na budynek usługowo-magazynowy, budowa 
budynku garażowo-magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną z 
placem parkingowo-manewrowym w Bystrzycy Dolnej” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja Techniczna Część ST-01/B.01 „Roboty budowlane – Roboty rozbiórkowe” obejmuje 
wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek : 

- ścian wewnątrz budynku 
- rozbiórka komina  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i Część G - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części G - „Wymagania ogólne." 

 

2. MATERIAŁY 
 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w Części G „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania robót rozbiórkowych naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 

- narzędzia i elektronarzędzia ręczne 

- wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w Części G „Wymagania 
ogólne”.  

Do transportu materiałów z rozbiórki naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak: 

- samochód dostawczy 
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- samochód cięŜarowy 

- samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostroŜności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora Nadzoru. 

Transport „cięŜki” powinien zostać uzgodniony z zarządem dróg właściwym dla miejsca w 
zakresie godzin wykonywania i tras. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 5. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 

-   teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

-   zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
5.2.  Rozbiórka ścian wewnętrznych. 

Rozebrać wszystkie ściany wskazane w Dokumentacji Projektowej, zachowując wszelkie wymogi 
związanie z montaŜem nadproŜy i podciągów  

5.3.  Rozbiórka komina 

Rozbiórkę komina naleŜy poprzedzić ustawieniem rusztowania. Rozbiórkę prowadzić ze 
szczególną ostroŜnością, ze względu na słabe spiny między cegłami. Cegłę rozbiórkową 
spuszczać do komina, bądź za pomocą koryt lub kubłów 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części G „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

Kontroli polega substancja obiektu po dokonaniu prac rozbiórkowych i demontaŜach.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych są – m3, m2, m, tona, szt. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 8. 
8.1. Roboty betonowe 

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
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Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - MontaŜowych. 

8 2. Całość prac 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 

- Dziennik Budowy, 

- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót, 

Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - MontaŜowych. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Części G „Wymagania ogólne". 
9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w Części G „Wymagania 
ogólne" obejmuje równieŜ: 

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, ogrodzenie, 

- zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

- składowanie części materiałów, segregowanie, układanie w stosy, 

- załadunek na środki transportu, 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

- oczyszczenie podłoŜa 

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 
obiektu. 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 

- koszty pomiarów i odbiorów, 



 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  Część B – Roboty budowlane B-5 

Dla naszych opracowań, w tym opisów, rysunków oraz wszystkich załączników zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikające z Ustawy o prawie 

autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie mogą one być odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostępniane osobom trzecim z 

wyjątkiem osób zwyczajowo uprawnionych. 
 

- wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami, 

- wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niŜej wymienione przepisy i 
normy. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. 

- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 
 

 


