
D.01.02.03.  ROZBIÓRKI KONSTRUKCJI 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych w ramach inwestycji pn.: Przebudowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna) na działkach o nr ewid. 167 i 
251, położonych w miejscowości Drzycim, obręb ewid. Drzycim, gmina Drzycim.. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych 

w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu rozbiórkę 

konstrukcji budowlanych kolidujących z inwestycją wraz z wywiezieniem materiałów rozbiórkowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w 

SST DM-00.00.00.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST oraz zaleceniami Inżyniera.  

 

2. MATERIAŁY 
Materiały uzyskane z rozbiórki, o ile nie są wykorzystane na obiekcie są własnością Wykonawcy. Inżynier zadecyduje o 

sposobie ich zagospodarowania. 

 

3. SPRZĘT 
Zastosowany sprzęt winien być zgodny z projektem organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów konstrukcji należy stosować: frezarki, piły, lekkie młoty 

pneumatyczne, ładowarki, spycharki, samochody ciężarowe. 

Do cięcia elementów stalowych mogą być użyte palniki. 

Do wierceń otworów w betonie wiertarki z wiertłami koronowymi. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Materiał z rozbiórki, urządzeń pomocniczych i sprzętu można przewozić dowolnymi środkami transportu. Wybór środka 

transportu zależy od odległości i warunków lokalnych. Wybór miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z 

uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i kosztów składowania należą do Wykonawcy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt rozbiórki, organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Prace należy wykonywać pod nadzorem ściśle wg zaakceptowanego 

przez Inżyniera projektu rozbiórki. Projekt rozbiórki powinien określać min. kolejność i sposób demontażu poszczególnych 

elementów, drogi technologiczne dla sprzętu oraz rusztowania pomocnicze.  

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy zabezpieczyć i przełożyć ewentualne uzbrojenie zgodnie z projektem branżowym – 

sieć wodociągową, kable telekomunikacyjny zgodnie z Dokumentacją techniczną. Przed przystąpieniem do w/wym. robót 

należy powiadomić o terminie przystąpienia do prac gestorów poszczególnych sieci uzbrojenia terenu. Prace 

zabezpieczające istniejące sieci należy prowadzić pod nadzorem odpowiednich służb gestorów oraz zgodnie z wytycznymi 

określonymi w Dokumentacji technicznej (warunki, uzgodnienia, opis techniczny, informacja BIOZ). 

Rozbiórka powinna być wykonywana tylko przez upoważnione do tego, przeszkolone ekipy specjalistyczne pod 

odpowiednim nadzorem. Materiały rozbiórkowe po posortowaniu należy przewieźć samochodami samowyładowczymi na 

składowisko Wykonawcy, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania 

należy przewieźć na miejsce (składowisko) wskazane przez Kierownika Projektu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady odnośnie kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz ustaleniami Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 

Sprawdzenie na zasadzie obmiaru w terenie ilości wybranego gruzu oraz zabezpieczenie miejsca rozbiórki na zasadzie 

oględzin oraz zgodności prowadzenia robót z projektem technologii i organizacji robót rozbiórkowych.  

6.1. Program badań obejmuje:  
a) sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia koryta rzeki przed przedostaniem się odpadów rozbiórkowych, 

b) sprawdzenie prawidłowości wykonania rusztowań i podestów zabezpieczających, 

c) sprawdzenie prawidłowości kolejności rozbiórek (zgodność z zaakceptowanym projektem rozbiórki), 

d) sprawdzanie prawidłowości wykonania rozbiórek, 



e) ciągła kontrola prac rozbiórkowych, 

f) końcowe sprawdzenie po zakończeniu prac rozbiórkowych, 

Badania w czasie rozbiórek polegają na sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, zgodności wykonywanych robót 

z projektem i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy. 

Wnioski pokontrolne Inżyniera powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m

3
 rozebranego elementu betonowego, 1 m

3
 rozebranego elementu kamiennego, 1 m

2
 – 

rozebranej izolacji, 1 tona – rozebranego elementu stalowego, 1m
2
 rozebranej nawierzchni. Płaci się za wykonaną ilość 

rozebranych elementów wg obmiaru rzeczywistego. Wszystkie rozbieżności z ilością podaną w projekcie i SST musi 

zaakceptować Inżynier.  

 

8. ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiorom podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej według zasad podanych w normach 

i SST DM.00.00.00.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne warunki płatności określone są w SST DM.00.00.00. 
9.2. Szczegółowe warunki płatności. 
Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, budowę i rozbiórkę pomostów roboczych a 

także podestów i ekranów zabezpieczających przed spadaniem gruzu i odłamkami, wykonanie robót rozbiórkowych 

wymienionych w punktach 1.3 niniejszej SST, a także odwiezienie gruzu i uporządkowanie terenu.  

Koszt utylizacji, wywozu i składowania gruzu oraz materiałów nieużytecznych „pokryje” Wykonawca i powinien 

wkalkulować te koszty w ofercie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 

 


