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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót wyburzeniowych i rozbiórkowych realizowanych dla 
zadnia pn.: „Przebudowa pomieszczeń na cele Pracowni Brachyterapii w części budynku 
"B" część południowa”, ul. Pl. Hirszfelda 12, dz. nr 9 obręb Południe. 
 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wyburzeniowych i rozbiórkowych obiektów budowlanych kubaturowych  
i elementów konstrukcji. 

 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych  
i demontażowych w czasie remontu oraz przebudowy obiektu i obejmuje: 

 odbicie zwietrzałych, odspojonych i popękanych tynków wewnętrznych – zakres zgodnie 
z PW, 

 wyburzenia ścian wewnętrznych – zakres zgodnie z PW, 

 demontaż warstw posadzkowych – zakres zgodnie z PW, 

 demontaż sufitów podwieszanych – zakres zgodnie z PW, 

 demontaż stolarki drzwiowej – zakres zgodnie z PW, 

 demontaż wyposażenia – zakres zgodnie z PW, 
 
oraz wszelkich innych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji, a określonych w projekcie 
budowlanym 
 
Wyszczególnienie czynności: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości w poziomie i na 
potrzebną wysokość (kondygnację), narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 
drobnego sprzętu pomocniczego, 

 segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 
elementów budynku (budowli) oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, 
stemplowań itp. w obrębie strefy obiektu rozbieranego, 

 obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 

 wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół 
bezpośredniej strefy przyobiektowej, 

 uprzątniecie placu (strefy) budowy (rozbiórki), 

 częściowy wywóz gruzu na odległość ok. 20 km i utylizacja gruzu. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                   
i wytycznymi, a niektóre z nich określone są w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania                 
i odbioru robót budowlanych.  
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Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w SST – B – O  „Wymagania ogólne” pkt 1.2. 
 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
II. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych - odzysk z rozbiórek 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 
chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 
Uzyskany z rozbiórek gruz będzie formowany w hałdy i sukcesywnie wywożony przy użyciu 
stosownego sprzętu. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane  
do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                   
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. Powyższe dotyczy drewna usługowego na stemple  
i zabezpieczenia podczas rozbiórek oraz drabin i lin stalowych. 
 
Zasady postępowania z gruzem 
Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiórek może być przez Wykonawcę zpryzmowany a 
następnie sukcesywnie zgodnie z planem organizacji robót wywożony na wysypisko i do 
utylizacji odpadów na odległość do 20 km. Gruz i materiały pozyskane  
z rozbiórek mogą być za zgodą Inspektora nadzoru czasowo pozostawione na terenie 
budowy, np. w przypadku przymarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek na terenie budowy lub z innych miejsc 
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wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

 
III. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
Sprzęt do robót rozbiórkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych obiektów kubaturowych  
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

 rozbiórek ( młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 przemieszczania gruzu ( przenośniki taśmowe, rynny do gruzu, spycharki, itp.), 

 transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

 rozbiórek ręcznych (łomy kilofy, oskardy, łopaty, szufle wiadra, taczki, piły do metalu                    
i drewna, żurawie samojezdne, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania 
systemowe, pomosty wewnętrzne), 

 rozbiórek mechanicznych (młoty pneumatyczne, Bosch , Hilti , piły do ciecia betonu) 
 
IV. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B – O „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwa przewożonych 
materiałów (gruzu). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie               
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru               
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w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 
Transport gruzu 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruzu (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 odl. do 20 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 Inspektora nadzoru. 
 
V. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, bądź wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach 
ceny za roboty przygotowawcze, dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót z 
adresem obiektu i krótkim opisem stanu technicznego. 
 
Prace pomiarowe 
Obsługa geodezyjna robót rozbiórkowych należy do obowiązków Wykonawcy. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały 
dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być 
wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wszystkie roboty, 
które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty 
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pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 
jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki 
pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w przedmiocie SST. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub 
rocznie w sposób określony w specyfikacjach technicznych lub przez Inżyniera. O ile uzyskane 
elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce 
określone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, 
które zgodnie z specyfikacją techniczną stają się własnością Wykonawcy powinny być 
usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, 
chodników, itp. znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą 
wykonane wykopy kanalizacyjne powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności 
należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie 
przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe należy wypełnić 
warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. W cenie za 
wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien uwzględnić opłaty za składowanie 
materiałów z rozbiórki. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 
Pierwszym rodzajem robót wykonywanych przy remontach są roboty rozbiórkowe. Przed 
przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, wzmocnienie części budynku zagrażających 
runięciem itp.  
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie 
przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.  
Elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi lub 
benzynowo-tlenowymi. Wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane w taki 
sposób, aby zapewnić maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia. 
Robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być 
zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub liną od pasa muszą być przymocowane do 
części trwałych budowli, nie rozbieranych w tym momencie. 



25 

 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólna opisująca: 

 organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw  mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru, 

b) część szczegółowa opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Inspektor nadzoru sprawdza kompletność dokonania 
rozbiórki i demontażu i sprawdzi czy nie występuje zagrożenie spowodowane przez roboty 
rozbiórkowe i demontażowe na miejscu rozbiórki. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały ( z rozbiórki ), które posiadają: 

 zgodność z Polską Normą a w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1, i które spełniają wymogi SST  i 
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każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać określone w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 

 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je 
na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od 
określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może 
uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość. 

 
VII. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
VIII. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – B – O „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
X. PRZEPISY ZWIAZANE 
Normy 

 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. 
Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi 
zmianami. 

 
Inne dokumenty 

 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). 

 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). 


